
MARTINOVA
      LILIJA  

8. november 2020, leto 12, št.: 38

Maše v prihodnjem tednu
32. NEDELJA MED LETOM, 8.11. Martinova n.
 živi in + farani
 + Jožef, Marija, sin Jože KOKOTEC in Alojzija KOS
 +  Martin TOPOLE in starši POŽIN
od 9h do 10h in od 10.30 do 11h bo v cerkvi priložnost 
za sveto obhajilo
PONEDELJEK, 9.11., Posvetitev lateranske bazilike
+ starši, vsi živi in rajni iz družine PASAR
za pozabljene duše v vicah
+ Frančiška ZALOKAR
TOREK, 10.11., sv. Leon Veliki, papež, cerkv. uč.
+ Janko PICEJ, obl.
+ starši ZALOKAR in DEŽELAK (Harje)
+ Vinko KRAŠOVC
SREDA, 11.11., sv. Martin iz Toursa, škof
+ Jože, obl., Rok in Marija TERŠEK
 za pozabljene duše v vicah 
+ Jože in Kristina HRASTNIK
ČETRTEK, 12.11., sv. Jozafat Kunčević, škof, muč. 
+ Jože, vsi živi in rajni iz družine OJSTERŠEK 
+ Jože TUŠEK
+ Marija MAČEK
PETEK, 13.11., sv. Stanislav Kostka, redovnik
+ Drago (Karol) VODIŠEK 
za vse bolnike, zdravstvene delavce ter za ohranitev vere
+ Magdalena ŠKORJA
SOBOTA, 14.11., sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
za zdravje in Božje varstvo v družini 
v dober namen 
+ Štefanija ULAGA
33. NEDELJA MED LETOM, 15.11                                                           
živi in + farani
+ Ivan KUMER, 3. obl.
+ Anton, 10. obl., žena in starši TERŠEK
od 9h do 10h in od 10.30 do 11h bo v cerkvi priložnost 
za sveto obhajilo

nimajo iz česa vzkliti. In če bi se še le prikradel kakšen, 
ga to, da smeš in moreš svoj notranji svet ubesediti 
pred n(N)ekom, “zvije” kot “boomefekt”...
Tako lepo je slišati, vedeti, da si ljubljen, tako lepo je 
odložiti bremena in vdihniti novo priložnost... Je skoraj 
kot bi za moment verjel, da lahko letiš, da si obdan z 
Nečim, kar odbije vsako k tebi umerjeno “puščico” za-
skrbljenosti...
Včasih v življenju ne gre po naših načrtih, niti po 
željah. Večkrat je to težko sprejeti in bolečina se kot 
da še pomnoži... A nato pride dan, ko sem spet in spet 
prepričana v to, da ni nič zaman. Nobena solza, noben 
vzdih. Ker, ob svojem času, dobiš zvrhano in potlačeno 
mero. Tudi notranje radosti. Tudi zato, ker spet slutiš 
šepet, ki ti pravi, da se ne boj. Ker On ostaja s teboj...
Vir: Sepet-med-nama.blogspot.com

-------------------------------------------
Martinovo 2020 bo letos zelo drugačno od vseh dose-
danjih, ki jih pomnijo najstarejši, še živeči, farani. Mi-
nuli petek, 6. novembra, je bil dan posta in molitve  z 
namenom prenehanja epidemije, solidarnosti z bolniki 
in njihovimi družinami ter tudi v znamenje podpore 
zdravstvenim delavcem pri premagovanju bolezni. Ta 
dan je bil namenjen osebni poživitvi vere in spreobrn-
jenja vsakega izmed nas. Svetišče smo imeli odprto za 
adoracijo. Povabljeni smo bili, da v ta namen molimo 
molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa CO-
VID-19, rožni venec, opravimo kakšno dobro delo ali 
se postimo, saj nas izkušnja vere uči, da so naši predniki 
na velike preizkušnje vedno odgovarjali z ljubeznijo do 
bolnikov in s poglobitvijo vere. V pomoč in v zahvalo 
so se ozirali na naše priprošnjike v nebesih, še posebej 
pa na našo nebeško Mater Marijo in svetnike, ki so jih 
poimenovali »priprošnjiki v stiskah.
Da, takšen je uvod v letošnje Martinovo in prav je, da 
nam da misliti. Morda pa tudi mi prepoznamo, da je to 
svojevrsten čas milosti, da ozavestimo svoje življenjske 
odločitve v vsakdanjosti. Vaš župnik Rok. 

Tudi letos bo sv. Martin, kljub 
vsemu, »iz mošta naredil vino…«
Življenje nam tako sporoča, da RESNI-
CA, ki je v vinu, vedno pride na plano, ne 
glede na vse (ali je ali ni korone), zato je 
pomembno, da ozavestimo svoje misli, be-
sede in dejanja v našem vsakdanu.



ZAHVALA
Starodavno laško župnijo so v toku zgodovine po-
imenovali nadžupnija, mi pa smo jo ozavestili kot 
skupen prostor ustvarjanja, kjer nas združuje Lju-
bezen z veliko začetnico in farni zavetnik sv. Mar-
tin.
Leto dni je minilo, kar smo se kot župnija, na misi-
jonsko nedeljo, v »hramu kulture«, s prepevanjem, 
igro in predstavitvijo delujočih skupin, želeli zah-
valiti Bogu in občestvu.
Lani še malo nisem slutil, da mi bo to srečanje »ob 
letu osorej«, ko še vedno nimamo celjskega škofa, 
v glavno oporo pri letošnji zahvali.
Vsem, ki vam je lanskoletno srečanje skupin v naši 
nadžupniji ostalo v spominu, vam bo letošnja za-
hvala zvenela domače, saj je, kot nov pridelek na 
njivi, pognala iz lanskih misli, katere je tako lepo 
zbrala in povezovala Petra Kolšek. 
Njen odmev pa sega preko meja domače župnije, v 
celjsko škofijo in v slovensko Cerkev:

Hvaležni z ubogimi in odrinjenimi 

Bližajočo se zahvalno nedeljo doživljam v luči 
nedavno izdanega dokumenta Kongregacije za 
duhovščino: NAVODILO PASTORALNO SPREO-
BRNJENJE župnijske skupnosti v službi misijon-
skega poslanstva Cerkve, kjer me je še posebej 
nagovorila misel: »Župnija kot ‹svetišče›, odprto 
vsem, je poklicana k vsem, brez izjeme; spominja, 
da morajo imeti ubogi in odrinjeni v srcu Cerkve 
vedno poseben prostor ... Poklicani smo, da v njih 
odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih 
potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim pris-
luhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno 
modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih« 
(CD 162, 32). 
Čutim, da se, za doseganje tega ideala, trudimo 
vsak po svojih močeh. Kljub vsem določilom CO-
VIDA-19, skušam zaznavati, da so naša cerkvena 

občestva kot domača ognjišča, ki nas vabijo k viru 
topline, miru in zavetja. Ob njih je prostor za posa-
meznike, raznovrstne skupine in dejavnosti, kjer je 
vsak povabljen in sprejet, da zasije na sebi lasten 
način; še posebej ubogi in odrinjeni. Zato naj bosta 
poudarjeni velika hvaležnost in zahvala, da z mo-
litvijo in dobrimi deli krepite plamen vsakovrstnih 
župnijskih in tudi drugih občestev. Pri vsem tem 
nikoli ne pozabimo starega priporočila, ki ga je 
ubesedil dr. Anton Trstenjak: »Dobrota je naš no-
tranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen 
nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.« 
Vsaka skupina, ki že obstaja in deluje v naših 
cerkvenih občestvih, z vztrajnostjo ter z zaupan-
jem ali pa z novo zamislijo, v čisto novih pogojih in 
danih situacijah, v svoji živosti združuje raznolikost 
posameznikov, ko vsak po svojih sposobnostih gradi 
občestvo, na trdnih temeljih vere. Pri tem je pomem-
ben vsak gradnik, pa naj bo nov ali star, majhen ali 
velik, oster ali oglat – starost, velikost in oblika niso 
pomembne, ko gradimo »hišo«, v kateri se počutimo 
doma. Letos nam je dana izjemna priložnost, da 
medosebne odnose, med posameznimi gradniki, 
ozavestimo, obnovimo, okrepimo ter ponotranjimo, 
kljub temu ali ravno zaradi tega, ker so nam fizična 
srečanja in neposredna bližina onemogočeni, ods-
vetovani. 
Hvala vsem in vsakomur, ki s širino srca in z vero 
hodite zajemat v neusahljiv Gospodov vodnjak, tudi 
na kolenih pred Najsvetejšim, in se trudite, da bi se 
odžejali, ne samo vi sami, ampak tudi drugi. 
Ne glede na leta, aktivnost ali potrebo po spreje-
manju pomoči in nudenju le-te drugim je prav, da 
nas spremlja misel Johna Henryja Newmana, ki pra-
vi: »Poklican sem, da na svetu postorim tisto, kar 
namesto mene ne more noben drug, in da v svetu 
postanem to, kar ne more postati nihče drug.« Kot 
človek in kristjan je vsakdo poklican, da darove, tal-
ente, ki mu jih je Bog dal, v življenju odkrije, razvije 

in plemeniti ter jih dá na voljo v dobro vseh, še 
posebej ubogim in odrinjenim. 
S to mislijo vas, dragi pastoralni delavci, 
naprošam, da se s hvaležnostjo v srcih zahvalite 
tudi svojim sodelavcem. Vsak zase znamo, a sku-
paj zmoremo. 

Rok Metličar, škofijski upravitelj

Letošnja zahvalna nedelja, tako drugačna od prejšnjih, 
sovpada z Martinovo nedeljo, ki jo kljub tihemu 
načrtovanju, ne moremo uresničiti. Iz srca sem vam 
hvaležen za vse, kar se nam je v minulem letu doga-
jalo in iz česar smo, kljub preizkušnjam, lahko pre-
poznali Božjo bližino. Nagovorilo me je razmišljanje 
ene naših katehistinj, ki nam da, v teh spremenjenih 
časih, veliko misliti in ga želim preprosto podeliti z 
vam, kot že ubesedeno hvaležnost:

Uglasiti se...
V teh dneh bo spet čas, da človek počne kaj, kar 
v prepolnem vsakdanu rado polzi med neizpoln-
jene želje in načrte... Nenazadnje tudi za to, da se 
“sreča” s seboj. Če se sploh še upa.
Delo, naglico in polne urnike kdaj izkoriščam/o 
tudi za izgovor. Sploh za reči, ki jih odlagam/o, pa 
čeprav vemo, da bi bilo ravno to dobro tako za naše 
zdravje, kot tudi za odnose, ki jih živimo. Včasih 
si ustvarimo tako močne “iluzije”, da se vanje 
vdamo... A ko se ritem, čeprav zaradi karantene, 
upočasni, iluzije postajajo prozorne in krhke... In 
človeka postaja strah. Sebe, drugih in življenja... 
Lepo je stopiti skozi domača vrata, še lepše, če te 
tam čakajo ljudje, ki ne le, da ti dovolijo, da si ti 
res ti, ampak te sprejemajo in čutijo kot dar... Biti 
in čutiti sprejetost in ljubljenost sta koordinati, ki, 
ne glede na okoliščine, človeku dajeta čutiti bla-
goslov... 
Ko se čutiš blagoslovljen, ni mogoče biti nehvaležen. 
In hvaležen si težko nesrečen... In ko si srečen v tem 
kar si, si v sebi miren. Če pa je v tebi mir, strahovi 


