
FILM MASKA 2. DEL

Vrnimo se še čisto malo na predpostni čas … Na duhovnih vajah v tirolskem Karmelu sem pač en 
dan peš poromal do starodavne opatije premonstratencev v Wiltnu. Kaj sem pa vedel, kakšen dan 
je! Res pa je vsepovsod pisalo Faschingdienstag; vendar, kako naj bo človek pozoren na to, da je 
pred pepelnično sredo pustni torek? Skratka, center nekoč svete katoliške Tirolske je bil prekrit s 
pijanimi, večinoma mladoletnimi maškarami, ki so kadile, se drle in rajale. Se ve, poseben pečat so 
dajali »frančiškani«, ki so na vso moč objemali svoje dekline – »redovnice«!
Saj ne, da me moti pustno rajanje. Nekateri ga potrebujejo. Tudi del kulture je (če temu, kar sem 
videl in vam opisal, lahko rečemo kultura …). Mi je pa dogodek pošteno izprašal vest. Mar ni bolje za 
en dan ponoreti in si nadeti masko, četudi boš žaljiv, pijan in nor, kakor pa se celo življenje skrivati 
za masko hinavščine. Saj smo tudi kristjani – včasih po pravici – obdolženi, da smo kakor pobeljeni 
grobovi. Na zunaj lepi, znotraj pa polni grehov in napak. Potem nimam legitimne pravice, da sodim 
tisto mularijo, ki si je privoščila na dan pred začetkom posta …
Post se bo kaj kmalu približal polovici. Če še nisem odvrgel pustne maske, bi bilo dobro, da to storim 
čim prej. Pustna maska, za katero skrivam hinavščino, neiskrenost ali dvoličnost mi bo prav gotovo 
preprečila iskreno veselje velikonočnega praznovanja!
Posebej vneti za svete skrivnosti v vernem Innsbrucku tudi dan kasneje niso, na Aschenmittwoch. 
Po ulicah menda lahko poskusite najboljše ribe. Saj je vendar začetek posta! Pa recite, da to ni ena 
sama maškarada.

Sebastjan, župnik
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 V župniji Ljubljana Šentvid bo dekanijsko 
srečanje bralcev Božje besede, v sredo, 14. 
marca, po večerni maši (okrog 19.00). Vabljeni 
tudi naši bralci!

 Dekanijsko srečanje birmanskih botrov 
naših birmanskih kandidatov bo v župniji Lju-
bljana Šentvid v soboto, 17. marca, ob 17.00 v 
novem domu sv. Vida. 

 Na 4. postno nedeljo, 18. marca, bomo tra-
dicionalno poromali na križev pot. Tokrat nas 
bo pot vodila v Kočevski rog. Več informacij na 
dodatnem listu!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v skladu 
za odplačilo dolga: kuverte: 1.485 EUR, inter-
netna plačila: 1.245 EUR, župnikov sklad: 179 
EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 5. marec – srečanje ŽPS in ŽGS (18.30 in 
20.00)
• 8. marec – srečanje animatorjev za Oratorij 
(18.30)
• 12. marec – srečanje Karitas (18.30)
• 17. marec – dekanijsko srečanje za botre, Lj. 
Šentvid (17.00)
• 18. marec – župnijski križev pot v Kočevski 
rog (13.00 odhod)
• 19. marec – predstavitev prvoobhajancev
• 22. marec – priprava na krst (19.00)
• 24. marec – liturgično praznovanje Gospodo-
vega oznanjenja
• 25. marec – krstna nedelja, krsti po maši 
(9.00)

 V ponedeljek, 5. marca, bo po večerni maši 
v župnišču (ob 18.30) srečanje Župnijskega 
pastoralnega sveta, ob 20.00 pa še Župnijske-
ga gospodarskega sveta.

 Srečanje staršev prvoobhajancev (3. razre-
da) bo v sredo, 7. marca, ob 18.30 v župnišču.

 V četrtek, 8. marca, bo se bomo spet dobili 
animatorji za oratorijski dan, in sicer ob 18.30 
v župnišču. Povabljeni tudi učenci 9. razreda in 
drugi mladi!

 2. skupina birmanskih kandidatov odhaja 
na duhovne vaje v petek, 9. marca. Starši, ki 
še niso oddali prijavnice in plačila, oddajte to 
čim prej!

 Na 3. postno nedeljo, 11. marca, bo pri vseh 
nedeljskih mašah redno mesečno darovanje za 
potrebe župnije. Z ŽGS smo se domenili, da 
bi za župnišče kupili še nekaj kurilnega olja, 
nekaj stvari bo potrebno urediti pri zvonjenju 
v Šmartnem. V Tacnu bomo ob sv. Juriju dobili 
novo ograjo na koru (ca. 1.500 EUR), Šmarni 
gori pa bomo ob jubileju pri potresni maši (9. 
april) podarili nov mašni plašč.

 Srečanje sodelavcev Karitas bo v ponede-
ljek, 12. marca, ob 18.30, v župnišču.

 Starši, birmanski animatorji, se dobimo v 
sredo, 13. marca, ob 18.30, v župnišču.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Kako lepo je, če smo doma, v šoli, službi ali družbi med iskrenimi ljudi, med ljudmi, ki znajo in 
upajo povedati vse na normalen, na ne žaljiv način. Med ljudmi, ki znajo povedati nekaj zares 
iskrenega, brez preračunljivosti. Ali sem tudi sam del te družbe?

ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA - 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!



ODDANE MAŠE
V času od 19. februarja ste darovali za naslednje 
mašne namene: v zahvalo Božjemu usmiljenju, 
za zdravje, za duše v vicah, + Anton Miškulin. Ob 
pogrebu + Marije KRANJEC so darovali za svete 
maše: družina Ogorevc (2 mašna namena) ter 
Mari Medja (1 mašni namen).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. postna nedelja, 11. marec, ob 9.00:

Oznanila Tilen DEBEVEC

1. berilo (2 Mz 20,1-17) Marija NOVAK

2. berilo (1 Kor 1,22-25) Luka SEŠEK

Prošnje Jolanda BIZJAK

4. postna nedelja, 18. marec, ob 9.00:

Oznanila Diana BITENC

1. berilo (2 Krn 36,14-23) Irena KOŽELJ

2. berilo (Ef 2,4-10) Jure SEŠEK

Prošnje Stane MERŠE

... IN ZAME!
Pogosto se nam dogaja, da iskrenost razumemo po svoje. Iskrenost ne sme biti pravica, da lahko 
takoj negativno odreagiramo. V letošnjem postnem času imamo idealno priložnost, da to slabo 
lastnost odpravimo. Kljub temu, da smo večkrat ponosni na to, da vse kar mislimo tudi takoj 
povemo, se potrudimo, da bo veljajo pravilo: »Dvakrat premisli, enkrat povej«. (Š. Suhoveršnik)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od + Marije KRANJEC iz Sr. 
Gameljn, od + Antona MIŠKULINA iz Tacna ter od 
+ Pavle ŽAGAR iz Sp. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj

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).

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAKŠNO DOLŽNOST IMA ČLOVEK DO RESNICE?
Vsak človek je poklican k iskrenosti in resnico-
ljubnosti v ravnanju in govorjenju. Vsakdo ima 
dolžnost iskati resnico in se je oklepati ter vse 
svoje življenje uravnavati po zahtevah resnice. 
V Jezusu Kristusu se je v celoti razodela resnica 
Boga: on je Resnica. Kdor hodi za njim, živi v 
Duhu resnice, in se varuje dvoličnosti, pretvarja-
nja in hinavščine.

Ker smo po krstu Božji otroci, smo zavezani 
resnici. Da nam to olajša, je Bog ustvaril vest. 
Ta nas opominja in nagovarja, če jo seveda po-
slušamo, kaj je prav in kaj je resnica. Za vest 
moramo skrbeti, jo vzgajati, da ne otopi in ne 
utihne. Za to potrebujemo tišino, premišljeva-
nje in molitev. Potrjeni s Svetim Duhom smo 
vsak trenutek  dolžni slediti pravičnosti, resni-
coljubnosti, poštenosti in to tudi zagovarjati. 



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
4. 3. 
ned

2. POSTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 v zahvalo za srečen zakon
14.00 pobožnost križevega pota Sp. Gameljne

5. 3.
pon

sv. Hadrijan, 
mučenec 18.00 + Jože KOŽELJ, obl. Šmartno

6. 3.  
tor

sv. Marcijan, 
mučenec 6.30 + Franc, bratje in sestra Šmartno

7. 3.  
sre

sv. Perpetua in Felicita, 
mučenki 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

8. 3. 
čet

sv. Janez od Boga, 
redovni ustanovitelj 18.00 v zahvalo Šmartno

9. 3. 
pet

sv. Frančiška Rimska, 
redovnica

18.00 + Niko in Kata PEJKOVIĆ Šmartno

19.00 + Pavla ŽAGAR, 7. dan Sp. Gameljne

10. 3. 
sob

sv. mučenci 
iz Armenije 18.00 + Marija ALIČ, obl. Tacen

11. 3. 
ned

3. POSTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Mihaela in Jože LOVŠE, obl.
14.00 pobožnost križevega pota Rašica

12. 3. 
pon

sv. Justina, 
redovnica 18.00 + Jože TOMŠIČ Šmartno

13. 3. 
tor

sv. Evfrazija, 
redovna ustanoviteljica 6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

14. 3. 
sre

sv. Matilda, 
kraljica 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

15. 3.
čet

sv. Klemen Dvoržak, 
redovnik 18.00 + Anton MALOVIČ Šmartno

16. 3. 
pet

sv. Hilarij in Tacijan, 
mučenca 18.00 + Zora CELAR, obl. Šmartno

17. 3. 
sob

sv. Patrik, 
škof in misijonar 18.00 + Jože ŠILC Tacen

18. 3. 
ned

4. POSTNA 
NEDELJA
(LAETARE)

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jože BITENC
pobožnost križevega pota Kočevski Rog

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Zdaj  pa tudi  v i  od vrzite vse to:  jezo,  vzkipl j i vost,  hudobnost, 
obreko vanje,  nesramno go vorjenje svoj ih  ust” (Kol  3,8).
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