sem torej jaz oče, kje je moja čast, in če sem jaz gospodar, kje je moj strah?« (Mal 1,6).
7. Moliti moramo tudi za sovražnike, ki nam želijo
in delajo hudo: »Ljubite svoje sovražnike in molite
za tiste, ki vas preganjajo« (Mt 5,44).
Pogoji za dobro molitev
Vsak izmed teh sedmih vzgibov pa je povezan z zahtevami, ki jih ne smemo spregledati:
1. Ker molitev zapoveduje sam Bog, moramo moliti
poslušno, v duhu, vztrajno in brez odlašanja.
2. Ker se v molitvi zedinimo z Bogom, moramo moliti z najvišjim namenom – zaradi Boga samega – in
vztrajno, da tega odnosa ne bi prekinili.
3. Z molitvijo se izogibamo skušnjavam oziroma dobivamo moč za njihovo premagovanje; zato morata našo
molitev spremljati nenehna čuječnost in pozornost.
4. Ker z molitvijo posredujejo svoje prošnje in potrebe Bogu, moramo moliti ponižno, vztrajno in v
zaupanju, da bomo ob primernem času uslišani.
5. Molitev je tudi sredstvo za pomoč drugim, zato
moramo moliti dobrohotno in predano.
6. Ker z molitvijo služimo Bogu kot Očetu in Gospodu,
jo morata spremljati strahospoštovanje in češčenje.
7. Z molitvijo premagujemo sovraštvo, zato jo morajo spremljati odpuščanje, prizanesljivost, srčni
mir in čista vest.
Te misli o molitvi so nastale v nekem drugem življenjskem okolju, drugačnem od našega vsakdanjika. Pomembnost le teh pa vidim v izkustvu, da
ne glede na to v kakšnem okolju ali življenjskem
obdobju živimo, ustvarjamo... vsem nam je skupna
dimenzija skrivnostnosti soočanja z nekaterimi življenjskimi vprašanji. Misleča bitja se imenujemo
in ravno to nas zaznamuje za našo človeškost. Ker
so naša imena zapisana v Krstnih knjigah, smo še
posebej povabljeni, da bi bili ob koncu zemeljskega
popotovanja vabljeni pred Gospoda na »desno str
an«
RM

24. NEDELJA MED LETOM, 12.9.
7.00: živi in + farani
+ Fani DEŽELAK in sorodniki
9.00: + Jože ZAJC, 30. obl.
10.30: + Marija KNEZ, obl., in mož Alojz
+ Jože, Marija TUŠEK, brat Jože, sestra
Helena in Lojze

MARTINOVA LILIJA
12. september 2021, leto 13, št.: 30

PONEDELJEK, 13.9., sv. Janez Zlatousti, škof, c. uč.

7:30: + družina POTOČNIK
+ Rozalija in Ivan KNEZ
+ Ivan DEŽAN
TOREK, 14.9.,. Povišanje sv. Križa
19.00: + Jožef, starši Alojz, Marjeta LAPORNIK,
starši Frančiška in Jožef TERBOVC
+ Dragica ŠUSTER, 8.dan
+ Anica BERGINC
SREDA, 15.9., sv. Žalostna Mati Božja
7.30: v zahvalo za domovino in vero

+ Ivan, Antonija ULAGAin sorodniki
+ Franja KOLŠEK
ČETRTEK, 16..9., sv. Kornelij, pap. in Ciprijan, škof, muč.
19.00: + Drago VODIŠEK
+ Katarina in Rudi ZEMLJAK
PETEK, 17.9., sv. Robert Bellarmino., škof., c. uč.
7.30: + Danica MAČEK
19.00: + Martin ŠKORJA
+ Jože ŠKORJA
SOBOTA, 18.9., celodn. češčenje Najsvetejšega, kvatre
7.30: +Marko BELEJ
19.00:+ Stanislav KLINAR
+ Darja FILIPŠEK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
25. NED. MED LETOM, 19.9. ,zaključek češč. Najsv.
7.00 živi in + farani
9.00: + iz družin KNEZ in MARINKO
+ Mirko ŠRAJ
10.30 + Ivan in Jožica ULAGA

Meni pa Bog ne daj,
da bi se hvalil,
razen s križem
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
po katerem je bil svet križan zame,
jaz pa svetu. (Gal 6,14)

DOBRODELNI SREČELOV 2021
Župnijska Karitas pripravlja tradicionalni dobrodelni srečelov na dan sv. birme, ki bo letos v nedeljo,
26. 9. 2021. Ob tej priložnosti prosimo za vaše sodelovanje pri zbiranju dobitkov in pri nakupu srečk.
Dobitke sprejemamo do petka, 24. 9., v prostorih
Karitas. Priporočena cena srečke ostaja: 3,00 eur in
bo na voljo po vseh sv. mašah na trgu pred cerkvijo.
V kolikor ne bo na dan birme prodanih vseh srečk,
bo nakup mogoč tudi naslednjo nedeljo oz. vse do
razprodaje. Želimo in upamo, da bodo zdravstvene
razmere, kljub zaostrenim pogojem, dopustile izvedbo letošnjega srečelova. Tovrstna dobrodelnost
pripomore, da zberemo prepotrebna sredstva za pomoč v naši župniji.
Hvala za dosedanje razumevanje in posluh. S tem,
ko s srečko razveselite drugega ali sebe, hkrati z
nakupom le-te pomagate ljudem v stiski.
ZGODBA ZA ZGLED
Pred dnevi sta se oglasili v pisarni KARITASA dve de-

klici, na oko stari 10 let in me prijazno ogovorili:
»Gospa, prinesli sva 53,00 eur za uboge, ki sva jih
s pomočjo prijateljic zbrali pred bloki na Rimski
cesti v Laškem«. Debelo sem pogledala in takoj
vprašala, kdo vaju pošilja? In sledila je naslednja
zgodba iz ust Anamarije: » Na mojo pobudo smo
s prijateljicami in prijateljem iz cvetov travnih bilk
naredili preproste šopke. Te smo ponujali za prispevek dveh eur z razlago, da zbiramo denar za uboge.
Ena gospa iz bloka nam je dala 20 eur. Skupaj se je
nabralo 53,00 eur. Ker vemo, da za uboge skrbi Karitas, vam ta denar sedaj izročava.« Ostala sem brez
besed. Iz ust tako nebogljenih deklic, ki ne živita v
materialnem pomanjkanju, nisem pričakovala takega sočutja in dobrote. Videla sem, da s ponosom
in z veseljem izročata zbrani denar. Obljubila sem,

da bom to zgodbo posredovala še drugim v naši župniji preko » Martinove lilije«.
Zato z velikim veseljem, v imenu Župnijske Karitas Laško, izrekam nosilcem te zgodbe POHVALO
IN ZAHVALO. Hvala tudi njihovim staršem za lep
zgled vzgoje, ki daje vsem nam upanje, da nam je
mar za druge. Ob tem ugotavljam, da otroška iznajdljivost nima meja.
Gotovo bomo še slišali zanje, saj so bogato obdarjeni z darom človeškosti, ki nam ga v tem času zelo
primanjkuje.
(DC Karitas).
NA ZAČETKU VEROUČNEGA LETA
VSTOPIMO V ŠOLO MOLITVE
Za osnovnošolce smo začeli z veroučnim letom. Učbeniki, namenjeni njim, so prilagojeni njihovi starostni stopnji in starši pogosto ob pomoči njim doživljate mnoga vprašanja na svoj način. Šola molitve
pa ima drugačne zakonitosti. V njej se največkrat
znajdemo v raznih preizkušnjah, nesrečah, ob smrti
svojih bližnjih. Naslednje misli so namenjene nam
vsem, katerih imena so zapisana v knjigi Življenja,
ne glede na leta, poklic, spol, izobrazbo,.. Vsem nam
velja povabilo naj se učimo moliti s pravim namenom.
Koptski menih in teolog Matta el Meskin (19192006) je bil ena najvidnejših osebnosti duhovne
prenove v Egiptu, ki se je vrnil k asketskemu duhu
puščavskih očetov in bil duhovni oče okoli 130 menihom v samostanu Makarija Velikega. V nadaljevanju objavljamo odlomek iz enega njegovih številnih
del o duhovnem življenju kot ga je objavila Družina,
št. 35, 15. avgusta 2021.
Molitev lahko spodbuja tudi želja, da bi se znebili
sovražnikov – v duhu maščevalnosti, jeze in sovraštva - kar je seveda hudobno, demonsko in nima
nič skupnega z Božjo slavo. Čeprav lahko taki nameni med molitvijo navdajajo srca ljudi z lažno go-

rečnostjo in jih celo spodbujajo k postu, solzam in
velikim ponižanjem, so sprevrženi, ker jih navdihujeta sebičnost in preračunljivost. Takšna molitev je kljub gorečnosti in vztrajnosti prazna in v
nasprotju z Božjo voljo. Zgrešeni in izkrivljeni nameni molitve sicer ne onemogočajo, jo pa naredijo
neučinkovito. Medtem ko nemotiviranost molitev
začasno ustavi, je nepravi nagibi ne ustavijo, ampak jo razveljavijo.
Pravi molitveni nagibi
V pojasnitev navedenega naštejmo nekaj pravih
molitvenih namenov, ki so svetopisemsko utemeljeni in zato v skladu z Božjo voljo.
1. Kot že rečeno, moramo najprej moliti zato, ker
je molitev Božja zapoved in kot taka zahteva brezpogojno poslušnost, brez upiranja in odlašanja
(prim. Mt 6,6-9; Lk 18,1).
2. Molimo zato, ker je molitev edini način za globoko zedinjenje z Bogom; brez molitve ne moremo
vzpostaviti odnosa z njim, brez tega pa naša duša
duhovno umre (Jn 15,6).
3. Molimo zato, ker nam je Bog dal molitev zato,
da bi se z njo zatekali pod njegovo varstvo, se izogibali hudičevim skušnjavam oziroma se proti njim
borili in jih premagovali; tako nam bodo skušnjave v opravičenje, ne pa v obsodbo: »Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo« (Mt 26,41).
4. Kadar molimo, Bog še posebej posluša naše
prošnje in jih v svojem usmiljenju usliši: »Nič ne
skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem« (Flp 4,6).
5. Molimo, ker molitev skrivnostno, a učinkovito
pomaga vsakomur v stiski, nevarnosti, bolezni ali
duhovni izgubljenosti: »Molite drug za drugega,
da boste ozdravljeni« (Jak 5,16).
6. Z molitvijo Boga častimo, slavimo in se mu zahvaljujemo, kar je dolžnost tako sina kot hlapca:
»Sin časti očeta in hlapec svojega gospodarja: če

