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SLOVENSKA FOLKLORNA SKUPINA

Neka raziskava je dala zelo obetavne rezultate. Po napovedih in glede na današnje
stanje bo organizirana religija v tem stoletju izginila v nekaterih državah, med njimi na
Irskem in v Kanadi. Hvala Bogu! Slovenije ni med njimi …
Ne, tole ni glavna novica katerega izmed slovenskih časnikov. A vest je resnična vsaj
glede vere. Znanstveniki ugotavljajo, da religija današnjih ljudi ne zadovolji, ker jim ne
ponuja nič novega. Tokrat pa res – hvala Bogu! Je to oznanilo konca našim folklornim
navadam starega, izpitega, mlačnega krščanstva?
Bo 21. stoletje res prelomno? Nič več ne bom dal otroka krstiti, kaj mi mar tisto slavnostno kosilo, zaradi katerega imamo krst. Nič več ne bom šel k birmi, ker mi ni do darila, saj
imam vsega dovolj. Nič več ne bom otrok pošiljal v katoliške vrtce in gimnazije, da bi se
tam dobro izobrazili, saj mi je glede verske prakse že sedaj vseeno. Nič več cerkvenega
pogreba, kdo bi še poslušal ponavljajoče se molitve duhovnika, ki mu je to posel. Nič
več vsega tega?
Hvala Bogu! Pridi, pridi hitro, ta čas, in nas napolni s svojo milostjo! Umakni kristjane
spet v katakombe in jim daj milost mučeništva ter maloštevilnosti. Takrat se bo ukinila
folklorna skupina. Takrat bo Kristusov nauk iz evangelija spet zadihal!
Neka raziskava je dala zelo obetavne rezultate …
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Srečanje župnijske Karitas bo v ponedeljek, 4.
aprila, ob 19.30 v župnišču.
 Birmanci bodo v četrtek, 7. aprila, pri verouku
izdelovali Jezusova obličja oz. Veronikine prte, ki jih
boste farani prejeli pri bogoslužju velikega petka.
 Birmanci odhajajo na duhovno obnovo v Mekinje v petek, 8. aprila. 7. razred se nam bo pridružil
kasneje, ko pridejo z avtobusom z Dunaja, za 8.
razred pa prosimo starše, da bi nam pomagali pri
prevozu. Odhod je ob 18.00 izpred župnišča. Vsa
navodila glede duhovne obnove so birmanci že prejeli pri verouku.
 V nedeljo, 10. aprila, je 5. postna, tiha nedelja.
Pri vseh mašah bomo namesto petja poslušali meditacijo. Popoldan ob 15.00 bo tradicionalni križev pot
dekanije Ljubljana Šentvid na podružnici v Žlebeh,
župnija Preska. Vabljeni!
 V petek, 15. aprila, ob 18.30 so starši otrok 8.
razreda povabljeni k čiščenju učilnic in spodnjih prostorov župnišča.
 Spovedni dan pred velikonočnim praznikom bo
v Šmartnem v soboto, 16. aprila, ob 17.00 s spokornim bogoslužjem. Na voljo bosta spovednika od
drugod. To soboto je ob 16.00 tudi športno srečanje
mladih v župniji Ljubljana Podutik. Vabljeni!
 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 molitvi,
kdor more, pa s prispevkom 10 EUR birmancu kupi
Sveto pismo. Birmanski kandidati se bodo predstavili na plakatu v župnijski cerkvi.
 Mašni nameni za april, maj in junij so že zasedeni. Bog povrni vsem, ki darujete za oddane maše!

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 4. april – srečanje članov Karitas v župnišču
(19.30)
• 7. april – birmanske delavnice, izdelava Veronikinih prtov
• 8. – 10. april – duhovna obnova birmanskih
kandidatov v Mekinjah pri Kamniku
• 10. april – dekanijski križev pot v Žlebeh,
župnija Preska (15.00)
• 15. april – čiščenje učilnic, starši otrok 8.
razreda (18.30)
• 16. april – spokorno bogoslužje s spovedjo v
Šmartnem (17.00)
• 17. april – Cvetna nedelja, pobožnost križevega pota na Rašici (14.00)
• 1. maj – krstna nedelja (krščevanje med
mašo, ob 9.00)

BRALCI BOŽJE BESEDE
5. postna nedelja (tiha), 10. april ob 9.00:

Oznanila

Renata OGOREVC

Besedila med mašo

Jurij ŠILC

1. berilo (Ezk 37,12-14)

Joži PLUT

2. berilo (Rim 8,8-11)
Prošnje

Jan ŠILC
Diana, Urška BITENC

6. postna nedelja (cvetna), 17. april ob 9.00:

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

Oznanila

Andrej SKOBE

1. berilo (Iz 50,4-7)

Mojca SKOBE

2. berilo (Flp 2,6-11)

Jure SEŠEK

 Ker imamo veliko pogrebov in se lahko zgodi, da
ni prostora za sedmino, bosta kljub vsemu oznanjena dva namena; eden bo opravljen drugod, obeh
namenov pa se bomo spomnili pri maši doma.

Prošnje

Luka SEŠEK

ZATE ...

Draga obleka, najlepši čevlji, veliko okrasja, darila, ogromno povabljenih in obilna pogostitev? Je mar
res potrebno, da ob raznih priložnostih (krst, obhajilo, birma,...) damo vsem vedeti, kaj počnemo?
Takšni in drugačni dogodki povezani s Cerkvijo danes mnogim pomenijo le še en izgovor več za prireditev zabave. Pa je zabava res edini smisel? Za delovanje v nas Bog ne potrebuje sijočega videza,
mnogo povabljenih in slavnostne pojedine. Potrebuje le srce človeka, ki ga je pripravljen sprejeti.

OBZORJE VERE
Smisel osebne vere v prihodnosti?
Tudi danes je Cerkev sredi močne preobrazbe,
ko zaradi usihanja množične vernosti v Evropi
nastajajo manjša občestva, ob tem pa se vedno bolj poglablja osebna vera ozaveščenih
kristjanov. Kristjani vedno znova čutimo, da
potrebujemo skupnost podobno mislečih.
Vsi simboli, obredi in srečanja dobijo osebno
noto. Krščanstvo je dobilo osebni značaj. Nič
več masovnosti, ampak večja iskrenost. Zelo
jasno sporočilo v tem duhu je prav postni
čas. Posvetili smo se telesnemu postu, saj
že zaradi zdravja vemo, da ga potrebujemo.
Začeli pa smo se postiti tudi notranje. Postiti
se pomeni odpoved zlu in opravljanje dobrih
del. - Naša osebna vera je upanje Cerkve v
prihodnosti. Tudi razkristjanjeni svet si na dnu
srca želi kristjanov z globoko notranjostjo in
ne s površnim zunanjim krščanskim imenom.
Gotovo, pomembna je vera skupnosti, vera
vse Cerkve. Ta pokrije množico grehov in
nevere! Gotovo, pomembna je vera moje
stare mame. Toda, če sem jo sposoben v kar
največji meri živeti sam, je za moje zveličanje
najbolj pomembna – moja vera!

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Mašno molitev tik pred obhajilom Gospod Jezus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim … je težko razumeti, če imamo pred
očmi Jezusovo zagotovilo, da ne prinaša miru,
ampak meč (prim. Mt 10,34). Toda, če verjamemo, da ima kristjan zaradi doslednega
življenja po zapovedih, evangeljskih svetih
in cerkvenih zapovedih lahko hitro težave,
potem je jasno, da Jezus želi podariti mir
najprej Cerkvi, ki naj ga naprej deli vsem ljudem. Edinost med kristjani je prvi pogoj, da
bo vera dobila smisel v očeh drugih. Zato je
obred pozdrava miru vidno znamenje edinosti
pred prejemom obhajila. Kako se boš združil
z Bogom, če se z bližnjim ne znaš? Boga ne
vidiš, bližnjega, ki je Božja podoba, pa imaš
pred seboj!

ODDANE MAŠE
Od 21. marca ste darovali za naslednje mašne
namene: v zahvalo sv. Martinu (10 mašnih namenov), + Anica in Franc JAGER, + Julka GABRIJEL.
Ob pogrebu + Vincenca GREGORŠA so darovali
Medvedovi iz Zg. Gameljn za 1 mašni namen.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta sta prejela ŽIGA Bardorfer iz Srednjih Gameljn ter LUKA Kos iz Tacna.
Podprimo ju z molitvijo!
• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Ivane MOČNIK JARIĆ iz
Gustinčičeve ulice ter od Vincenca GREGORŠA iz
Zg. Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

... IN ZAME!

Danes vsi preveč hrepenimo po tem, da bi v očeh ljudi okoli nas izgledali najbolje. V šestem poglavju
nas evangelist Matej lepo nagovori, naj bodo vsa naša dobra dela narejena skrivaj in da naj bodo
naše molitve izrečene na samem. Le tistim, ki bodo verovali skrivaj, bo Bog, ki vidi v skrivno, povrnil.
Zato se ne smemo dati in pustiti, da bi postali takšni, kakršni bi bili všeč okolici, temveč se moramo
potruditi, da postanemo takšni, kakršni bi bili všeč Bogu. (B. Lampič)

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ

3. 4.
ned

4. POSTNA NEDELJA
LAETARE

4. 4.
pon

sv. Izidor Seviljski,
škof in cerkveni učitelj

5. 4.
tor

sv. Vincencij Ferrer,
duhovnik

6. 4.
sre

sv. Irenej Sirmijski,
škof in mučenec

19.00 + Vincenc GREGORŠ, 7. dan

Šmartno

7. 4.
čet

sv. Janez Krstnik de la Salle,
duhovnik

19.00 + Ivanka KNEZ (Rašica), obl.

Šmartno

8. 4.
pet

sv. Valter,
opat

9. 4.
sob

sv. Hugo Rouenski,
škof

9.00 + Franc in Frančiška LOŽAR
13.00 župnijski križev pot

10. 4.
ned

5. POSTNA NEDELJA
TIHA

19.00 + Franc ŠUŠTAR
6.30 za pokojne sorodnike

7.00 + Tomaž in Antonija BOŽNAR
19.00 + Marija in Jože KERŽIČ
19.00 + APPEJ, ZAVRL, KOZELJ
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Franc DRAGAN, obl.
15.00 dekanijska pobožnost križevega pota

Šmartno
Šmarje pri Jelšah
Šmartno
Šmartno

Šmartno
Tacen
Šmartno
Žlebe

11. 4.
pon

sv. Stanislav,
škof in mučenec

12. 4.
tor

sv. Zenon Veronski,
škof

13. 4.
sre

sv. Martin I.,
papež in mučenec

19.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

14. 4.
čet

sv. Lambert,
škof

19.00 + Anton MEDJA, obl.

Šmartno

15. 4.
pet

sv. Helena,
kneginja

19.00 + Helena KAJZAR, Helena, Peter PREMK

Šmartno

16. 4.
sob

sv. Bernarda Lurška,
devica

19.00 + ČARMAN in KOBE

17. 4.
ned

6. POSTNA NEDELJA
CVETNA

19.00 + Mirko RUŠT
6.30 + Stanislava MERHAR, obl.

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Filip in Vida JERAJ
14.00

pobožnost križevega pota

Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno
Rašica

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)

