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POMLAD NE PRINAŠA SAMO VELIKE NOČI, AMPAK TUDI ...
Novo življenje! Kaj pa je drugega prihajajoči praznik Jezusovega vstajenja, na katerega se
skrbo pripravljamo s postnim zatajevanjem, kakor pa praznik nove pomladi, porajajočega
življenja, ki je vzklilo iz temin smrti? Še pred enim mesecem smo bili v oklepu zime in ledu.
Zaradi nastale škode človek ne more verjeti, da bo spet vzbrstelo, ozelenelo in cvetelo ...
Pa vendar! Po zamisli Stvarnika zmore iz mrzlih tal, obsijanih s pomladnim soncem, skrivnostno poroditi novo življenje, ki nam je po mučni zimi tako v veselje.
S podobnim hrepenenjem moramo pričakovati Jezusovo darovanje na križu, ki se bo na zelo
skrivnosten in nedoumljiv način razodelo z veličasnim vstajenjem. Tudi Kalvarija marsikdaj
ne prizanaša, kakor zima ne popušča. A ko prebrodiš trpljenje, je najbolje, da ne tarnaš nad
hudo preteklostjo, temveč se veseliš odrešene prihodnosti!
Tako bo med nas na 4. postno nedeljo, ki jo imenujemo Laetare, Veseli se!, zagledala luč že
600. številka župnijskih oznanil, naš List svetega Martina. Na vse svoje predhodnike, ki so
uresničevali idejo o tiskanih oznanilih za ljudstvo pod Šmarno goro, na vse farane, ki ste se
trudili in sodelovali pri izdajah ter na vse, ki ste s hvaležnim srcem prebirali štirinajstnevnik,
kličem Božjega blagoslova in se s hvaležnostjo oziram na prehojeno pot.
Še posebej se zahvaljujem svoji prijateljici Marti Bartolj, ki je v zadnjih petih letih z Našim
Martinom nadgrajevala iskrivost besede! Bog povrni!
Nova pomlad torej prinaša mesečnik List svetega Martina! Naj ga spremlja Božji blagoslov!

							

župnik Sebastjan Likar

DNEVI PRED NAMI
V ponedeljek, 17. marca, bo ob
19.00 srečanje animatorjev oratorija v
župnišču. Svete maše so od tega ponedeljka redno spet v župnijski cerkvi sv.
Martina!
Praznik sv. Jožefa, Jezusovega
rednika, 19. marca, bosta maši v župnijski cerkvi ob 9.00 in ob 18.00. Pri
večerni maši bo predstavitev letošnjih
prvoobhajancev. Vabljeni tudi njihovi
sorodniki in prijatelji!
Prva skupina birmanskih kandidatov odhaja na duhovno obnovo na Kanji Dol v petek, 21. marca. Podprimo jih
z molitvijo!
Križev pot v petek, 21. marca, ob
18.00, pripravljajo sodelavci Karitas.
Ob 20.00 pa bo srečanje uredniškega
odbora Lista svetega Martina.
Na 3. postno nedeljo, 23. marca, bo
med nami postni gost, šentviški župnik,
g. Ivan Jagodic. Pri vseh nedeljskih mašah pa bo redno mesečno darovanje za
potrebe župnije. Z marčevskim in velikonočnim ofrom bomo pokrili stroške
za zgornjegameljsko bandero, sliko in
obnovljeni križ. Bog povrni za vaše darove! Ob 14.00 pa bo pobožnost križevega pota na podružnici na Rašici.

Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta bo v ponedeljek, 24. marca,
ob 18.30 v župnišču. Ob 19.15 pa biblična skupina.
Na praznik Gospodovega oznanjenja, 25. marca, bosta sveti maši v župnijski cerkvi ob 9.00 in ob 18.00.
V četrtek, 27. marca, bo priprava
na krst za starše in botre, ob 19.00 v
župnišču. Krsti so v nedeljo, 30. marca,
po maši ob 9.00.
Križev pot v petek, 28. marca, ob
18.00 pripravljata odrasla pevska zbora.
Dekanijsko srečanje za birmanske
botre bo v soboto, 29. marca, ob 17.00
v domu sv. Vida v Šentvidu.
V nedeljo, 30. marca, je 4. postna
nedelja (Laetare). Odhod na župnijski
križev pot bo ob 13.00 izpred župnišča.
Čimprej se prijavite! Ne pozabimo, da
to nedeljo premaknemo uro na letni čas
(kazalce naprej!).
Mašni nameni so do konca junija
zasedeni! Za drugo polovico leta sprejemam mašne namene od 1. junija naprej.
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 6. april - dekanijski križev pot v Žlebeh pri Preski (15.00)

ZATE ...

Vse, kar poznamo, kar vidimo in kar čutimo mineva: pomlad, mladost, nevihta, vse lepo in težko.
Kaj pa Božja Ljubezen? Tudi mine?
- 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.
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, v župnišče prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta).
KRŠČANSKI POGREB - Po dogovoru v podjetju Žale se oglasite v župnišču. Če želite pogrebno mašo, to sporočite tudi na Žalah!
ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA

ODDANE MAŠE
Od 4. marca ste darovali za naslednje
mašne namene: za prvoobhajance in njihove starše, za novega nadškofa in Cerkev
v Sloveniji, + MUHOVI, + ČIŽMAN, za
vzdrževalce poti na Šmarno goro in prostovoljce ob nesreči (dar občestva Šmarski
Šmarnogorci), na čast sv. Ani za srečen porod, + Izidor in Marija ŠKERL.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Marko
Rijavec, kaplan v ŠG Vipava, ali pa bodo
opravljene v dneh, ko ni mašnega namena
doma.

CERKEV OD A DO Ž
9 KOT ...
9 DEVET MESECEV

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. postna nedelja, 23. marec, ob 9.00:
Oznanila
1. berilo (2 Mz 17,3-7)

Pia TACAR
Jolanda BIZJAK

2. berilo (Rim 5,1-8)

Andrej SKOBE

Prošnje

Anita VIDMAR

4. postna nedelja, 30. marec, ob 9.00:
Oznanila

Jure SEŠEK

Človeško življenje Jezusa Kristusa se je
začelo ob spočetju, brez sodelovanja moža,
temveč z močjo Svetega Duha, kakor je
bil oznanjen že očakom in prerokom. Zato
Cerkev praznuje Jezusovo rojstvo na poganski dan sonca, 25. decembra, devet
mesecev prej pa obhajamo praznik oznanjenja nadangela Gabriela, ki je bil poslan v
Nazaret k Mariji. Nekdaj je imel ta praznik
izrazito Marijanski značaj, zato smo ga
imenovali Marijino oznanjenje.

1. berilo (1 Sam 16,1-13) Petra SUHOVERŠNIK
2. berilo (Ef 5,8-14 )

Luka SEŠEK

Prošnje

Klara MERŠE

NAGRADNO VPRAŠANJE

Katerega leta pa je zagledala luč sveta prva
številka župnijskih oznanil (naslednja številka bo
600.)?

... IN ZAME!
Zakaj se lažje oprimemo strahu kot Ljubezni? Strah nas vodi v nemir in obup, to že vemo. Kam pa
nas vodi Ljubezen? (M. Bartolj)
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. V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).

GOD/PRAZNIK
16. 3. 2. POSTNA
ned NEDELJA
17. 3.
pon

sv. Patrik,
škof in misijonar

18. 3.
tor

sv. Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj

19. 3.
sre

SV. JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Franc DRAGAN, obl.

KRAJ
Šmartno

18.00 + PREMK in KAJZAR

Šmartno

7.00 za vnukovo zdravje

Šmartno

9.00 + Janez ČARMAN, obl.

Šmartno

ZAVETNIK SLOVENSKIH DEŽEL

18.00 + Vinko in Joži KAVŠEK, Rudi KNAPIČ

20. 3.
čet

sv. Klavdija,
mučenka

18.00 + Jože BITENC

Šmartno

21. 3.
pet

sv. Nikolaj iz Flue,
puščavnik

18.00 + Vincenc GREGORŠ, obl.

Šmartno

22. 3.
sob

sv. Lea,
spokornica

18.00 + Marta in Jože UMEK

23. 3. 3. POSTNA
ned NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Ana RUŠT, obl.

Tacen
Šmartno

24. 3.
pon

sv. Katarina Švedska,
redovnica

25. 3.
tor

GOSPODOVO
OZNANJENJE

26. 3.
sre

sv. Evgenija,
mučenka

18.00 + starši ZIDAR in Frančiška OVIJAČ

Šmartno

27. 3.
čet

sv. Peregrin,
redovnik

18.00 + Janez ŠPENKO, obl.

Šmartno

28. 3.
pet

sv. Milada Praška,
devica

18.00 + HABE

Šmartno

29. 3.
sob

sv. Bertold,
redovni ustanovitelj

18.00 + starši PANGERC

30. 3. 4. POSTNA
ned NEDELJA
LAETARE

18.00 + Slavko ČARMAN, obl.
9.00 + Marija JERAS in sorodniki
18.00 + Ivana ŽGAJNAR, obl.

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Ludvik CERAR, obl.

Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

“Kakor namreč listi poganjajo na košatem drevesu, pa eni odpadejo, drugi vzbrstijo,
tako je z rodovi iz mesa in krvi, eni minevajo, drugi se rojevajo” (Sir 14,18).
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