
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 8.1., JEZUSOV KRST
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc in Amalija KNEZ (Trojno)
10.30: + Pavla VOGA

PONEDELJEK, 9.1., sv. Julijan, mučenec 
7.30: +  Anika VODIŠEK, 6. obl.
          + Angela ŠKORJA
          + Franc MAČEK

 v tednu od 9. do 13. januarja je reden verouk

TOREK, 10.1., sv. Gregor Niški, škof
18.00: + Martin TOPOLE, obl.
           + Milan LAH, 8. dan

SREDA, 11.1., sv. Pavlin Oglejski, škof, 
7.30: za duše v vicah 
         + Jožef KLADNIK
         + Milan ZEME

ČETRTEK, 12.1., sv. Tatjana, mučenka
18.00: + Mihec GOLOB, 30. dan
           + starša Franc, Zdenka in rodbina GORIŠEK

PETEK, 13.1., sv. Hilarij, škof, cerkv. uč.
7.30: + Marko BELEJ
18.00: + Viktor, 2. obl., Darja SEME in njuni predniki
            za zdravje PRAŽNIKARJEVIH

SOBOTA, 14.1., sv. Odon, prior v Jurkloštru 
18.00: + Janez, Marija PUŠNIK,stari starši, brata Jože,
                Ivek in Peter KLINAR
           + Justina BELAJ

2. NEDELJA MED LETOM, 15.1.  
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin BELEJ, biseromašnik, 10. obl.
10.30: + Anton MEDVEŠEK in vsi rajni
           + Jakob JUTERŠEK
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je bil odstop Benedikta XVI., dejala nekdanja rim-
ska dopisnica RTV Slovenija Mojca Širok, ki je 
tudi avtorica leta 2014 izdane knjige od Benedikta 
do Frančiška.

V javnosti se je nato papež Benedikt XIV. le še 
redko pojavljal, le ob izjemnih priložnostih.
Papež Frančišek je svojega predhodnika Benedik-
ta XVI. označil za plemenitega in nežnega člove-
ka. Dodal je, da v srcu čuti hvaležnost Bogu, da ga 
je dal Cerkvi in svetu, hvaležnost za vse dobro, kar 
je storil, predvsem pa za njegovo pričevanje vere 
in molitve, še posebej v teh zadnjih letih, ko je ži-
vel v samoti. »Samo Bog pozna vrednost in moč 
njegove priprošnje, žrtev, ki jih je opravil za dobro 
Cerkve,« je še poudaril Frančišek.

Umrl je v 96. letu starosti, na zadnji dan leta 2022 
v Samostanu Matere Cerkve v Vatikanu, kjer je ži-
vel po svoji upokojitvi. Pokopali so ga 5. januarja 
2023, po prilagojenem protokolu in v kripti Bazili-
ke Sv. Petra, na njegovo željo v grobnici, kjer je bil 
prvotno pokopan Janez Pavel II, katerega posmr-
tne ostanke so, po njegovi beatifikaciji, leta 2011, 
prenesli v zgornji del bazilike. Za svetnika je bil 
potrjen leta 2014.
»Benedikt, zvesti Jezusov prijatelj, naj bo 
tvoje veselje popolno, ko boš dokončno in 
za vedno poslušal Njegov glas,« je dejal pa-
pež Frančišek ob koncu homilije, na polnem trgu 
svetega Petra v Vatikanu.

                    (PK)

Zaslužni papež Benedikt XVI. je v zadnjih letih 
večkrat omenjal slovo od zemeljskega življenja. 

»Kar kmalu bom stal pred dokončnim Sodnikom 
svojega življenja. Tudi če imam ob pogledu nazaj 
na svoje dolgo življenje veliko razlogov za zgrože-
nost in strah, sem vendar miren, ker trdno zaupam, 
da Gospod ni samo pravičen sodnik, ampak hkrati 
tudi prijatelj in brat, ki je mojo nezadostnost že sam 
pretrpel in je zato kot moj sodnik hkrati tudi moj 
zagovornik (paraklet, tolažnik).
S pogledom na uro sodbe vedno jasneje vidim mi-
lost, da sem kristjan. Krščanstvo mi podarja po-
znanstvo, še več, prijateljstvo s Sodnikom mojega 
življenja. Daje mi, da grem z zaupanjem skozi te-
mna vrata smrti. « 
Pri tem mi vedno znova prihaja na misel, kar Janez 
pripoveduje na začetku svojega Razodetja: Janez 
vidi Sina človekovega v vsej njegovi veličini in se 
zgrudi pred njim, kakor da bi bil mrtev. A tedaj on 
položi nanj svojo roko in reče: Ne boj se, jaz sem!»
…                                              (prim. Raz 1,12-17).

Učiteljski pevski zbor  PRIMUS vabi na koncert 
v torek, 10.1.2023, ob 19 uri, v cerkev Karmelske 

Matre Božje na Marija Gradcu



(nadaljevanje vsebine statistike)
Kako ravnati ob smrti svojcev?
Umiranje je proces, v katerem se umirajoči začne 
poslavljati (če ne gre za nenadno smrt ali če mu je 
to omogočeno), saj sluti bližajoči se konec svojega 
življenja. Zato je bližina domačih tistemu, ki umi-
ra, v veliko pomoč in uteho, posebno takrat, ko ne 
moremo več storiti ničesar, kar bi izboljšalo stanje. 
Ko se izteče zemeljsko življenje, veleva krščanska 
navada, da pokojniku izkažemo primerno čast in 
pozornost. Prav je, če je le mogoče, da se družina 
zbere k skupni molitvi. Za obisk duhovnika ob bol-
niku poskrbimo še za čas njegovega življenja. Če 
je prilika in od nastopa smrti še ni minilo 30 minut, 
lahko pokličete duhovnika, da opravi pogojno ma-
ziljenje in poslednje priporočanje. Nato naj svojci o 
smrti osebno obvestijo župnika. Župnik zbere po-
datke, ki so potrebni za vpis v mrliško knjigo: čas 
in kraj smrti, stalno bivališče, rojstni datum, kraj 
rojstva, dekliški priimek (za ženske), ime sozakon-
ca (za poročene in ovdovele), podatke o starših (za 
samske), poklic, vzrok smrti.
Skupaj pripravijo osmrtnico in se dogovorijo o dne-
vu, uri in načinu pogreba. 

Prijava pogreba
Pogreb prijavimo na pogrebnem podjetju, potem 
ko zdravnik potrdi dejstvo smrti (če svojec umre v 
domu za ostarele ali v bolnišnici, uredimo vse po-
trebno tam, če umre doma, kličemo urgentno am-
bulanto).
Dogovorimo se glede dneva in ure pogreba.
Pred objavo cerkvenega pogreba se pogovorimo z 
domačim župnikom in nato uro potrdimo še v po-
grebnem podjetju, potem ko se je župnik z dnem in 
uro strinjal. Odkar iz Laškega upravljamo več žu-
pnij, katerih pokopališča upravljajo različne službe, 
se je še posebej potrebno, pred določitvijo ure kr-
ščanskega pogreba, posvetovati z župnikom. 

Napovedano je bilo nadaljevanje vsebine statisti-
ke iz prejšnje Martinove lilije. Predstavljeni so bili 
krsti, poroke in napisano nekaj o pogrebih v letu 
2022, a ker nas je na starega leta dan presenetila 
vest, da je za večnost dozorel zaslužni papež Be-
nedikt XVI., želimo to številko  župnijskega lista 
posvetiti njegovemu spominu, saj je vodil krmilo 
vesoljne Cerkve po papežu Janezu Pavlu II., od leta 
2005 do odstopa, februarja 2013.                     (RM)

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. 
(16. 4. 1927 - 31. 12. 2022)

Joseph Ratzinger se je pred 95-imi leti rodil v kraju 
Marktl ob reki Inn na Bavarskem v Nemčiji. Študi-
ral je filozofijo in teologijo in bil leta 1951 posve-
čen v duhovnika. Dve leti kasneje je doktoriral in 
predaval na inštitutih in univerzah dogmatiko ter 
osnovno bogoslovje. Pri 50-ih je postal škof in pa-
pež Pavel VI. ga je imenoval za kardinala, papež 
Janez Pavel II. pa leta 1981 za prefekta Kongrega-
cije za nauk vere, predsednika Papeške biblične ko-
misije in Papeške mednarodne teološke komisije. 
Leta 1998 je postal poddekan kardinalskega zbora, 
čez štiri leta pa je papež potrdil njegovo izvolitev 
za dekana kardinalskega zbora. Predsedoval je Ko-
misiji za pripravo Katekizma Katoliške Cerkve, 
pred 24-imi leti pa je prejel častni doktorat iz prava 
(Laurea ad honorem) na rimski univerzi LUMSA. 
Tri dni po svojem 78-em rojstnem dnevu je postal 
265. papež Katoliške Cerkve in si nadel ime papež 
Benedikt XVI., katerega geslo se je glasilo: »Co-
operatores veritatis« (sodelavci resnice). Kardinal 
Franc Rode, ki ga je papež Benedikt XVI. imenoval 
leta 2006 za kardinala, je o njem dejal, da je bil člo-
vek pravičnosti, eden najbistrejših in najzvestejših 
voditeljev Katoliške cerkve vseh časov, »izredno 
ponižen človek, miselno do kraja pošten, brez vsa-
kega potvarjanja, brez vsake sence laži ali lažnosti 

v njegovem značaju ali v njegovih besedah, kri-
stalno čist človek in kristjan.« Ni naključje, da je 
veljal za enega najpomembnejših intelektualcev 
stoletja in največjega teologa, ki je zasedal pape-
ški stol. Mnogi ga imajo za cerkvenega učitelja 
sodobne dobe. V vsakem od njegovih spisov je 
jasna njegova temeljna drža: Cerkve in vere ne 
more narediti samo eden, samo zase.
“Če ima pripadnost Cerkvi kakršen koli pomen,” 
je nekoč rekel, “je ta, da nam daje večno življenje 
in s tem pravično in resnično življenje. Vse ostalo 
je drugotnega pomena….Živeti iz ljubezni in na 
ta način spustiti na svet Božjo luč – k temu želim 
spodbuditi s svojo okrožnico,” je papež Benedikt 
XVI. sklenil svoje razmišljanje.

Benedikt XVI. je 28. februarja 2013 postal osmi 
papež v zgodovini Cerkve, ki se je odpovedal 
službi rimskega škofa in s tem vodenju celotne 
Katoliške Cerkve.
»Mislim, da je absolutno premalo, kadar nekdo 
reče, da si je papež Benedikt XVI. drznil odstopi-
ti. Pomislimo, kakšni časi so to bili. Je sicer manj 
kot deset let, ampak storil je nekaj, kar je bilo 
do tistega trenutka popolnoma nepredstavljivo. 
Odstopil je. Božji namestnik na Zemlji je rekel, 
dovolj imam, ne zmorem več. In to je bilo nekaj 
takrat, za tiste čase, tudi za celotno rimsko ku-
rijo, pa tudi za številne vernike nekaj absolutno 
nesprejemljivega in vendar je to storil in izpeljal. 
In če ne bi bilo Benediktovega odstopa, mi nikoli 
ne bi dobili Frančiška. On je s svojim odstopom 
izklopil napajanje temu neznansko velikemu in 
zapletenemu birokratskemu aparatu rimske kuri-
je. In s tem je omogočil, kaj? Da je tisti, ki je pri-
šel za njim, lahko resetiral vso zgodbo, začel na 
novo. Tako je pretresel ta rimskokatoliški apara-
tus, da si je potem ta drznil izvoliti nekoga, kot je 
Frančišek,« je v Odmevih o tem, kako prelomen 


