
VELÍKI in VÉLIKI

Aleksander VI. Najbolj znan rimski renesančni škof. Bolje rečeno – najbolj kontroverzen 
papež. Takih vzdevkov ni dobil brez razloga. Bogat. Ošaben. Ustvaril je kar nekaj potom-
stva. Bil je tudi velik mecen umetnikov. No, nekateri so se ukvarjali tudi z umetnostjo 
južno od popka. In take se je podpiralo. Menda je Aleksandrov naslednik prepovedal da-
rovati maše za svojega predhodnika z besedami: »Bogokletno je moliti za tega hudiča!«
Mi pa si drznemo govoriti, da je Cerkev v 20. in 21. stoletju zašla v krizo. Kakšen 
škandal! Pij X., Janez XXIII. sta že uradno razglašena za poveličana, Janez Pavel II. in Pij 
XII. jima sledita. In papež Benedikt XV., ki je prvo svetovno vojno spremljal na kolenih! 
In  Pij XI., ki je tako kljuboval Mussoliniju, da je diktator ob njegovi smrti izjavil: »Hvala 
Bogu, da ni več tega trmastega starca!«
Na čelu te svete vojske stopa naš veliki prijatelj, krona papeštva naše dobe, Janez Pavel 
II. Veliki (tako ali drugače!). Razglašen za blaženega svete Rimske Cerkve.  Še ko je 
živel, smo vedeli, da tako živijo svetniki.  Čutili smo, da nas ima rad,  vsakomur  je pris-
luhnil. Vesel sem, da tudi veliki teolog, apostol Benedikt, stopa po poteh svojih slavnih 
predhodnikov.
In Aleksander VI.? Veliki? Ob tako mogočnem Svetem Duhu zadnjega stoletja spomin 
nanj zbledi. Mi  pa  si  drznemo reči, da je Cerkev v krizi?!

Sebastjan, župnik
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 Še dvajset birmanskih kandidatov čaka, da dobi 
svojega duhovnega botra, ki bo zanje molil med pri-
pravo na prejem zakramenta. S prispevkom 10 EUR 
pa jim lahko kupite Sveto pismo, ki ga bodo prejeli 
na  binkošti.

 V akciji ECCE HOMO, zbiranju sredstev za center 
zaporniškega vikariata, smo zbrali 140 EUR, za oljke 
pa ste darovali 230 EUR. Bog povrni!

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

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 2. maj – maša s prvoobhajanci in njihovimi druži-
nami na Šmarni gori (11.00)
• 6. maj – srečanje bralcev Božje besede z gostom, 
Pavlom Ravnohribom (20.00)
• 7. maj – prva sveta spoved (od 15.00)
• 8. maj – podelitev škofijskih zahval (9.00)
• 15. maj – slovesnost prvega sv. obhajila (9.00)
• 22. maj – žegnanje v  Sp. Gameljnah (10.30)
• 29. maj – krstna nedelja (krščevanje MED MAŠO!, 
9.00)

 Šmarnična pobožnost je v župnijski cerkvi med 
tednom ob 19.00, ob sobotah  ob 18.00. Na podru-
žnici v Sr. Gameljnah je od ponedeljka do sobote 
ob 19.00. Ob nedeljah imamo skupno šmarnično 
pobožnost na podružnicah ob 19.00 (1. maj – spo-
dnjegameljsko znamenje na polju). 

 S prvoobhajanci in njihovimi družinami bomo 
v ponedeljek, 2. maja, poromali na Šmarno goro. 
Zberemo se pred župniščem ob 9.30, nato se pov-
zpnemo na Goro, kjer bo skupna maša ob 11.00, po 
maši pa kosilo iz skupne torbe. Za sladico poskrbi 
župnija ☺!

 V ponedeljek, 2. maja, bo srečanje katehetov v 
župnišču ob 19.45.

 Gasilci obhajajo svojega zavetnika, sv. Florijana, 
v sredo, 4. maja. Letos pripravljajo shod gasilci z 
Rašice. Sveta maša za pokojne gasilce bo na Rašici 
ob 18.00.

 V soboto, 7. maja, bo prva sveta spoved naših 
prvoobhajancev. Skupaj s starši se zberemo v žu-
pnišču ob 15.00. Najprej bo predavanje za starše, 
ki ga bo imel g. Klavdio Peterca, predsednik Odbora 
za katehezo novomeške škofije. Ob 16.00 bo sveta 
spoved, tudi za starše, ob 17.00 pa še kratek sesta-
nek glede slovesnosti. Starši prinesejo na srečanje 
tudi 60 EUR za stroške slovesnosti.

 3. velikonočna nedelja (8. maj) je papeška nede-
lja. Z zahvalno pesmijo se bomo zahvalili za življenje 
in delo svetega očeta Benedikta XVI. Pri maši ob 
9.00 bomo podelili škofijske zahvale nekaterim žu-
pnijskim sodelavcem. Šmarnična pobožnost bo na 
podružnici v Tacnu ob 19.00.

 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v 
ponedeljek, 9. maja, ob 20.00 v župnišču.

 V četrtek, 12. maja, ob 19.00 začnemo s tridnev-
nico pred prvim svetim obhajilom, ki bo še v petek 
in soboto v župnijski cerkvi. Tridnevnice se udeleži-
jo prvoobhajanci in njihovi starši, povabljeni pa so 
tudi sorodniki in vsi, ki podpirate prvoobhajance z 
molitvijo.

 Župnijska slovesnost prvega svetega obhajila, ko 
bo 18 veroučencev 3. razreda prvič prejelo Sv. Re-
šnje Telo, bo v župnijski cerkvi sv. Martina v nedeljo, 
15. maja, ob 9.00.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Janez Pavel II. je za našo družino res »naš« papež, saj smo ga poznali in rasli vse življenje ob njem. 
Domačnost slovanske duše je prelil na svet in ni čakal v Rimu na ljudi, ampak je šel prvi naproti, tudi 
ko je prišel v Slovenijo in nas nagovoril. Ob njem se lahko navdihujemo v župniji, da bi se tudi mi bolj 
povezali in naredili kdaj prvi korak k drugemu.

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. velikonočna nedelja, 8. maj, ob 9.00

Oznanila Renata OGOREVC

1. berilo (Apd 2,14.22-33) Marija NOVAK

2. berilo (1 Pt 1,17-21) Stane MERŠE

Prošnje Klara MERŠE 

4. velikonočna nedelja, 15. maj, ob 9.00   
(slovesnost prvega svetega obhajila)

Oznanila 
(po prošnji po obhajilu!)

Andrej SKOBE

1. berilo (Apd 2,14a.36-41) starši 
prvoobhajancev

2. berilo (1 Pt 2,20b-25) starši 
prvoobhajancev

Prošnje prvoobhajanci 



OBZORJE VERE
V čem nam je Janez Pavel II. zgled kot blaženi?
Tokrat bi poudaril  enega izmed njegovih, 
sicer zelo številnih rekordov, to so kanon-
izacije (razglasitve za svetnika) in beatifi -
kacije (razglasitve za blaženega). Janez Pavel 
II., ki je  sam razglasil več svetnikov kot vsi 
njegovi predhodniki skupaj, je pokazal na 
bistvo svetništva. To pomeni v vsakdanjosti 
živeti evangelij. Svetniki niso nujno posvečeni 
ljudje, sveti kralji, popularni menihi, svetovno 
znani spreobrnjenci, kar je bila slika preteklih 
stoletij. Svetnik postajava ti in jaz. Prav tako 
življenje je živel bl. Janez Pavel II. Življenje, ki 
nam je zgled. S kralji kot knez, z mladimi kot 
mladenič, s preizkušenimi kot mučenec. Vsem 
je bil vse, kakor je bil v popolnosti Marijin. 
Vedno se je prilagajal skupinam, ki jim  je bil 
oče,  vedno je bil  svet, v globokem odnosu 
z Jezusom, ki ga je predstavljal. Dokazal je, 
da je papež na mestu, a svetnik, ki ga lahko 
posnema vsak stan, poklic ali življenje.

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejel MATIC Pavšek iz Sr. 
Gameljn.
Podprimo ga z molitvijo!
• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Alojzija SUHOVERŠNIKA iz Sp. 
Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Slovan in Rimljan. Povsem jasno je, da ima 
bogoslužje na slovanskih tleh drugačen prizvok 
kakor prvovrstna rimska liturgija. Janez Pavel 
II. je znal združevati duha obeh velikih polov 
Rimske Cerkve. Vzhod in Zahod. Tako različna, 
a tako podobna, ker se napajata ob istem viru. 
Janez Pavel II. je nekakšna slovanska zah-
vala papežu Hadrijanu, ki je položil slovanske 
knjige Cirila in Metoda na oltar Marije Snežne 
in jih potrdil kot pravoverne. Janez Pavel II. ni 
bil strog pri drobnih predpisih rimske kurije, 
a neizprosen in trd, kadar se je zmanjševala 
evharistična moč zakramentov. Predvsem pa: 
obred je moral biti popoln, tudi v starosti in 
onemoglosti se je njegovo bogoslužje redko 
prilagajalo ostarelemu rimskemu škofu. Jezus 
ni delal stvari napol, zakaj bi jih njegov namest-
nik?

ODDANE MAŠE
Od 18. aprila ste darovali za naslednje mašne 
namene: za duše v vicah, + Franc in Ljudmila 
MANDELJC (2 mašna namena).
Ob pogrebu + Alojzija SUHOVERŠNIKA so darovali 
domači za 2 mašna namena, družini Debevec in 
Jež pa za 1 mašni namen.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

... IN ZAME!
Zame je sveti kraj njegov grob v Rimu v baziliki Svetega Petra. Od jutra do večera se neprekinjeno 
vsak dan v tednu, vse mesece že šest let od njegove smrti vije kolona ljudi, ki se tiho približa grobu, 
tu poklekne, se pokriža, srce in ustnice združi v molitvi in prošnji. In od tam vstanejo ljudje drugačni, 
kar sem tudi sama občutila in dobila novo moč. Kolike še sedaj papež vodi k Bogu in spravi!
Svetost Janeza Pavla II je posebno znamenje, da Bog tudi danes na otipljiv način vodi Cerkev navkljub 
vsej njeni - naši grešnosti, kar je veliko upanje za naš čas.(B. Merše)



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

1. 5.
ned

2. VELIKONOČNA 
NEDELJA                     
 
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA                              

7.00 + Jože in Marija DOLINAR     
Šmartno

9.00 za žive in rajne farane

10.30 za sosesko Tacen

14.00 šmarnična pobožnost    Sp. gam. 
znamenje

2. 5.
pon

sv. Atanazij Veliki, 
škof in cerkveni učitelj   

11.00 za družine prvoobhajancev Šmarna gora

19.00 + ŽIGER, obl. Šmartno

3. 5.
tor

sv. Filip in Jakob ml., apostola                        19.00 + Leopold RIBIČ, obl. Šmartno

4. 5.
sre

sv. Florijan, 
mučenec                                      

18.00 za pokojne gasilce Rašica

19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

5. 5.
čet

sv. Gotard, menih, 
škof                                   

19.00 + KRAMAR Šmartno

20.00 + Alojzij SUHOVERŠNIK, 7. dan Sp. Gameljne

6. 5.
pet

sv.  Dominik Savio, 
zavetnik ministrantov 19.00 Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

v zahvalo Šmartno

7. 5.
sob

sv. Gizela, 
kraljica in opatinja                        

18.00 šmarnična pobožnost Šmartno

19.00 za pokojne (novembrski nameni) Tacen

8. 5.
ned

3. VELIKONOČNA NEDELJA                     7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Vinko KLJUN, obl.

19.00 šmarnična pobožnost Tacen

9. 5.
pon

sv. Izaija, prerok                                            19.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl. Šmartno

10. 5.
tor

sv. Job, svetopisemski mož                           19.00 + Đuro SKELEĐIJA, obl. Šmartno

11. 5.
sre

sv. Estela, mučenka                                       19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

12. 5.
čet

sv. Leopold Mandić, redovnik                      19.00 + Magda MAROLT, obl. Šmartno

13. 5.
pet

Fatimska Mati Božja                                    19.00 + Janez in Jožefa MAROLT Šmartno

14. 5.
sob

sv. Bonifacij, mučenec                                 19.00 + Zdenko RUPNIK, obl. Šmartno

19.00 + Ivan BITENC, obl. Tacen

15. 5.
ned

4. VELIKONOČNA NEDELJA                    
SLOVESNOST PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA         

7.00 + Ivan ČIŽMAN st., obl.     
Šmartno

9.00 za prvoobhajance

10.30 šmarnična pobožnost    Sr. Gameljne
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). 

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)


