
MARTINOVA
      LILIJA  

18. oktober 2020, leto 12, št.: 35

Maše v prihodnjem tednu
29. NED. MED LETOM, 18.10., misijonska ned.
 živi in + farani
 + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli
 + Boštjan OJSTERŠEK in starši ROZMAN
 + Stanislav, 24. obl., starši KRAŠOVEC in
     rodbina IVŠEK

PONEDELJEK, 19.10., sv. Pavel od Križa, 
 priprošnja k Materi Božji za zdravje v družini in za mir 
+ Alenka Pesko PASARIĆ

TOREK, 20.10.,  sv. Uršula, devica, mučenka
 + Peter, obl., brat Franc in Lojzka KOLŠEK
+ Jože in Kristina HRASTNIK
SREDA, 21.10., sv. Matej, apostol, evangelist
+ Marija MAČEK 
+ Marija OČKO

ČETRTEK, 22.10., sv. Janez Pavel II., papež
 + Jože TUŠEK
+ Franc KEKEC
PETEK, 23.10., sv. Roman, škof
 priprošnja za zdravje

SOBOTA, 24.10., sv. Anton Marija Claret, škof, red. 
+ Justina ŠKORJA, 2. obl.
+ Stanislav ALEKSENCEV
+ Milan, 8. obl., starši ŽABKAR in DOBOVIČNIK

30. NED. MED LETOM, 25.10., žegnanjska n.  
živi in + farani
za Božji blagoslov in zdravje v Sloveniji ter v svetu
+ Nežika, Franc in PUŠNIKOVI ter iz rodbine 
   KOLAR (Doblatina)
+ Franc, obl., in žena Angela ŠANCA

Povzetek navodil za župnije iz statističnih regij, 
ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemi-
je Covid-19, označene rdeče

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpove-
dane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez 
vernikov.
2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba 
vernikov.
• Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne 
morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obha-
jilo izven obreda svete maše.
• Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo 
posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko 
vernikom (posameznikom in družinam) podelijo 
sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko daru-
jejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
• Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je 
dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simp-
tomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane 
telesne temperature.
• Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za 
zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za 
vstopanje v druge javne prostore.
• Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, 
nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra me-
dosebne razdalje (to ne velja za družine in člane 
istega gospodinjstva).
• Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri dru-
gem izhodu oz. vhodu.
3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev 
vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset 
vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje 
epidemije.
4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno.  
Nameščena je ustrezna zaščita med spovedancem 
in spovednikom (PVC-folija) in zagotovljena raz-
dalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje 
in čisti.

Drago župnijsko 
občestvo. Iz za-

pisa na internetni 
strani župnije 
Laško je raz-

vidno, da smo v 
laškem župnišču 

v karanteni, do 
vključno 22. okto-
bra, in, Bogu hva-
la, zdravi. Župnik 
iz naše pastoralne 
enote, ki je bil na 
testu za Covid-19 

pozitiven, ima 
odrejeno izolacijo 

do 26. oktobra. 
Uresničena je 

slutnja minulih 
dni, da nas čakajo 
poostreni ukrepi.

 Vse to nas nagovarja, da dejavno in z ljubeznijo, v 
spremenjenih razmerah, preživimo to preizkušnjo. 
Povezani s stiki, kot nam jih omogočajo navodila, 
a prežeti z Gospodovo močjo, bomo lahko živeli 
vsak svoje poslanstvo. En velik Bog-lonaj za vašo 
pomoč, požrtvovalnost in dobroto raznovrstnih da-
rov, ko te dni doživljamo karanteno.

Nadžupnik laške župnije Rok Metličar

(Slednji podpis “nadžupnik” objavljam zato, ker so 
mediji, ki so pisali o nas, naredili kar nekaj zmede.)



»Daj luči mi, da Te, o Bog, spoznam…«
…je zapisal bl. Lojze Grozde, ki je bil mučen in 

usmrčen iz sovraštva do vere.

Ljudje kot telesna in duhovna bitja za sporazumevan-
je z drugimi uporabljamo govorico, ki pa ni le pisna 
in zvočna (govorjena), ampak tudi telesna; čeprav je 
neslišna, imajo naše kretnje in dejanja močan odmev 
in sporočilo srca, ki ga z besedami ne moremo opisati. 
Tako kot je težko ubesediti pogovor z Bogom, ki ga 
zaobjema molitev.
Ustvarjeni od Boga, že po naravi, težimo k Njemu, ki 
nam govori preko znamenj in simbolov, da bi lahko 
prepoznali duhovne in notranje resničnosti, veličino, 
Njegovo bližino in mir, kot pravi sv. Avguštin: «Zase 
si nas ustvaril, o Bog! Nemirno je naše srce, dokler se 
ne spočije v tebi.«
Bogoslužja so polna znamenj in simbolov (kruh 
in vino v evharistiji, voda pri krstu, sveto olje pri 
maziljenju…), ki jih brez vere v vstalega Kristusa, ki 
je navzoč pri bogoslužju in deluje po svojem Duhu, ne 
bi mogli prav dojeti in vrednotiti; bogoslužje brez vere 
bi bilo le skupek človeških besed, glasbe in obredov. 
Kajti zavedati se moramo, da vsako znamenje, ki pri-
pada fizičnemu svetu in je dostopno našim čutom, da 
nam sporoča nek pomen (npr. dim pomeni ogenj, črna 
barva žalost, priklon pomeni spoštovanje), še ni nujno 
simbol, ki pripada duhovnemu svetu in ga zaznavamo 
s čutili, v mislih pa nas vodi v prispodobo (npr. bela 
barva=simbol čistosti, voda=življenje, srce=ljubezen). 
Bogoslužje je predvsem Božje služenje nam, še-le nato 
mi služimo Njemu, ki se nam podarja po svetih zna-
menjih, kot pravi sv. Avguštin: »Vera, živa vera je tista, 
ki me nagiba, da padem na kolena pred oltarjem svo-
jega Boga ali v molitvi dvigam roke in oči proti nebu.«

Kot Božji otroci se s svojim Očetom srečujemo pri 
bogoslužju, kjer se mu prepustimo, ga poslušamo, mu 
odgovarjamo in tako tvorimo pogovor z besedami in 

dejanji. Pri prvem delu svete maše zato beremo Božjo 
besedo in v njej evangelij, kjer Jezus govori, po zna-
menjih in besedah, nam, ki po Sv. Duhu, v prebujajoči 
se veri, razumevamo Božjo besedo, Sv. Duh pa po 
zakramentih tudi uresničuje čudovita Božja dela, ki 
jih beseda oznanja. Tako kot je Jezus govoril ljudem 
po znamenjih in besedah, tako tudi duhovnik v cerkvi 
pokaže darove in izreče: «To je moje telo…To je moja 
kri…« Samo te Jezusove besede povzročijo, da zna-
menja postanejo zakramenti, to pomeni, da postanejo 
znamenja, ki povzročijo to, kar pomenijo.

V pogovoru z Bogom se vedno soočamo z občutki, 
da same besede niso dovolj, da bi izrazili vse, kar no-
simo v srcu. Takrat nam na pomoč priskoči glasba. Že 
starozavezna bogoslužja so s prepevanjem psalmov, 
pogosto spremljanih z instrumentalno glasbo, slavi-
la Boga. Cerkev si še danes prizadeva nadaljevati in 
razvijati izročilo: »Skupno molite psalme, hvalnice 
in duhovne pesmi! Z vsem srcem prepevajte in slavite 
Gospoda!« (Ef 5,19; prim. Kol 3,16-17) Prizadevati si mora-
mo za nabožno ljudsko petje, da se razlegajo glasovi 
vernikov, vzpodbujati zborovsko cerkveno petje, pod-
krepljeno z največjim glasbilom: orglami, katerim se 
lahko pridružijo še ostala glasbila, da vsi skupaj slavi-
mo Gospoda in s petjem dvakrat molimo, kot pravi sv. 
Avguštin: »Kolikokrat sem prejokal ob tvojih himnah 
in spevih, v globokem ganjenju, ko sem poslušal sladko 
doneče glasove tvoje Cerkve! Ti glasovi so se mi zlivali 
v ušesa in točila se mi je resnica v srce in vse više je 
plamenelo v meni čustvo pobožnosti in tekle so solze in 
bilo mi je dobro z njimi.« (Izpovedi 9,6)

Bog nam daje različne načine češčenja, skrivnosti naše 
vere, ki vključujejo celo naše telo, vse naše čute; kret-
nje, obredje, besede, ki temeljijo na Svetem pismu in 
izročilu, petje, glasbo, vonj kadila, opazovanje svetih 
podob-liturgičnih ikon (ki predstavljajo predvsem Kris-
tusa, saj nevidnega in nedoumljivega Boga ne moremo 
upodobiti); ne samo pri bogoslužju v cerkvi, ampak 

tudi v vsakdanjem življenju. Znova smo priče zaprtju 
domače cerkve, saj smo se znašli v rdeči regiji, zaradi 
števila okužb s Covidom-19 in že od letošnje pomladi 
dalje smo, pod vplivom, nasprotujočih se pogledov ter 
teorij zarote, v krču in strahu, hkrati pa se nas polašča 
dvom o obstoju virusa ter smiselnost in upravičenost 
ukrepov za zajezitev širjenja okužbe. Tako kot vedno, 
ima Jezus za nas odgovor, ko v današnjem evangeliju 
po Mateju pravi: »Dajte torej cesarju, kar je cesar-
jevega, in Bogu, kar je Božjega.« Kot zavedni krist-
jani upoštevajmo in izvajajmo vladne ukrepe, ki naj 
ne bodo izgovor, ampak priložnost, da okrepimo našo 
povezanost z občestvom v duhu in molitvi (v okto-
bru nas še posebej vabi rožni venec) ter poglobimo in 
poživimo našo vero v Njega, ki je pot, resnica in življ
enje.                                                                (PK)

Poglej v svoje srce 
(Karmen, vsedobro.wordpress.com)

Kaj najdeš tam?
To mesto v tebi je prostor svetosti,

domovanje Boga, sedež večne Ljubezni.
Tam te vedno čaka On,

Luč, ki razsvetljuje tvojo dušo in telo,
Tolažba in Usmiljenje,

tihi, nežni, ljubeči glas Matere,
trdnost Očeta, ki te potrjuje v tem kar si;

Božji otrok, ljubljen in dragocen.
Bojuj se, ne dovoli,

da premnoge posvetne skrbi in želje
zadušijo Gospodov glas,

da oklep greha, ki ga vsak dan množiš,
zastre Njegovo svetlobo,

da ne postaneš sam velik in močan,
a slep za Njega,

ponižnega kralja vesolja.
Bojuj se, vztrajaj, išči,

Zaklad, ki ne mine.


