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1. april 2012
ODKRITA ALELUJSKA NASPROTJA
Cvetna Hozana in cvetoči Regina Caeli.
Berač in Bog.
Razbojnik in Rešenik.
Baraba in Bar Aba.
Križani in kraljujoči.
Ave,Crux in Aleluja.

Koliko podobnosti in hkrati nasprotij! Ena sama prilika, da nam je križ kot poganom nespamet,
kot Judom pohujšanje, a kot kristjanom Božja moč!
Naj vas, dragi bratje in sestre v veri, po Božji previdnosti razsejane med Šmarno goro in
Rašico, med Savo in Gameljščico, med Ljubljano in Gorenjsko, vse obsije to čudovito Nasprotje, ki se je sklonilo k človeku do prahu nog v Četrtek; ki je umrlo mučeniške smrti v Petek; ki
je človeško ležalo v grobu mučne tišine in minljivosti v Soboto, in …
… ki je zasijalo v luči vstajenja Velike nedelje. Vera je zmagala! Upanje je ostalo! Ljubezen ga
je obudila! VSTAL BO!
Vsem iskreno voščim blagoslovljene praznike Gospodovega trpljenja in vstajenja!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V ponedeljek, 2. aprila, bo dopoldan obha-

janje bolnih in ostarelih po domovih. 3. razred
ta dan nima veroučne šole, zvečer po 18.00 pa
so starši veroučencev 7. razreda povabljeni k
čiščenju učilnic v župnišču.
 Na Veliki četrtek ste povabljeni h krizme-

ni maši v stolnico sv. Nikolaja, ko bo nadškof
posvetil sveto olje ter skupaj s svojimi duhovniki daroval mašo, pri kateri bo obnovitev
duhovniških obljub. Ta dan se začnejo obredi
velikonočnega tridnevja, ki bodo ob 19.00 v
župnijski cerkvi.
 Na slovesni praznik Velike noči Gospodove-

ga vstajenja bosta sveti maši ob 6.30 (vstajenjska s procesijo) in ob 10.00. Darovanje bo
namenjeno obnovi znamenja ob avtocesti.
 Na velikonočni ponedeljek bo maša v žu-

pnijski cerkvi ob 9.00, popoldan ob 15.00 pa
zaobljubljena maša, ki jo bomo na Šmarni gori
darovali s prošnjo za odvrnitev potresa in drugih nesreč. Ob priliki šmarnogorskih obletnic
bo naša župnija tej romarski cerkvi podarila
mašni plašč.
 V tednu po veliki noči so za učence verouč-

ne šole velikonočne počitnice, zato ni verouka.
Uradne ure v župnišču pa so po večerni maši!

 Animatorji za oratorij se dobijo v torek, 10.

aprila, ob 19.00, v župnišču.

 Mašni nameni do konca junija so že zase-

deni. Za drugo polovico leta (julij-december)
bom sprejemal v mesecu juniju.
 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v skladu

za odplačilo dolga: kuverte: 2.480 EUR, internetna plačila: 1.510 EUR, župnikov sklad: 247
EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti:

• 2. april – čiščenje župnišča (starši učencev 7.
razreda, od 18.00)
• 9. april – zaobljubljena potresna maša na
Šmarni gori (15.00)
• 10. april – srečanje animatorjev za oratorij
(19.00)
• 21. april – dekanijsko romanje
• 22. april – dekanijska revija zborov v Sori pri
Medvodah (15.00)

VELIKONOČNO VOŠČILO
SLOVENSKIH ŠKOFOV
Cerkev v zanosu vstajenjske vere poje: »Svetloba
slavno vstalega Kristusa naj prežene temine srca in
duha«. Temo izdajstva in krvavi pot velikega četrtka
kot simbol vsega notranjega trpljenja, križ in poteptano pravičnost velikega petka, grobno tišino in
hlad groba velike sobote vedno razsvetljujejo žarki
velikonočnega jutra. Vstali Gospod je središče naše
vere, glavni razlog našega upanja in temelj smisla
življenja, ki se bo razcvetelo in dopolnilo z našim
vstajenjem od mrtvih. On nam že v sedanjem življenju prinaša duhovno polnost, veselje in čar.
Velikonočno veselje in zavest odrešenja po Kristusu
naj v vsej polnosti odmeva v teh dneh in vse leto v
naših srcih, v našem osebnem, družinskem in družbenem življenju. Naj se stalno razliva tudi navzven
po neutrudnem prizadevanju za večjo pravičnost v
ljubezni. Pri tem naj bo vstali Kristus naša moč, tolažba in vir resničnega krščanskega optimizma.
Slovenski škofje želimo vam, dragi duhovniki, redovniki, redovnice, misijonarji in misijonarke, pastoralni
sodelavci in sodelavke pri oznanjevanju, v bogoslužju in karitativnih dejavnostih, vsem rojakom po
svetu, posebej pa vsem bolnim in ostarelim in vsem
ljudem dobre volje, naj vas velikonočni prazniki napolnijo in obogatijo z obnovljeno vero, globoko radostjo, obiljem milosti in Božjega blagoslova.

ZATE ...

Z velikim veseljem se odmaknemo iz vsakdanjega hitenja, ko se skozi velikonočno tridnevje pripravljamo na
naš največji praznik Veliko noč. Družine se spet zberejo skupaj in se družijo s sorodniki in prijatelji.

- 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!
ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA

ODDANE MAŠE

BRALCI BOŽJE BESEDE
Veliki četrtek, 5. april, ob 19.00:
Meditacije tridnevja

Jurij ŠILC

1. berilo (2 Mz 12,1-8.11-14)
2. berilo (1 Kor 11,23-26)

Špela FURMAN
Ignac POLAJNAR

Prošnje

Naška SCHENK

Veliki petek, 6. april, ob 19.00:
1. berilo (Iz 52,13 – 53,12)
2. berilo (Heb 4,14-16;5,7-9)
Prošnje

2. berilo (2 Mz 14,15 – 15,1)
3. berilo (Ezk 36,16-28)
4. berilo (Rim 6,3-11)
Prošnje

Jan ŠILC
Jure SEŠEK

Jurij ŠILC
Ivan BIZJAK
Lidija LAMPIČ
Helena AVSENIK
Jure SEŠEK

Velika noč, 8. april, ob 6.30 (10.00):
Oznanila

Pia TACAR
(Andrej SKOBE)

1. berilo (Apd 10,34-43)

Vida MERŠE
(Mojca SKOBE)

2. berilo (Kol 3,1-4)
Prošnje

Stane MERŠE
(Ignac POLAJNAR)
Jure SEŠEK

Nedelja Božjega usmiljenja, 15. april, ob 9.00:
Oznanila

ŽUPNIJA ŽIVI

Irena SNOJ

Velika sobota, 7. april, ob 19.00 (VIGILIJA):
1. berilo (1 Mz 1,1 – 2,2)

V zadnjih dveh tednih ste darovali za naslednje
mašne namene: za zdravje v družini (2 mašna
namena), za stanovitnost v poklicu, v zahvalo za
dobrotnike. Ob smrti + Ljuba CERARJA so darovali
za svete maše: brat Darko (1 mašni namen) in
sestra Eli (1 mašni namen).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

Tilen DEBEVEC

1. berilo (Iz 50,4-7)

Renata OGOREVC

2. berilo (Flp 2,6-11)

Luka SEŠEK

Prošnje

Klara MERŠE

g

Zakrament svetega krsta so prejeli: KATARINA
Cedilnik iz Tacna, GABER Kuhar iz Tacna, NIKA
Kosmač iz Šmartnega, NELI ANA Dobravec iz Sr.
Gameljn, ANŽEJ Polanc iz Sr. Gameljn ter ANNEKE
Mlakar iz župnije Lj. Šentvid.
Podprimo jih z molitvijo!
Poslovili smo se od + Ludvika CERARJA iz Vižmarij/
Zg. Gameljne ter od Janeza ZAKRAJŠKA iz Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAKŠEN JE ODNOS MED KRISTUSOVIM IN NAŠIM
VSTAJENJEM?
Kakor je Kristus resnično vstal od mrtvih in živi na
veke, tako bo On sam poslednji dan obudil z nerazpadljivim telesom vse: »tisti, ki so delali dobro, bodo
vstali k življenju, tisti pa, ki so delali hudo, bodo
vstali k obsodbi« (Jn 5,29).
Človek težko sprejema misel na smrt, posebno če
ima, poln življenja, ogromno vsakdanjih skrbi in
hrepenenj. Težko predstavljivo je tudi vstajenje.
Da nas je Kristus odrešil in vstal, ja, to še, da bodo
naša telesa vstala ob poslednji sodbi, to pa … nas
pa malce spreleti in oglasi se vest. Na misel nam
pride, da bo treba živeti bolj po naukih Cerkve, se
spokoriti, potem pa to prehitro pozabimo. Ampak
Bog nas vsako leto spomni in nam spet daje novo
priložnost, kot že tolikokrat.

... IN ZAME!

Otroci uživajo, ko »trkljajo« in izmenjujejo pirhe. Naj nam VSTALI KRISTUS, ki je za nas umrl na križu, vlije
poguma, upanja in moči, da izpolnjujemo božje poslanstvo, ki nam je dano. (L. Plut)

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).

GOD/PRAZNIK
1. 4.
ned

6. POSTNA NEDELJA
CVETNA

URA

NAMEN*

KRAJ

7.00 za žive in rajne farane
9.00

+ Stane, Angela, Srečko
PODGORŠEK

Šmartno

15.00 pobožnost križevega pota

Smlednik

19.00 + Marija in Ernest KUŠAR

Šmartno

2. 4.
tor

sv. Frančišek Paolski,
puščavnik

3. 4.
tor

sv. Rihard,
škof

4. 4.
sre

sv. Izidor Seviljski,
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Ludvik CERAR, 7. dan

Šmartno

5. 4.
čet

VELIKI
ČETRTEK

19.00 + Franc DEBEVC

Šmartno

6. 4.
pet

VELIKI
PETEK

19.00 obredi velikega petka

Šmartno

7. 4.
sob

VELIKA
SOBOTA - VIGILIJA

19.00 + Jakob in Frančiška REMS

Šmartno

8. 4.
ned

VELIKA NOČ
GOSP. VSTAJENJA

9. 4.
pon

PONEDELJEK
VELIKON. OSMINE

10. 4.
tor

sv. Domnij,
škof in mučenec

11. 4.
sre

sv. Stanislav,
škof in mučenec

19.00 za pokojne (nov. nameni)

Šmartno

12. 4.
čet

sv. Zenon Veronski,
škof

19.00 + Marija in Jože KERŽIČ

Šmartno

13. 4.
pet

sv. Martin I.,
papež in mučenec

19.00 + KOLENC in ANŽIČEK

Šmartno

14. 4.
pet

sv. Valerijan,
mučenec

19.00 + Jože SITAR

15. 4.
ned

NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA (BELA)

6.30 + Ana ŠUŠTAR

6.30 za žive in rajne farane
10.00 + Franc ŠUŠTAR
9.00 + Mirko RUŠT, obl.
15.00 zaobljubljena potresna maša
6.30 za pokojne sorodnike

Šmartno

Šmartno
Šmartno
Šmarna gora
Šmartno

Tacen

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Anton MEDJA, obl.

Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus,
sedeč na Božji desnici« (Kol 3,1).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Strip: Marta Bartolj
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/238-970 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

