
(GROZLJIVO) ODKRITJE

Kanji Dol. Skromna vasica na pobočju Trnovske planote, kjer je le nekaj hiš, pa še te so večinoma 
zapuščene. V eni izmed njih, le delno in skromno obnovljeni, deluje malce nenavadna sestra, ki jo 
imajo mnogi zelo radi. Veliko je tudi takih, iskreno povedano, ki je ne marajo. Starši, ki vozijo mes-
tno otročad na Goro, se glasno pritožujejo, saj niso vajeni tako mučeniške vožnje.
No, tam sem bil. Samo na obisku pri naših bodočih birmancih na postni obnovi. Neverjetno! Kaj 
vse storimo za mladino, samo da se ji približamo, pa še kljub vsemu trudu ne ostanejo blizu Cerkvi. 
Ta nora sestra pa vse vikende zbira slovenske fantiče in dekliče. Zgovoren je podatek, da bo v 
letošnjem letu že njen tretji animator stopil v bogoslovje … Ne, ne bo iz vrst župnij, ki se rade po-
hvalijo s slavnimi poklici, živo skupnostjo ali staro zgodovino. Kje pa! Samo vikende je preživljal z 
mularijo v tistih hribih, kjer ni centralne kurjave in internetne pošte.
Še tale dogodek se mi je vtisnil v spomin. Kako lepo smo prisopihali na vrh hriba in v nekajminutni 
tihoti in šumu burje občudovali Božje stvarstvo. Grozljivo odkritje, ko se tam v tej čudoviti lepoti 
zaveš samega sebe in se počutiš tako nepomembnega in majhnega. A sem se vendarle potolažil, 
da mi zemeljsko še ni tako zameglilo oči, da ne bi mogel čutiti ščepec Božjega …
Zadnjič se je eminentni duhovnik na svojem blogu pritoževal nad škofi, ki pričujejo s tem, da bla-
goslavljajo župnijske zastave. Naš ŽPS se ne strinja, jaz pa se. Grozljivo odkritje je, da je tega že 
preveč. Potrebujemo gorečnosti. Pa tudi, če mnogi greste. Táko krščanstvo bo ostalo. Če se strin-
jate ali ne: Blagoslovljen prihaja v Gospodovem imenu!

Sebastjan, župnik
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skih mašah blagoslov zelenja in butaric (oljke, 
dar istrskih župnij, bomo prejeli na Tiho ne-
deljo. Vnaprej Bog povrni za skromen dar!). 
V Šmartnem se vsi zberemo pred cerkvijo in 
gremo po blagoslovu v procesiji v cerkev. Po-
poldan bomo imeli pobožnost križevega pota 
na Kalvariji pri Smledniku ob 15.00. Pripravlja-
jo ga birmanski kandidati. 

 Mašni nameni do konca junija so (razen ob 
torkih zjutraj) že zasedeni. Za drugo polovico 
leta (julij-december) bom sprejemal v mesecu 
juniju.

 Akademska slikarka in restavratorka do ve-
like noči žal tudi tokrat ne bo mogla popraviti 
slik za gameljski banderi. Vsekakor pa bi jih 
rada ohranila zaradi starosti.

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v skladu 
za odplačilo dolga: kuverte: 2.230 EUR, inter-
netna plačila: 1.470 EUR, župnikov sklad: 213 
EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 19. marec – predstavitev prvoobhajancev 
(18.00)
• 22. marec – priprava na krst (19.00)
• 24. marec – liturgično praznovanje Gospodo-
vega oznanjenja
• 25. marec – krstna nedelja, krsti po maši 
(9.00)
• 2. april – obhajanje bolnih in ostarelih
• 2. april – čiščenje župnišča (starši učencev 7. 
razreda, od 18.00)
• 9. april – zaobljubljena potresna maša na 
Šmarni gori (15.00)

 Naši letošnji prvoobhajanci se bodo župnij-
skemu občestvu predstavili na praznik sv. Jo-
žefa, 19. marca, ob 18.00, pri večerni maši v 
župnijski cerkvi. Prejeli bodo tudi hlebčke, ki 
jih bodo razdelili svojim domačim. Vabljeni tudi 
njihovi sorodniki in prijatelji!

 Srečanje animatorjev za oratorijski dan bo v 
sredo, 21. marca, ob 18.45.

 Krstna nedelja bo 25. marca, po maši ob 
9.00. Priprava staršev in botrov na krst pa bo v 
četrtek, 22. marca, ob 19.00, v župnišču. 

 Liturgično praznovanje praznika Gospodo-
vega oznanjenja bo v soboto, 24. marca. Sve-
ta maša bo ob 9.00 v župnijski cerkvi (svete 
maše so od 19. marca tudi med tednom v žu-
pnijski cerkvi!).

 Zaradi prehoda na poletni čas bodo večerne 
maše med tednom odslej ob 19.00 (na podru-
žnicah ob 20.00).

 Otroci veroučne šole bodo v času od 29. 
marca do srede, 4. aprila prejeli zakrament 
spovedi pred veliko nočjo.

 Dekanijsko srečanje mladih s spovedjo bo v 
župnijski cerkvi v Podutiku v petek, 30. marca, 
ob 20.15. S petjem bo sodelovala skupina Tvoj 
glas iz Dravelj. Vabljeni!

 Spokorno bogoslužje in možnost prejema 
svete spovedi bo v župnijski cerkvi v soboto, 
31. marca, ob 17.00. Na voljo bosta spovedni-
ka od drugod. Poskrbimo za dobro duhovno 
pripravo na praznike!

 Na Cvetno nedeljo, 1. aprila, bo pri nedelj-

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
No, pa je za nami zelo dober in lep vikend. Birmanska duhovna obnova. Res je, da so nas sošolci 
iz prve skupine prestrašili, kako je tam, vendar se je izkazalo popolnoma drugače. V Kanjem Dolu 
(na Trnovski planoti) smo se namreč imeli zelo super. 

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 2. marca ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Rok Bergant, + BITENC in 
PANGERC. Ob pogrebu + Angele ŠUŠTARŠIČ so 
darovali za svete maše: Ivanka in Jože Šuštaršič iz 
Seničice (1 mašni namen).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

BRALCI BOŽJE BESEDE
5. postna nedelja (TIHA), 25. marec, ob 9.00:

Oznanila in besedila Andrej in Mojca 
SKOBE

1. berilo (Jer 31,31-34) Joži PLUT

2. berilo (Heb 5,7-9) Ivan BIZJAK

Prošnje Martin NATLAČEN

6. postna nedelja (CVETNA), 1. april, ob 9.00:

Oznanila Tilen DEBEVEC

1. berilo (Iz 50,4-7) Renata OGOREVC

2. berilo (Flp 2,6-11) Luka SEŠEK

Prošnje Klara MERŠE

... IN ZAME!
Prepevali smo prelepe pesmi, prebirali Sveto pismo, spoznavali darove Svetega Duha. Pripravljali 
oziroma učili smo se kako odpreti srce, da bi vanj vstopil Jezus. Seveda pa smo imeli tudi čas za 
družabne igre ter kratek sprehod po naravi. Župnik pa mi je namignil tudi, da naj se zahvalim 
duhovnim botrom za molitveno podporo … (J. Škof)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta je prejel VORANC Okorn 
z Rašice.
Podprimo ga z molitvijo!

Poslovili smo se od + Angele ŠUŠTARŠIČ iz Tacna.
Gospod, daj ji 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
Nekaj malo manj dogmatskega za danes … bolj kot 
znamenje občestva. 
Starši prihajajo s prošnjo, da bi krstili otroka. V ožjem 
krogu. Dobro bi se bilo zavedati, da je krst dejanje Cer-
kve. Če želite bolj preprosto: otrok ni nikoli krščen samo 
v veri staršev, pač pa v veri celotne Cerkve. Vsa Cerkev 
ga, ker smo posamezniki v veri tolikokrat slabotni, pod-
pira pri vključevanju v skupnost. 
Pa še tole: svete maše, darovane ob pogrebih (razen ob 
sedmem in tridesetem dnevu), se oddajo duhovnikom, 
ki nimajo namenov, kar je bilo že večkrat zapisano. 
Tako se dela v večini župnij, kjer imajo mašne namene 
zasedene, tudi pri nas. Čeprav se nekateri ne držijo ZCP, 
bomo pri nas dosledni: duhovnik sme maševati enkrat 
na dan. Razlog je sila preprost in je bil tudi že naveden. 
Sveta maša je preveč sveta, da bi se opravljala po te-
kočem traku.
Povabljeni smo, da pri vsakem dejanju Cerkve sodelu-
jemo kot občestvo, ne samo kot posamezniki. Skupnost 
pa vedno pomeni umiranje samemu sebi v korist celo-
tne skupnosti. 



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
18. 3. 
ned

4. POSTNA 
NEDELJA
(LAETARE)

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jože BITENC

pobožnost križevega pota Kočevski Rog

19. 3.
pon

SV. JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK

9.00 + Janez ČARMAN, obl.
Šmartno

18.00 + Joži, Vinko KAVŠEK, Rudolf KNAPIČ

20. 3.  
tor

sv. Kutbert, 
opat 6.30 + Ivana ŽGAJNAR, obl. Šmartno

21. 3.  
sre

sv. Nikolaj iz Flue, 
puščavnik 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

22. 3. 
čet

sv. Lea,  
spokornica 18.00 + Marta UMEK Šmartno

23. 3. 
pet

sv. Turibij iz 
Mongroveja, škof

18.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

19.00 + Marija KRANJEC, 30. dan Sr. Gameljne

24. 3. 
sob

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

9.00 + Vincenc GREGORŠ, obl. Šmartno

18.00 + ZAVRL, APPEJ, KOŽELJ Tacen

25. 3. 
ned

5. POSTNA 
NEDELJA
TIHA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marija in Anton JERAS

15.00 pobožnost križevega pota Žlebe

26. 3. 
pon

sv. Evgenija, 
mučenka

19.00 + starši ZIDAR in Frančiška OVIJAČ Šmartno

20.00 + Pavla ŽAGAR, 30. dan Sp. Gameljne

27. 3. 
tor

sv. Peregrin, 
redovnik 6.30 + Janez ŠPENKO, obl. Šmartno

28. 3. 
sre

sv. Milada, 
devica 19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

29. 3.
čet

sv. Štefan IX., 
papež 19.00 + Slavko in Cilka ČARMAN Šmartno

30. 3. 
pet

sv. Amadej 
Savojski, vojvoda 19.00 + Srečko BOŽNAR Šmartno

31. 3. 
sob

sv. Gvido, 
opat

17.00 spokorno bogoslužje s spovedjo Šmartno

19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK, obl. Tacen

1. 4. 
ned

6. POSTNA 
NEDELJA
CVETNA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Stane, Angela, Srečko PODGORŠEK

15.00 pobožnost križevega pota Smlednik

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Zares:  kdo sem jaz in  kaj  je  moje l judstvo,  da bi  mogl i  prosto vol jno tol iko daro vati? 
Saj  je  od tebe vse in  iz  tvoje roke smo ti  dal i ”  (1 Krn 29,14).
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