
OZAVEŠČEN POST

Bojim se, da je post dobil nekoliko prizvoka adventa. Advent je postal moderen s 
svojimi venčki, svečkami, lučkami, dišavami … Postni čas je postal moderen zaradi 
telesnega posta, ki nam bolj koristi kot prija. Če živite v stiski, potem je post kot 
odpoved boljši hrani nepotreben. Bogokletno? Ne, saj ga živite vsak dan! Zato je bil 
post nekdaj res krepost in ne moda, saj že tako ni bilo dovolj jesti, pa so bili še dolgi 
dnevi in tedni brez mesa.
Zato je post potrebno danes ozavestiti s krščanskega vidika. 
Nekaj primerov, ko svoj post lahko živim bolj konkretno, kakor pa tistega, brez-
mesnega: Spoštujem svojo državo? Sem pripravljen glasno in jasno povedati, da sem 
Slovenec? Znam dostojanstveno in odločno zagovarjati svoje krščansko prepričanje? 
Če bi na veliki petek imel obletnico mature, bi se držal posta? Če bi me izzivali z 
zaseko na pepelnico, bi znal mirno povedati, da žalijo mojo vero? Če bi bili moji 
otroci povabljeni na turnir v vaterpolu za velikonočno tridnevje, bi upal odgovornim 
povedati, da so takrat naši največji prazniki in bomo otroke zadržali doma?
Post torej še zdaleč ni samo odpoved hrani, marveč ga moramo dejavno živeti tudi 
na vseh drugih področjih!

Sebastjan, župnik
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 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 28. marec – srečanje katehetov (19.30)
• 1. april – križev pot (pripravljajo birmanci) in maša 
z gostom, Robertom Friškovcem (19.00)
• 2. april – dekanijsko romanje po poteh nadškofa 
Antona Vovka
• 3. april – župnijski križev pot v Šmarju pri Jelšah
• 4. april – srečanje članov Karitas v župnišču 
(19.30)
• 8. – 10. april – duhovna obnova birmanskih kan-
didatov v Mekinjah pri Kamniku

 V četrtek, 24. marca, bodo priprave staršev in 
botrov za krst otrok ob 19.00 v župnišču, krsti pa 
so v nedeljo po maši (27. 3.) ob 9.00. Starši naj se 
prej oglasijo v župnišču.

 V petek, 25. marca, je slovesni praznik Gospo-
dovega oznanjenja. Maši v Šmartnem bosta ob 
9.00 in 18.00. Ta dan zdržek in post odpadeta! 
Ob materinskem dnevu voščimo vse dobro ženam 
in materam!

 Uro bomo prestavili naprej v noči s sobote na 
nedeljo, 27. marca. Maše med tednom in v soboto 
bodo ob 19.00, na podružnicah pa ob 20.00. 

 Na 3. postno nedeljo, 27. marca, pri maši ob 
9.00 bomo blagoslovili novo spovednico.

 Srečanje katehetov bo v ponedeljek, 28. mar-
ca, ob 19.30 v župnišču.

 V petek, 1. aprila, bo obhajanje bolnih in osta-
relih po domovih, možnost za sveto spoved bo 
eno uro pred mašo, od 18.00 naprej. Maše so od 
tega dne naprej spet v župnijski cerkvi. Križev pot 
pripravljajo birmanci, med mašo pa nas bo na-
govoril zaporniški duhovnik, g. Robert Friškovec. 
Vabljeni še posebej starši in sorodniki birmancev.

 V nedeljo, 3. aprila popoldne (predvidoma ob 
13.00), bomo poromali v Šmarje pri Jelšah, kjer 
bomo imeli križev pot k sv. Roku. Prijavite se v 
župnišču. Cena je 10 EUR.

 Vsi farani ste povabljeni, da postanete duhovni 
botri našim birmanskim kandidatom. Oglasite se 
pri župniku, da boste prejeli ime in priimek vašega 
birmanca. Duhovni boter birmanca podpira v mo-
litvi, kdor more, pa s prispevkom 10 EUR birman-
cu kupi Sveto pismo. Birmanski kandidati se bodo 
predstavili na plakatu v župnijski cerkvi.

 Mašni nameni za april, maj in junij so že za-
sedeni. Bog povrni vsem, ki darujete za oddane 
maše! 

 Na seji župnijskega pastoralnega sveta smo 
podprli predlog, da ob 170. letnici župnijske cer-
kve, 9. oktobra, skupaj praznujemo župnijski dan. 
Vabimo vas, da si rezervirate datum!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Vsak ima svojo slabost, ki se ji le s težavo upre in post je čas, ko bi se morali teh svojih slabosti za-
vedati. In se jim tudi upreti (odpovedati). Vsaj v tem kratkem času. Bi šlo? Pa še … Družina in postni 
čas. Naloga staršev je, da s svojim zgledom pokažejo pomen posta svojim otrokom. Predvsem jih 
moramo pravilno usmerjati ob skušnjavah sodobnega sveta. Veliko lažje je dan preživeti ob televiziji 
ali računalniku, kakor ob pogovoru v družinskem krogu ali molitvi. 

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. postna nedelja, 27. marec ob 9.00:

oznanila Vida MERŠE

1. berilo (2 Mz 17,3-7) Irena KOŽELJ 

2. berilo (Rim 5,1-2.5-8) Nace POLAJNAR

Prošnje Klara MERŠE

4. postna nedelja, 3. april ob 9.00:

oznanila Mojca SKOBE 

1. berilo (1 Sam 16,1-13) Renata OGOREVC

2. berilo (Ef 5,8-14) Stane MERŠE

Prošnje Tilen DEBEVEC

POSTULATURA BL. ALOJZIJA GROZ-
DETA IZ NOVEGA MESTA JE SPORO-
ČILA, DA SE ŽUPNIJI ŠMARTNO POD 
ŠMARNO GORO PODELI RELIKVIJE 
TELESA (EX OSSIBUS) BLAŽENEGA 
MUČENCA. OB PRILIKI 170. OBLE-
TNICE POSVETITVE CERKVE, 8. OK-
TOBRA, JIH BO PRINESEL NOVOME-
ŠKI ŠKOF, MSGR. ANDREJ GLAVAN. 
VSE FARANE VABIMO, DA NAŠO 
ŽUPNIJO PRIPOROČATE V PRIPRO-
ŠNJO BL. A. GROZDETU!



OBZORJE VERE
Imate tudi vi kdaj občutek, da je post danes bolj 
moderen pri nevernih ljudeh kot pri zrelih in od-
govornih kristjanih?
Post nam je bil na nek način ukraden. Mnogi 
se postijo zaradi boljšega telesnega počutja 
ali čiščenja organizma. Tudi to je eden od zelo 
dobrih načinov, da si okrepimo voljo. Vendar z 
verskega vidika post, ki koristi samo meni, ne 
doseže svojega namena. Za zrelega kristjana 
mora post izzveneti kot odprtost za bližnjega, 
v korist skupnosti in blagor Cerkve. Vsem, ki 
okrog nosimo kakšen kilogram preveč, bo tele-
sni post zelo koristil. Nekateri imate srečo, da 
se vam s telesno maso ni potrebno ukvarjati, 
drugi pa smo kaznovani za vsak grižljaj. Za 
vse, suhe ali okrogle, pa je najpomembnejše, 
da v sebi nosimo veliko srce, ki sprejema vse 
ljudi. Zato pogumno v post, in to z veseljem 
in nasmehom! 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Jožefa PODERGAJSA iz Tac-
na.
Gospod, daj mu večni pokoj!

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE*

»Zmanjšana poraba alkohola.« (Ž.)

»Mlajši ljudje posta ne cenijo več toliko kot 
starejši. Nekateri vere ne priznavajo več, tako 
da se požvižgajo na obveznosti in tudi praznike 
štejejo samo v svoje dobro in jih priznavajo le 
kot še en prosti dan.« (Š.)

»Post zame pomeni to, da si se pripravljen 
odreči nečemu, čemur se navadno težko. V 
tem času pa te stvari ne delaš, je ne zaužiješ. 
Jaz bi se morala odreči sladkarijam, vendar mi 
ne uspeva povsem .« (K.)

»To, da se ne nažiramo in zmanjšamo porabo 
alkohola.« (M.)

»Čas, ko se človek odreka dobrinam in mesu.« 
(Š.)

»Takrat se odrečemo rečem, ki si jih želimo, 
toda pokažemo, da lahko brez njih preživimo.« 
(E.)

»Ne pijemo, ne jemo preveč. Vsaj takrat ubo-
gamo …« (T.)

*(misli mladih o postnem času)

ODDANE MAŠE
Od 4. marca ste darovali za naslednje mašne 
namene: + Marija DUMIČIĆ.
Ob pogrebu + Jožefa PODERGAJSA so darovali 
sosedje za 2 mašna namena ter Podergajsovi iz 
Vojnika za 1 mašni namen.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

... IN ZAME!
Res je. Daleč od tega, da bi bil post samo v odrekanju pri hrani, saj je toliko drugih “pomembnih” 
stvari, ki se jim ne moremo upreti. Stvari, brez katerih bi se podrl naš svet. Ali res? Največ, kar la-
hko storim v postnem času, je to, da sem sam zgled svojim najbližjim in tudi ostalim. Naši otroci so 
vedoželjni in se hitro učijo. Žal slabih stvari hitreje kot dobrih. Morda tudi zato ker smo jim mi starejši 
včasih slab zgled. Začnimo pri sebi in to prenesimo nanje. (V. Lampič)



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

20. 3.
ned

2. POSTNA NEDELJA                  7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc DEBEVC

14.00 pobožnost križevega pota Sr. Gameljne

21. 3.
pon

Nikolaj iz Flűe, 
samotar                18.00 + Franc LAVTIŽAR Šmartno

22. 3.
tor

sv. Lea, 
spokornica                 6.30 + Janez ČARMAN, obl. Šmartno

23. 3.
sre

sv. Turibij iz Mongroveja, 
škof            

18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

19.00 + Ivan KERMELJ, 30. dan Tacen

24. 3.
čet

sv. Dionizij Palestinski, 
mučenec          18.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

25. 3.
pet

GOSPODOVO OZNANJENJE            9.00 + Vladislav BEZLAJ, obl.
Šmartno

18.00 + Ivana ŽGAJNAR, obl.

26. 3.
sob

sv. Kastul, 
mučenec           18.00 + Marija ALIČ, obl. Tacen

27. 3.
ned

3. POSTNA NEDELJA                  
PRESTAVITEV URE                            

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Janez ŠPENKO, obl.

14.00 pobožnost križevega pota Sp. Gameljne

28. 3.
pon

sv. Marija Praška, 
devica                19.00 + starši ZIDAR in Frančiška OVIJAČ Šmartno

29. 3.
tor

sv. Bertold, 
redovni ustanovitelj            6.30 + Srečo, Stane in Angela PODGORŠEK Šmartno

30. 3.
sre

sv. Janez Klimak, 
opat                   19.00 + Mihaela LOVŠE, 30. dan Šmartno

31. 3.
čet

sv. Benjamin, 
diakon in mučenec          19.00 + Srečko BOŽNAR Šmartno

1. 4.
pet

sv. Tomaž Tolentinski, 
misijonar in mučenec  19.00 + Jakob ERKER, obl. Šmartno

2. 4.
sob

sv. Frančišek Paolski, 
redovni ustanovitelj    19.00 + Franc in Urška SLAVEC Tacen

3. 4.
ned

4. POSTNA NEDELJA                  
LAETARE 

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc in Frančiška LOŽAR

13.00 župnijski križev pot Šmarje pri Jelšah 

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, 
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07     GSM: 041/238-970
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici: 
župnijska cerkev v Šmartnem (sv. Martin), 
podružnice v Tacnu (sv. Jurij), 
v Sr. Gameljnah (sv. Andrej), Sp. Gameljnah 
(sv. Lenart) in na Rašici (sv. Križ). 
Tisk: Salve, Rakovnik Strip: Marta Bartolj
V elektronski obliki ga najdete na naslovu: 
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila

ŽUPNIJSKA PISARNA 
Župnik je v pisarni zagotovo: 

ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 in 
           od 17.00 do 17.45 ter 

  ob četrtkih od 11.00 do 12.00. 
Dobite me tudi po večernih mašah v Šmartnem.

KRST Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu. Otroci 
prejmejo zakrament uvajanja med mašo (parni meseci) ali 
po maši ob 9.00 (neparni meseci). Starši naj se prej oglasijo 
župnišču z družinsko knjižico ali otrokovim rojstnim listom. 
POROKA Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je 
opraviti tečaj za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite 
ga v župniji krsta)


