15.8., sv. MARIJINO VNEBOVZETJE - NEDELJA
7.00: živi in + farani
rodbini PEGANC, LEŠEK in mir duši
9.00: + Jože PASAR, njegova žena Marija in
hčerka Irma
10.30: Marija Gradec: po namenu
PONEDELJEK, 16.8., sv. Rok, spokornik

7.30: + Rok TERŠEK
+ Mihael JAKOPIČ
+ Katarina in Rudi ZEMLJAK
TOREK, 17.8., sv. Evzebij, papež, mučenec
19.00: + Dragica ZORKO,30. dan
+ Marko BELEJ
+ Marija KNEZ
SREDA, 18.8., sv. Helena, cesarica
7.30: v zahvalo za domovino in vero
+ starši Marija in Avgust JAKOPIČ, brata
Avgust in Miha, svaki Franc, Alojz, Brane ter
Ludvik in Marija KRAJNC
+ Franc JURKOŠEK
ČETRTEK, 19.8., sv. Sikst III., papež
19.00: v zahvalo za uslišano prošnjo
+ Jožefa LOKOŠEK, osmina
PETEK, 20.8., sv. Bernard, opat, cerkv. uč.
7.30: + Anica BERGINC
19.00: + Ana MESAREC
SOBOTA, 21.8., sv. Pij X., papež
19.00: + Rudolf ZEMLJAK, obl.
+ Dolfi KLINAR (Valentiničeva c.), starši
KLINAR in DEŽELAK
21. NEDELJA MED LETOM, 22.8.
7.00: živi in + farani
9.00: + Marijan LAPORNIK
10.30: vsi + iz družin ŽIKOVŠEK, ZEME,
ŠTORMAN in KNEZ
v zahvalo in priprošnja za blagoslov

Maše v prihodnjem tednu
19. NEDELJA MED LETOM, 8.8.
7.00: živi in + farani
9.00: + Žarko MARUŠIĆ, obl.
10:30: + Franja KOLŠEK
+ Blaž LOKOŠEK, živi in + iz družin LOKOŠEK in ŽIKOVŠEK
14,30: blagoslov obnovljene Kladnikove kapele

MARTINOVA LILIJA
8. avgust 2021, leto 13, št.: 27

V avgustu obhajamo praznik
Marijinega vnebovzetja

PONED., 9.8., sv. Terezija Benedikta od Križa, red.
7.30: + Frančiška OJSTERŠEK, obl., in sorodniki

+ Rozalija KLEZIN, 20. obl., mož Franc in
starši BEZGOVŠEK
+ Ivan DEŽAN
TOREK, 10.8., sv. Lovrenc, diakon, muč.
19.00: + Rafko OJSTERŠEK, starši Neža in Franc
PODBREZNIK
+ Kristina HRASTNIK, 2. obl., in Jožef
+ Stanislav KLINAR
SREDA, 11.8., sv. Klara Asiška, red. ustanoviteljica
7.30: + Franc KEKEC, obl.
+ Antonija PINTER
+ Franc MAČEK
ČETRTEK, 12.8., sv. Ivana Šantalska, vdova, red.
19.00: po namenu
+ Danica MAČEK
+ Martin ŠKORJA
PETEK, 13.8., sv. Poncijan, papež, in Hipolit, duh., muč.
7.30: v zahvalo za domovino in vero
19.00: + Darko ČREŠNOVAR, 1. obl., starši Jože in
Elizabeta PUŠNIK
+ Cilka LUBEJ 7. obl. in Antonija
SOBOTA, 14.8., sv. Maksimilijan Kolbe, duh., muč.
20.00: Marija Gradec: + Terezija PILIH
+ Jože HROVAT
procesija z lučkami

V zaselku Harje se veselimo
blagoslova lepo obnovljene Kladnikove kapele.

Zlata maša monsinjorja Jožeta Kužnika,
Laško, 11. julij 2021
Homilija upokojenega mariborskega nadškofa in metropolita
dr. Marjana Turnška - nadaljevanje:
In tretjič, Bog kliče duhovnika tako, kot smo danes slišali v
evangeliju: »Tisti čas je poklical k sebi dvanajstere in jih začel
pošiljati po dva in dva.« Ta klic, na katerega je tudi zlatomašnik
bil pripravljen pozitivno odgovoriti, ni le enkraten, ampak je
klic, ki dobiva v življenju različne izraze. Zlatomašnik ga je
živel na različne načine, ker ga je Gospod različno klical: klical
ga je v kaplansko službo, klical ga je v župniško službo, klical
ga je za spirituala in rektorja v bogoslovju, klical ga je za kanclerja in generalnega vikarja nove celjske škofije. Klical ga je
za učenje, oznanjevanje, pisanje ... Klical ga je in ga še kliče
za daritev, žrtev v življenju .… kar Gospod zaupa tistim, ki ga
ljubijo in so z Njim. In za ta njegov »Ad sum«, ki še traja in
se dogaja na različnih področjih njegovega življenja, se danes
posebej zahvaljujemo, dragi bratje in sestre. Hvaležni smo, ker
je znal reči »Ad sum« - »Tukaj sem« tako takrat, ko je bilo
polno veselja, ko je na primer lahko v vsej polnosti uporabljal
svoj talent petja, kakor takrat, ko je bil v bolečini, v bolezni …
vedno je znal reči: Tukaj sem. Bogu hvala za to!
In ko razmišljamo o duhovniškem poklicu in poslanstvu, o
tem, kaj duhovnik je, ne moremo mimo tega, da je Jezus rekel
učencem: »Vi niste samo moji učenci, vi ste moji prijatelji.«
Biti prijatelj Jezusa Kristusa, to je poklic duhovnika. Seveda tudi vsakega kristjana, ampak na poseben način, na
duhovniški način, je poklican duhovnik, da je Jezusov prijatelj.
Sveti Tomaž Akvinski je zapisal, kaj pomeni biti prijatelj. Pravi: »Idem vele, idem nole« ̶ »Enako hoteti in enako ne hoteti.« Kratko in jedrnato. Duhovnika pokliče Gospod zato, da bi
bil z Njim in bi počasi v njem nastajalo to, kar Jezus hoče, in
se izločilo tisto, kar Jezus noče. V današnjem evangeliju smo
slišali, da Jezus pravi: »Ampak na pot, to je v življenje, ne jemljite ničesar, samo palico, popotno palico.« Ta popotna palica
lahko pomeni: da za duhovniško življenje, pa verjamem da za
vsakega izmed nas, ni pomembno, kaj imamo v denarnici, kaj
imamo v garaži, kaj imamo v hiši, ni pomembno, kakšno služ-

bo imamo … ampak je pomembno, da smo ubogi z Njim, da
smo z Gospodom in da stavimo samo Nanj! Popotna palica
je simbol dejavne Božje navzočnosti, kot je bila za Mojzesa.
Pomembno je torej, da isto hočemo kot On in isto nočemo kot
noče On. Jezus pa hoče, kar hoče Oče. In kaj Bog hoče? Bog
hoče, da bi se vsi zveličali in prišli do spoznanja resnice (1 Tim
2,4). In kaj Bog noče? Da se bi kdo pogubil. In to je duhovnik:
človek, ki ga je Jezus izbral zato, da ga pošlje v svet, da je v svetu Njegova podoba. Da je v svetu Njegova priča. Da je po njem
v svetu živo znamenje, da Bog ljubi vsakega človeka, da želi
vsakega človeka odrešiti, vsakemu izkazati svojo ljubezen
do konca, ki jo obhajamo pri sveti maši. Da po duhovniku
pove, da ne želi, da bi se kdor koli med nami pogubil. To
je poslanstvo duhovnika. Zato tudi tistemu, ki je najbolj obupal nad seboj, prinese oznanilo: Jezus noče, da bi se pogubil,
ampak hoče, da boš zveličan, da boš z Njim v večnosti, v
Njegovi polnosti življenja.
Zato bomo danes spet slišali Jezusove besede, ki jih zlatomašnik že petdeset let ponavlja vsak dan pri maši. Jezus po njem
govoril te besede; to je največja skrivnost duhovnika, da
je poklican in poslan izgovarjati besede in delati dela, za
katera velja, da jih lahko izgovarja in dela samo Bog! Ste
slišali to? Izgovarjati besede, ki jih lahko izgovarja samo Bog,
in delati dela, ki jih lahko dela samo Bog. To je zajeto v štiri evharistične glagole, glagole, ki jih v Jezusovem imenu pri sveti
maši izgovarja duhovnik: je vzel, blagoslovil, razlomil in dal.
In te besede dajejo tudi vsebino duhovniškega življenja.
Vzel. Torej izbral med mnogimi, poklical. Že pri spočetju nas
je izbral … Novomašnika je poklical izmed mnogih. Ta izbranost, da nas je Bog vzel, je temeljnega pomena za vsakega človeka … in prav je, da vsi slišimo, da smo izbrani, da je vsak
izmed nas izbran. Nihče ni plod nesreče, vsi smo zato, ker
nas Bog hoče. In dobro je, da smo.
Blagoslovil. Jezus je prišel na svet, da bi blagoslavljal, in nas
kristjane pošilja v svet, ne da bi preklinjali, ampak da bi blagoslavljali. In prvi zgled je duhovnik, ki blagoslavlja. A blagoslov
ni samo molitev blagoslova s križem, ampak je blagoslov tudi
vsako izgovarjanje dobre, lepe besede. Danes goduje sv. Benedikt in njegovo ime v latinščini (Benedictus) pomeni tisti,

ki lepo govori (bene-dicere); podobno tudi v slovenščini pomeni blago-slov(o) blago, lepo, dobro besedo. Zato blagoslavljamo tudi, ko govorimo lepe, dobre besede o drugih
in drugim. Vsak izmed nas je že izkusil, kako je prijetno in
spodbudno slišati besede, ki pomirjajo, opogumljajo ... Kaj
vse dobrega so takšne besede sposobne prebuditi v ljudeh;
nasprotno pa slabe in grde besede pomenijo preklinjanje in
povzročajo notranje rane in bolečine. To je naše poslanstvo,
to je še posebej poslanstvo duhovnika.
Razlomil. Ni zemeljskega življenja brez lomljenja, kar
pomeni, da ni zemeljskega življenja brez trpljenja. Zato je
tako pomembno, da duhovnik prinaša v ta svet sporočilo, da
je tudi trpljenje lahko v blagoslov. Da je tudi trpljenje del
poti v nebesa, po kateri je pred nami šel Kristus sam. In morda je to eden najtežjih delov duhovnikovega življenja: da
sam sprejme, da je trpljenje v njegovem življenju nujno in da
ga je mogoče spremeniti v znamenje ljubezni; in da pomaga
drugim, da svoja trpljenja spreminjajo v znamenja ljubezni.
To je mogoče, ko svoje trpljenje združujemo s Kristusovim
odrešilnim trpljenjem.
In četrti glagol je: dal..Ko se je Jezus razlomil, torej ko je pozabil nase, ko je svoje življenje dal do konca za druge, takrat
je lahko v polnosti uresničil Očetovo voljo. Ni živel zase, ampak je živel za druge. In duhovnikov stil življenja naj bi bil
takšen, da bi ljudje v njem prepoznavali tudi ta četrti glagol:
dati se zato, da bi bili eno. Sebe dati iz ljubezni, da bi se povezali z drugimi. Kdor svoje razbitosti ne uporabi za delitev,
ostane samo razbit, kar pomeni smrt; kdor pa jo uporabi za delitev samega sebe drugim iz ljubezni, ta pa vedno
bolj živi novo življenje, ki nam ga podarja Kristus.
In s to mislijo, o teh štirih evharističnih glagolih, nadaljujmo
obhajanje svete evharistije, svete maše. Eden izmed naših
rajnih profesorjev je rekel: »Vsaka maša je zlata maša.«
Tako naj bo tudi ta, ne samo zato, ker imamo med seboj zlatomašnika, ampak zlata maša zato, ker je delo, življenje in
dar Jezusa Kristusa samega, a jo lahko obhajamo prav zaradi
daru mašništva. Amen.

