
IZGUBILA BELI CVET …

Kaj pomeni Bela nedelja, ve le malokdo. V skladu z navodili papeža Janeza Pavla II. tej nedelji 
pravimo Nedelja Božjega usmiljenja. Po prikazanjih poljski redovnici sv. Favstini Kowalski  Kris-
tus naroča, naj se svet obrne k Božjemu usmiljenju in naj opravlja pobožnost prvih petkov za 
grehe vsega sveta. Svet je ranjen zaradi greha in hudobije. Nedvomno. Zato se mi zdi zamen-
java Bele nedelje smiselna. (Zaenkrat). Skoraj ni odraslih katehumenov, ki bi jasno izpovedali 
vero, kaj šele, da bi se na velikonočno vigilijo oblekli v bela oblačila v znamenje resne priprav-
ljenosti hoje za Kristusom in jih odložili na naslednjo, torej Belo nedeljo.
V Cerkvi se stvari spreminjajo počasi, ker tako stara gospa ne zmore hitrih gibov in premikov. 
Premikajo pa se. Sveti Duh še vedno deluje. In bistro krščansko oko zna te premike opaziti. 
Bolj kot izguba brezmadežnosti te Kristusove neveste nas lahko boli ranjenost celega sveta 
zaradi grešnosti, ki je na nekaterih področjih že tako rakava, da … nas lahko reši le Božje us-
miljenje. 
Z vidika Boga verjetno ni tako pomembno, kakšno devetdnevnico bomo opravljali. Pomembno 
je, da se velikonočni kristjan vedno znova zaveda, da je prejel veliko. Da bo s svojim življenjem 
daritev za svet, ki je zašel s prave poti. Za svet, ki ni svet. Ki nima vesti. Ki je izgubil beli cvet. Z 
vsakim korakom našega življenja, čeprav se nam zdi, da smo nepomembni. Za nas in za grehe 
vsega sveta. Felix Alleluia!l

Sebastjan, župnik
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 Prvomajske počitnice se začnejo 27. 
aprila, zato ni veroučne šole do 2. maja.

 4. velikonočna nedelja je nedelja Do-
brega pastirja. V tednu od 22. do 29.  
aprila bomo prosili za nove duhovne po-
klice tudi v naši župniji. Obenem je 29. 
aprila žegnanje na podružnici sv. Lenar-
ta v Sp. Gameljnah, ob 10.30.

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

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 2.580 
EUR, internetna plačila: 1.510 EUR, žu-
pnikov sklad: 281 EUR. Bog povrni!

 Izlet mladine, kolednikov, ministran-
tov, sodelavcev pri oratoriju v Gardaland 
bo v ponedeljek, 30. aprila. Prijavite se, 
ko prinesete denar v župnišče (45 EUR). 
Pohitite s prijavami, ker je število mest 
omejeno!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 1. maj – začetek šmarnične pobožnosti
• 2. maj – maša s prvoobhajanci in nji-
hovimi družinami na Šmarni gori (11.00)
• 7. maj – srečanje ŽPS (19.30)
• 12. maj – prva sveta spoved za prvoo-
bhajance (15.00)

 V ponedeljek po beli nedelji, 16. apri-
la, nadaljujemo veroučno šolo po usta-
ljenem urniku. Srečanje biblične skupine 
je v župnišču ob 19.30.

 Srečanje Karitas bo v četrtek, 19. 
aprila, ob 19.30, v župnišču.

 Dekanijsko romanje po Vovkovih po-
teh (Bela Krajina in Dolenjska) bo v so-
boto, 21. aprila. Odhod avtobusa izpred 
župnišča v Šmartnem bo ob 7.30, prihod 
nazaj pa okrog 20.00. Cena je 30 EUR. 
Še vedno se lahko prijavite v župnišču!

 V nedeljo, 22. aprila (3. velikonoč-
na) se bomo pri mašah spomnili obletni-
ce izvolitve papeža Benedikta in zapeli 
zahvalno pesem. Ob bližnjem godu sv. 
Jurija, zavetnika tacenske podružnice, 
bomo obhajali slovesnost patrocinija ob 
10.30, ko bomo blagoslovili novo korno 
ograjo. Vabljeni!

 Dekanijska revija odraslih pevskih 
zborov bo v župnijski cerkvi v Sori prav 
tako v nedeljo, 22. aprila, in sicer ob 
15.00. Sodeluje tudi naš zbor pod vod-
stvom g. Tomaža Božiča z organistom, 
g. Janezom Snojem. Vabljeni!

 Priprava staršev in botrov za krst bo v 
četrtek, 26. aprila, ob 20.00 v župnišču. 
Krstna nedelja je 29. aprila, pri maši ob 
9.00.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Liberalnega mišljenja je tukaj dokaj med ljudstvom, vendar ne more na površje, ampka čedalje bolj zginjuje. 
Dokaz temu je, da je bil pred nekaj leti občinski odbro s svojim županom liberalen; zdaj je župan katoliškega 
mišljenja, tako tudi vsi svetovalci in odborniki, razen dveh.

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
Od 29. marca ste darovali za naslednje mašne 
namene: + Jože Podergajs, v čast Marijinemu in Je-
zusovemu Srcu, za zdravje.
Ob pogrebu + Ludvika CERARJA ste za svete maše 
darovali: žena Anica (2 mašna namena), hči Majda 
Debevec z družino (2 mašna namena), mama Mihae-
la (2 mašna namena), Francka in Ivanka Pestotnik 
(2 mašna namena) ter družine Milanovič, Palčar in 
Burkeljca (po 1 mašni namen). Ob pogrebu + Andre-
ja ARTLJA je darovala za svete maše Pepca Komatar 
(2 mašna namena). Ob pogrebu + Frančiške TOMŠIČ 
je darovala za svete maše Silva Štrukelj (1 mašni na-
men).

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. velikonočna nedelja, 22. april, ob 9.00:

Oznanila Diana BITENC

1. berilo (Apd 3,13-15) Joži PLUT

2. berilo (1 Jn 2,1-5) Ivan BIZJAK

Prošnje Urška BITENC

4. velikonočna nedelja, 29. april, ob 9.00:

Oznanila Jolanda BIZJAK

1. berilo (Apd 4,8-12) Mojca SKOBE

2. berilo (1 Jn 3,1-2) Jurij ŠILC

Prošnje Barbara MERŠE

... IN ZAME!
Zakonska zvestoba je še neomajana, vendar imamo en divji zakon. Neoženjen gospodar živi namreč že več 
let pregrešno s svojo deklo. Imata že dvoje otrok. (iz pisma župnika Strupija škofu Jegliču pred birmo v 
župniji Šmartno, 1904 - vsaka podobnost s sedanjim pastoralnim stanjem je ZGOLJ slučajna ...)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od + Andreja ARTLJA iz Tacna ter 
od + Frančiške TOMŠIČ iz Sr. Gameljn.
Gospod, daj jima 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
ZAKAJ BOG DOPUŠČA ZLO?
Krščanska vera nam daje gotovost, da Bog ne bi 
trpel zla, ko ne bi tudi iz zla storil dobro. Bog je to že 
čudovito uresničil ob Kristusovi smrti in vstajenju: iz 
največjega moralnega zla, namreč iz umora svojega 
Sina, je izvedel največjo izmed dobrin, Kristusovo 
poveličanje in naše odrešenje.
O dopuščanju vseh vrst hudobije, nemorale, bolezni 
in nesreč je namenjenih veliko naših vprašanj in po-
mislekov. Mnenja smo, da »Bog tega ne bi smel dopu-
stiti«. Pozabljamo, da je za človeka v dobrem veliko 
slabega, ker nas vodi k uživaštvu, egoizmu in samo-
zadostnosti. V času hudega pa je za nas veliko dobre-
ga, ker se spet vrnemo k Bogu in ne živimo le zase in 
svoje potrebe, užitke. Torej je zlo, greh in hudo za 
človeštvo »koristno«, saj v nas zbuja solidarnost, od-
puščanje, radodarnost in odprtost za drugega. Člove-
ško je dvomiti v božjo voljo, posebno ko ta ni v skladu 
z našo, zato prosimo Vstalega Kristusa za potrebno 
zaupanje v »kar Bog stori, vse prav stori.«  



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
15. 4. 
ned

NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA (BELA)

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Anton MEDJA, obl.
16. 4.  

tor
sv. Bernardka Lurška, 
devica

19.00 + Ana in Jože TOMŠIČ Šmartno

17. 4.  
tor

sv. Simon Barsabejski, 
škof in mučenec

6.30 + Frančiška GORNIK, obl. Šmartno

18. 4.  
sre

sv. Evzebij,  
škof

19.00 + Marjan TRŠEK Šmartno

19. 4. 
čet

sv. Leon IX., 
papež

19.00 + Frančiška BIZANT Šmartno

20. 4. 
pet

sv. Teotim, 
škof in misijonar

19.00 + Bernarda KOMATAR, obl. Šmartno

21. 4. 
sob

sv. Anzelm, 
škof in cerkveni učitelj ni maše

22. 4. 
ned

3. VELIKONOČNA
NEDELJA (PAPEŠKA)

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Alojzij SUHOVERŠNIK, obl.

10.30 za sosesko Tacen

23. 4. 
pon

sv. Jurij, 
mučenec

19.00 + Vida ŠARC, obl Šmartno

20.00 + Mira ŠILC Tacen

24. 4. 
tor

sv. Fidelis, 
duhovnik in mučenec

6.30 v zahvalo za dobrotnike Šmartno

25. 4. 
sre

sv. Marko, 
evangelist

19.00 + Marija LOŽAR Šmartno

26. 4.
čet

Marija,  
Mati dobrega sveta

19.00 + sestra, brat in starši MÜLLER Šmartno

27. 4. 
pet

sv. Cita, 
dekla

19.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

28. 4. 
pet

sv. Peter Chanel, 
duhovnik in mučenec

19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ Tacen

29. 4. 
ned

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA DOBREGA 
PASTIRJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marko GOVEKAR, obl.

10.30 za sosesko Sp. Gameljne

*SPREMEMBE GLEDE SVETIh MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIh OZNANILIh.

»S krstom smo bi l i  torej  skupaj  z  nj im pokopani  v  smr t,  da bi  prav tako,  kakor je  Kristus v  moči 
Očeto vega vel ičastva vstal  od mr tvih,  tudi  mi  stopi l i  na pot no vosti  ž i v l jenja« (Rim 6,4).

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/                                     


