
MARTINOVA LILIJA

27. marec 2022, leto 14, št.: 13

4. POSTNA NEDELJA, 27.3. 
7.00:  živi in + farani
 9.00: + Frančiška ZALOKAR, 2. obl.
10.30: + Ferdinand PAJK, 2. obl.
           + Avgust MOTOH
PONEDELJEK,28.3., sv. Proterij, škof
7.30: + Alojz in Amalija ZALOKAR
         + Matilda, Karolina in Elizabeta ZDOLŠEK
          V zahvalo za 80 let življenja
TOREK, 29.3., sv. Štefan IX.,  papež
19.00: + Adam ŽIBRET
           + starši POTREBUJEŠ
           + Tone, 10.obl., Angela TERŠEK, teta
           Anica in sorodniki

4. postna kateheza po večerni maši /Matej Pirnat
SREDA, 30.3., sv. Zosim, škof
7.30: za zdravje brata in sestre
          + Marjan BLATNIK
          + Elica KOZMUS
ČETRTEK, 31.3., sv. Gvido,opat  
19.00: + iz družin BAUERHEIM in ČIBEJ
           + Marija HRASTNIK, zadušnica
                   +  Dragica ŠUSTER
PETEK, 1.4., sv. Agapa in Irena, muč.
7.30: vse pozabljene duše v vicah 
19.00: + iz rodbine LESKOVČEVIH
            + Cilka in Antonija LUBEJ
SOBOTA, 2.4., sv. Frančišek Paolski, pušč., red.
19.00: + Ciril GREŠAK, 40. obl., Alojzija, Marica 
ZDOLŠEK, 2. obl, ter v zahvalo za uspešno operacijo
           + Marija GRAČNER    // nočna adoracija
5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 3.4.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc GOTER, Karel KLEZIN in Štefka LEBIČ
10.30: + Ludvik, starša Marija in Štefan VERBOVŠEK
                + Franc JUVAN
                    spomn na žrtve vseh spolnih zlorab in prošnja za 
                   zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih v Cerkvi.

Gospod, stražo k mojim ustom, čuvaj vrata mojih 
ustnic« (Ps 141,3) in svoja usta pokrižaj z majhnim 
znamenjem križa, da bodo laže ostala zaprta.
6. Objemi, tako svoje omejitve kot svoje talen-
te – čeprav se ti kdaj zdi, da si popolna ničla – ker 
Bog zaupa vate. Išči čudeže, ki jih je Bog storil v 
tebi ali v tvojem življenju.
7. Ne letaj okoli, da bi pomagala vsemu svetu, 
da bi rešila ves svet, in zaradi tega ne zapuščaj svo-
je družine, ampak raje pusti Bogu, da v tebi deluje 
tam, kamor spadaš.
8. Išči mir v sebi. To ti bo pomagalo, da ne boš 
svojih dnevnih petnajst minut molitve nadomestila 
s polurnim čvekanjem po telefonu ali klikanjem po 
spletu.
9. Pozorna bodi le na en sam dan. Zapomni si: 
»Dovolj je dnevu njegova lastna teža« (Mt 6,34). In 
še, da na zemlji za ljubezen nimaš »nič drugega kot 
današnji dan« (sv. mala Terezija). Zato se izogibaj dve-
ma skušnjavama: raztresenosti in odlašanju.
10. Posvečuj Gospodov dan in iz tega svetega 
dne poskušaj narediti praznik. Nauči se, da ta dan 
počivaš (tudi od svojih domačih opravil) zaradi lju-
bezni do Boga, ki je tudi sam počival. (Raphaelle Simon, 
FC).

Zbrala in povzela DC ob materinskem dnevu.

Na dan posvetitve Ukrajine in Rusi-
je Marijinemu brazmadežnemu Srcu, 

smo molili: 
»Po Tebi naj se na zemljo izlije 

Božje usmiljenje in blago utripanje 
miru naj spet zaznamuje naše dne-
ve. Žena privolitve, na katero se je 

spustil Sveti Duh, vrni med nas Bož-
jo harmonijo. Ti ki si »živi vrelec 

upanja«, odžejaj suhost našega srca. 
Jezusu si stkala človeškost, naredi iz 
nas graditelje občestva. Hodila si po 
naših poteh, vodi nas na steze miru. 

Amen.«



MOČNA IN KRHKA OBENEM – svetopisemske mame
EVA, mama hranilka
Evo pogosto povezujemo s podobo zapeljivke, sku-
šnjavke, tiste, po kateri je prišel greh. Vendar je ne 
smemo omejiti zgolj na to vlogo. Prva Mojzesova 
knjiga pravi, da je »človek imenoval svojo ženo 
Eva, ker je postala mati vseh živih« (1 Mz 3,20). Z 
Evo se je spletla povezava med življenjem in mate-
rinstvom, med ženo in materjo. »Mama je tista, ki 
hrani,« je dejala Francoise Dolto. Eva daje življe-
nje, ga varuje in vzdržuje. In v tem se lahko vsaka 
ženska, tudi samska, zgleduje po njej. Vsaka žen-
ska ima namreč v sebi materinsko veličino. Ko žen-
ska postane mama (duhovno ali telesno), »odraste«, 
okuša radosti, skrbi in stiske svojega stanu. Spro-
šča neko vitalnost, ki jo žene k hranjenju in skrbi 
za drugega, v izpolnjevanju lastnih odgovornosti. 
Mama hranilka prinaša varnost, zaupanje, navzoč-
nost, dobroto.
HAGARA, mama, ki je sama
Hagara,  Abrahamova sužnja, mu je prva rodila sina. 
Zbežala je v puščavo, čim dlje od Sare, ki je, zara-
di ljubosumja, z njo grdo ravnala. (1 Mz 16). Hagara 
je arhetip zapuščene matere. V njej se v današnjem 
času lahko prepoznajo številne mame, ločene, raz-
vezane, ovdovele, prevarane, zavržene. Toda Haga-
ra je, kljub svoji ranljivosti, sposobna prestati težko 
situacijo, saj se zaveda, da njeno dostojanstvo osta-
ja nedotaknjeno. Svet nima dostopa do globin nje-
ne duše. Deležna je posebne zaščite Boga: videl je 
njeno trpljenje, osamljenost, ponižanje in obljubil ji 
je številno potomstvo. Kot Hagara se danes mnoge 
žene pogumno borijo za vsakdanje preživetje, vzga-
jajo otroke in razvijajo skrite sposobnosti.
ESTERA, kraljevska mama
Esterina knjiga je zgodba o majhni siroti, ki je bila 
iz ponižne Izraelove hčere povzdignjena v kraljico, 

s poroko s kraljem Perzije. Mar ne sanja vsaka de-
klica, da bi nekega dne postala kraljica? Kot Estera 
je kraljica tista, ki odloča in organizira kraljestvo. 
Samostojna, obdarjena z zdravim samospoštova-
njem, svoje življenje živi po lastnem navodilu in se 
ne pusti zmesti zunanjim vplivom. Ta žena, močna 
in krhka obenem, polna energije in vedrine, izžareva 
neomajno lepoto. Estera popolnoma zaupa v Boga, 
zaradi tega je uspela rešiti svoje ljudstvo (Est. 4,17). 
Uteleša kraljico, ki je zabubljena v vsaki od nas.
ANA, modra mama
O Ani prerokinji ne vemo prav veliko, razen to, da je 
»bila že zelo v letih, vdova po sedmih letih zakona«. 
Svoj čas je preživljala tako, da je v templju služila 
Bogu, molila in se postila (Lk 2,36). Pojavila se je v 
času Jezusovega obiska v templju. Lahko si misli-
mo, da je ta žena marsikaj preživela, številne radosti 
in preizkušnje. Iz življenjskih izkušenj je pridobila 
pravo modrost.  Zgodi se, da imajo ženske, tudi mla-
de, takšno zrelost kot prirojeno  spoznanje o naravi, 
življenju, psihologiji, ljubezni. Pri tako modri mate-
ri, kot je Ana, najdemo nasvet, pokončnost, toplino, 
velikodušnost.
ELIZABETA, mama, ki občuduje
Stara in nerodovitna Elizabeta je verjetno zelo trpela 
zaradi krivde, sramu, nesamospoštovanja in nerazu-
mevanja; v takratni družbi je bila nerodovitnost  zna-
menje prekletstva. Toda, enako kot pri Sari »Bogu ni 
nič nemogoče« (Lk 1,37), prav tako Elizabeta, ostarela, 
pričakuje tako želenega otroka. Ob Marijinem obi-
sku Elizabeta, po navdihu Svetega Duha, prerokuje: 
»Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad 
tvojega telesa!« In Elizabeto preplavi veselje, ker 
»se je dete v njenem telesu od radosti zganilo« (Lk 
1,42-44). Materinstvo prinaša neverjetno čudenje, ža-
reče veselje. Skupaj z Elizabeto lahko rečem:«To je 
Gospod storil zame!« in se mu zahvalim.

MARIJA, zgled mame
Marija, Jožefova žena, Jezusova mama, je »nova 
Eva«. Od svojega »da« angelu, po katerem je po-
stala Odrešenikova mati, do svoje navzočnosti ob 
binkoštih, ko se je na svet razlil Sveti Duh. Marija 
je zgled (Lk 1). S služenjem po svojem »zgodi se«, 
z zaupanjem v Gospoda in z diskretnostjo lastnega 
življenja je Marija postala »mati poguma«, ko je 
čisto sama obiskala Elizabeto ali ko je zbežala v 
Egipt. Vzgojiteljica v skritem življenju v Nazare-
tu in na povratku iz Jeruzalema, ko jo je skrbelo 
sinovo izginotje. Pozorna mama na svatbi v Kani, 
ko jim je zmanjkalo vina. Mama, ki je navzoča v 
trpljenju vse do smrti na križu. Z njo se trpljenje 
ne konča, temveč spremeni. Marija se vse življenje 
sprejema od Boga, kot pravi Magnifikat.  V Mariji 
lahko črpam moč, da sprejmem lastno identiteto, 
se veselim lastne ženskosti in materinskosti. (Famil-
lie Chretiene).

10 ZAPOVEDI ZA MAME

1. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vso dušo, 
vsem srcem in vsem mišljenjem in svojega moža 
kot samega sebe. Tako, kot tebe ljubi Bog.
2. Vzgajaj svoje otroke v neomajnem upanju, 
da jih bo Bog imel rad, ne glede na to, kaj bodo 
naredili. Zato ne obupuj, če nisi sposobna doseči, 
da bi rastli tako, kot ti želiš. Bog skrbi, tako zate 
kot za tvoje.
3. Ne poželi si organizacijskih sposobnosti 
svoje najboljše prijateljice (ker ne veš, kaj vse pre-
naša zaradi njih), ne njenega moža, ne njene hiše, 
ne njenega akademskega uspeha, ne…
4. Ne malikuj mode ali zadnjega modela 
iPhona. Išči najprej Božje kraljestvo in vse to ti bo 
navrženo. (Mt 6,33)
5. Ne opravljaj in ne obrekuj. In če si padla v 
skušnjavo obrekovanja, kritiziranja ali si prepro-
sto preveč govorila, reci s psalmistom: »Postavi, 


