
MARTINOVA
      LILIJA  

13. december 2020, leto 12, št.: 43

Maše v prihodnjem tednu
3. ADVENTNA NEDELJA, 13.12.
živi in + farani
+ starši Frančiška in Vladimir NOVAK
+ Frančiška KRAŠOVEC, 5. obl., in Janez
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
PONEDELJEK, 14.12., sv. Janez od Križa, duh., cerkv. uč.
+ Kristina in Jožef HRASTNIK
+ Vinko KRAŠOVC
v zahvalo in priprošnjo
TOREK, 15.12., bl. Antonija, Krizina in druge drinske muč.
+ Ivan, Angela VORINA in sorodniki
+ Tilka ŠKORJA
+ Gašper SMRKOLJ
SREDA, 16.12., sv. Adelajda, kraljica    
+ škof dr. Jožef SMEJ
+ Terezija PLANKO in vsi njeni
+ Magdalena ŠKORJA
ČETRTEK, 17.12., sv. Lazar iz Betanije
+ Jožef DEŽELAK
+ Alojzij SLAPŠAK
+ Irena MAČEK
PETEK, 18.12., sv. Vunibald, opat
+ Silvo HRASTNIK, Majda in HRASTNIKOVI
+ Janez KRIVEC
+ Terezija PILIH
SOBOTA, 19.12., sv. Urban V., papež.   kvatre
živi in rajni iz družin KOVAČIČ in IMPERL
+ Štefanija ULAGA
+ Frančiška OJSTERŠEK
4. ADVENTNA NEDELJA, 20.12.
živi in + farani
+ Zala, Justina in Ivan ŠKORJA
+ Engelberta, Jurij OJSTERŠEK
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih

Nadaljevanje objave Poslanica svetega očeta 
Frančiška za 4. svetovni dan ubogih »Ponudi svojo 
roko siromaku« 
Ko smo bili zaprti v tišino svojih domov, smo ponovno odkrili, 
kako pomembna sta preprostost in upiranje pogleda na bist-
veno. Dozorela je zahteva po novem bratstvu, ki je sposobno 
medsebojne pomoči in vzajemnega spoštovanja. To je ugoden 
čas, ko moramo »spet začutiti, da potrebujemo drug drugega, 
da smo odgovorni za druge in za svet […] Zelo smo že zabredli 
v moralno krizo. Igramo se z etiko, dobroto, vero, poštenjem 
[…] Takšno uničevanje bistvenih temeljev družbenega 
življenja povzroča nasprotje interesov, nas postavlja drugega 
proti drugemu, da bi ubranili lastne koristi, spodbuja nove ob-
like nasilja in krutosti ter ovira razvoj pristne skrbi za okolje« 
(Okrožnica Laudato si’, 229). Skratka, težke gospodarske, finančne in 
politične krize ne bodo prenehale, dokler bomo dovolili, da spi 
odgovornost, ki jo mora vsak čutiti do bližnjega in do vsakega 
človeka.
8. »Ponudi svojo roko siromaku« je torej povabilo k odgovor-
nosti kot neposredna zaveza vsakogar, ki se čuti deležnega iste 
usode. Gre za spodbudo, da si naložimo breme najbolj slabotnih, 
kakor pravi sv. Pavel: »Služite drug drugemu po ljubezni. Saj je 
celotna postava izpolnjena v eni sami zapovedi, namreč: Ljubi 
svojega bližnjega kakor sam sebe. […] Nosite bremena drug 
drugemu« (Gal 5,13-14; 6,2). Apostol uči, da je svoboda, ki nam je 
bila podarjena s smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa, za vsak-
ogar od nas odgovornost, da se postavi v službo drugih, zlasti 
najbolj šibkih. Ne gre za neobvezno spodbudo, ampak za en-
ega od pogojev pristnosti vere, ki jo izpovedujemo.
Sirahova knjiga nam spet prihaja na pomoč: predlaga konkret-
na dejanja za pomoč najbolj šibkim in uporablja tudi nekaj 
prepričljivih podob. Najprej preudari šibkost tistih, 
ki so žalostni: »Ne obračaj se proč od jokajočih« 
(7,34). Obdobje pandemije nas je prisililo v nehoteno 
izolacijo in nam onemogočilo celo to, da bi mogli 
tolažiti in biti blizu prijateljem in znancem, ki jih je 
prizadela izguba njihovih dragih. Sveti pisatelj tudi 
trdi: »Ne obotavljaj se obiskovati bolnike« (7,35).

(Prihodnijič zaključek poslanice) 

Vsaka sveča na vencu ima svoj pomen

Prva sveča simbolizira pričakovanje ali upanje.
Druga sveča simbolizira mir.
Tretja sveča simbolizira veselje (zato je v nekaterih 
tradicijah ta roza barve).
Četrta sveča predstavlja ljubezen.

Vse pa nas vabijo k zaupni molitvi.

... Poslal me je, da oznanim 
blagovest ubogim, 

da povežem strte v srcu, 
da okličem jetnikom prostost, 

zapornikom osvoboditev, 
da oznanim leto 

Gospodove milosti. (Iz 61, 1-2)



V tokratni Martinovi liliji naj bi razmišljali o zakramentu 
svetega reda. V povezavi s tem objavljamo nagovor dr. Jane-
za Kozinca, voditelja uvajalnega letnika bogoslovcev, ki od 
lani deluje v Šmarju pri Jelšah. Letos septembra je nagovoril 
zbrane na molitvenem dnevu za duhovne poklice v baziliki 
Matere Božje v Petrovčah:

“Gospod škof, bratje duhovniki, bratje in sestre! 
Že leta se tukaj, skupaj z močjo Marijine priprošnje, obračamo 
k Jezusu in nebeškemu Očetu, s prošnjo za duhovne poklice, ki 
naj bi jih obilno zbujal. A ta prebuditev, v zadnjih letih našim 
očem ni videti posebej obilna – novih duhovniških kandida-
tov že nekaj let nismo sprejeli. Lahko bi sicer znova analizirali 
različne sociološke razloge v naši družbi, družinah, občestvih, 
duhovščini – to vse ima vpliv, ampak ta, ki govori, ve, da Gos-
podov klic lahko rodi sad še v tako nenavadnih razmerah. 
Premišljujmo o današnjem evangeliju, po katerem nam 
Gospod želi spregovoriti. Morda ne odgovarja naravnost na 
vprašanje, zakaj ni poklicev. Mogoče »poklicev«, ki jih Gospod 
želi dati, celo ne vidimo, v tem trenutku ne prepoznamo, je pa 
Njegova beseda, ki me danes želi nagovoriti, kakor predvideva 
liturgično leto.
Drevo se prepoznava po sadu... Bogu hvala za vse tiste, ki se 
še sprašujete/sprašujemo, kakšen je sad mojega življenja: kar 
privre iz srca v besedi ali dejanjih. Ker smo tukaj zbrani molivci 
za duhovne poklice, se verjetno nehote vprašamo, kaj je tudi s 
sadovi naših molitev, da ob tolikem rotenju, prošnjah, Gospod 
v naši škofiji molči, ne usliši naših prošenj, kakor bi si mi želeli; 
pa smo zbrani v Jezusovem imenu, pri Mariji, imamo zagoto-
vilo, da Oče usliši naše prošnje. Pa še Gospod sam je dejal, naj 
prosimo za delavce na njegovi žetvi (Lk 10,2). 
Če verujem, da nas v svojih ljubečih rokah nosi nebeški Oče, je 
težko razumeti, kaj bi bilo za nas boljše (in za tiste, ki jih morda 
kliče), kakor da nam dá svetih duhovnikov? Ampak tako skle-
pamo mi. Spomnimo, da je dve nedelji nazaj tudi apostol Peter 
imel zelo plemenito pripombo na to, da bo Jezus moral trpeti, 
biti zavržen, umreti in vstati: »To se ti nikakor ne sme zgoditi“ 
(Mt 16,22). Pripomba je bila satanska. Naš sklep, čeprav pleme-
nit, ni vedno božji. Morda nam Gospod govori tudi po tem, da 

nam duhovnikov ne dá, niti škofa. Zagotovo je to znamenje, ki bi 
najprej moralo zaposlovati škofe in nas duhovnike: kako brati 
to znamenje? 
Smo kaj zgrešili, če kličemo Gospod, Gospod, daj nam pastir-
jev? Verjetno ne. A preden polagamo k Jezusu našo gorečo 
prošnjo, je prav, da daleč najprej prisluhnemo Jezusu, Njego-
vi besedi. Jezusova beseda ima namreč sama v sebi moč, da 
naše srce preobraža v srca svojih sinov in hčera, ki bodo znali 
vedno bolj prositi, to, kar nam Bog Oče želi podariti v naročje. 
Poslušnost torej. Ni najprej naša akcija, »pritiskanje« na Gos-
poda, da že dolgo čakamo, da nas hudo pesti ta stiska… saj vidi 
stisko svojega ljudstva, sem prepričan, da sprejema tudi naše 
nihanje med obupom in upanjem. A poslušanje Njegove besede 
usposablja naše srce, da odpre oči in uvidi, kaj Gospod govori, 
kam kaže Njegova pot; Jezusova beseda me more osvoboditi 
tudi tega, da bo Jezus delal v našem narodu, škofiji, župnijah po 
našem ključu. 
To spoznavanje, kaj nam govori v tem trenutku, pa je eno glo-
boko kopanje k temelju Kristusu: in globlje ko gremo, težje in 
počasneje in bolj mukotrpno postaja. Verjamem, da smo se že 
znašli v tem skupnem iskanju Kristusa. Morda pa je ravno ta 
nuja, da moramo kopati globlje, bogastvo današnjega časa. 
Ko se zbiramo k molitvi, da bi nam Sveti Duh dajal spoznanja, 
kako hoditi naprej za Kristusom z manj duhovniki, starejšimi 
duhovniki. Za Boga nikoli ni brezupne situacije; spomnimo se 
na Kristusa na križu! Če bomo zvesto iskali najprej Kristusa, 
Njegovo besedo, bomo lahko sprejeli odgovore, bo Duh že po-
kazal, kako iti naprej – je že marsikje v Sloveniji pokazal.
Bodo pa tudi povodnji in so že. Naše iskanje in življenje po Gos-
podovi besedi (=zidanje hiše na temelju) pa bo, tako pravi Je-
zus, doživelo tudi nevihte, povodnji, da bi vse, kar poslušamo in 
upamo (zidamo na Jezusu), temeljnemu kamnu, pokazalo kot 
nesmisel, napor brez uspeha; da se vse izravna z zemljo, da ni 
več nobenega ostanka. Verjetno je to tudi skušnjava današnjega 
časa: sedem let molimo, kličemo, tudi iščemo Jezusovo voljo, 
pa ni odgovorov, kakršnih bi si želeli (vsaj kak kandidat) – pus-
timo vse skupaj in se razidimo. In vse bi pustili, da se izravna z 
zemljo. Božji molk, občutek zavrnitve je najuspešnejši teren za 
malodušje, skušnjava za vero in zaupanje, češ, ali nam je Gos-

pod še blizu, nas res ljubi? 
Že to, da smo se tukaj zbrali verniki, je za vse nas spodbuda, 
da v veri v Očetovi ljubezni vztrajamo! Končno smo vsi napol-
njeni s Svetim Duhom. Zato je vztrajanje v molitvi Jezusovega 
naročila o prošnji za delavce v Gospodovem vinogradu na-
loga, ki je gotovo rodovitna. Sem pa kar prepričan, da tudi 
čez 10 … let nikakor ne bomo vzpostavili stvari, da bo vse po 
starem. Tisti čas je mimo, je bil milosten za takrat. Pozorno 
poslušanje Božje besede, premišljevanje le-te, poslušanje 
navdihov Svetega Duha, skupna molitev… vse to pa nam 
daje voljno srce, svobodno srce, za darove, ki jih ljubeči Oče 
želi danes naklanjati svojim otrokom: mogoče tudi to, da bi 
spoznavali, kdo so ti delavci, ki nam jih bi Jezus rad naklonil 
(morda še »drugih 72«, prim. Lk 10,1), za katere molimo. Ver-
jetno nas Gospod vabi na poti, ki so nam še neznane, so pa 
znane Njemu. Smo povabljeni na pot iz svojih »mest«, kakor 
Abraham; Gospod bo že kazal pot. Da bi jo skupaj iskali, je 
naša skupna molitev in klicanje Svetega Duha nezamenljiva 
naloga. Lahko sicer ostanemo trdo zasidrani v naši prošnji: 
samo duhovnikov hočemo! A če v tem času to ni Božja volja, 
jih ne bo. 
Tukaj smo, v Marijinem svetišču. V torek smo praznovali njen 
rojstni dan. Tudi Marija je bila ena velika poslušalka Božje 
besede, jo ohranjala in premišljevala v svojem srcu. Pa še 
delila je svoje misli, veselje, vero s svojimi sorodniki. Marija je 
sprejemala (ves čas!) Božji načrt, kljub temu, da si takšnega 
verjetno ni v sanjah predstavljala. Spomnimo, da Gospod tudi 
njej ni vsak teden pošiljal angela Gabrijela, da ji bi prinašal 
novice od Očeta. Je bilo kar nekaj let molka, pregon v Egiptu 
– pa je šlo za Božjega sina. Tudi nam je Marija spodbuda 
in zagotovilo, da če Božji besedi damo prostor in čas, da jo 
premišljujemo, ohranjamo, delimo, v nas rodi kakšen sad. Na 
ta način bomo potem slej ko prej »zadeli«, kaj je treba tudi 
storiti oz. bomo sposobni, sprejeti to, kar nam danes nebeški 
Oče daje, čeravno se zdi, da je nenavadno.”
Advent se je prevesil v drugo polovico. Ostanimo še naprej, 
posebej v teh trdih časih, povezani z naravo, nežni z bližnjimi 
in ognjeviti v pričakovanju Gospoda.


