
KJE SE KONČA IZVIRNI GREH?
O prenašanju izvirnega greha pravi Katekizem, da je skrivnost, ki je ne moremo v polnosti ra-
zumeti. Se povsem strinjam! Bolj zaskrbljujoče pa je, da kaj hitro radi zanikamo to prenašanje. 
Veroučence, še posebej birmance, učimo, da pomeni izvirni greh to, da izvira od začetka 
človeštva. Kako je lahko okriviti nekega Zemljana (Adam) in Mater vseh živih (Eva) za vse zlo!
Ne, ni tako! Tudi mi smo krivi! Čeprav smo smrti zaradi greha odrešeni s krstom in Kristusovo 
krvjo, prelito na križu, smo vendarle nagnjeni k tisti sramotni krivdi, ki jo povzroča naše zani-
kanje greha. Kakor da ni nič več slabo in zlo ...
Na misel mi prihaja izpoved šoferjev, ki pravijo, kako nekateri posamezniki kupčujejo s kartami 
v zabaviščnem parku, ki jih sicer prejmejo zastonj. In naše piratstvo na spletu, ki se nam zdi 
čisto normalno, češ, saj to vsi delajo. Kako sladka je misel, da lahko s skupno blagajno pokriješ 
množico svojih grehov! Na koncu pa se mi odvrti še film vseh tistih, ki so pripravljeni podpisati 
karkoli, samo da bi dobili ugodnost, potrdilo ali se rešili nadležne birokracije.
Obstaja! Obstaja izvirni greh in po njem vsi ostali človeški prestopki. Blagor mu, kdor se zaveda 
te ranjenosti in jo rešuje skupaj z evangelijem.
V ta svet, ki misli, da je greh staromodna preteklost, s katero smo opravili, vstopajo tudi naši 
prvoobhajanci. Že so očistili svoja srca za prejem Kralja kraljev v podobi skromnega kruha. 
Kakšen zgled jim želimo dati? Zgled odrešenih kristjanov, ki se zavedajo svojih temin in jih 
poskušajo rešiti s Kristusom? Ali vsemogočnežev, ki jim je vse dovoljeno? Le kje se bo to 
končalo?

Sebastjan, župnik
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 V četrtek, 24. maja, bo priprava 
staršev in botrov za krst. Krstna nedelja 
je Binkoštna, 27. maja, po maši ob 9.00.

 Pri veroučni šoli boste veroučenci 
že prejeli prijavnice za letošnji oratorij. 
Čimprej jih prinesite v župnišče skupaj s 
prispevkom. 

 Otroci, ki ste obiskovali šmarnice 
(tudi tisti, ki ste se nam sem in tja pri-
družili), se čimprej prijavite za izlet v 
Strunjan. Za priden obisk bo popust!

 Zakonci, ki letos obhajate okrogli ju-
bilej, se prijavite za praznovanje, ki bo 
na nedeljo sv. Trojice, 3. junija!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 2.780 
EUR, internetna plačila: 1.610 EUR, žu-
pnikov sklad: 349 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f od 24. maja – spoved otrok
f 31. maj – zaključek šmarnic (18.30)
f 31. maj – birmanski izpit (od 15.00), 
druženje s srečanjem staršev (od 18.30)
f 2. junij – šmarnični izlet v Strunjan
f 2. junij – ministrantski kviz (9.00)
f 3. junij – zakonski jubileji (9.00)
f 10. junij – telovska procesija in za-
ključek veroučnega leta  (8.00)
f 25. junij – začetek Oratorija (do 28. 6.)

 Prošnje maše bodo po podružnicah 
v tednu, ko praznujemo Vnebohod (glej 
seznam maš!). Vabimo vas, da skupaj 
prosimo za blagoslov na poljih ter za od-
vrnitev nesreč. Med mašo bo pušca za 
mašni dar prošnjih maš.

 Na praznik Gospodovega vnebohoda 
bo sveta maša tudi ob 9.00. Zvečer ob 
18.30 začnemo s tridnevnico pred prvim 
svetim obhajilom. K tridnevnici pridejo 
vsi prvoobhajanci!

 Sodelavci za oratorij bomo imeli du-
hovno obnovo v Leničevem domu v Kra-
kovskem gozdu od petka, 18. maja, do 
sobote, 19.maja.

 Praznik prvega svetega obhajila, ko 
bo 26 veroučencev 3. razreda prvič pre-
jelo sv. Rešnje Telo, bo v nedeljo, 20. 
maja, ob 9.00. Z zbiranjem začnemo od 
8.00 naprej, saj bo pred mašo že slika-
nje. Slika samo uradni fotograf!

 Šmarnična pobožnost bo v nedeljo, 
20. maja, v Sp. Gameljnah, v nedeljo, 
27. maja, pa na Rašici, obakrat ob 14.00.

 Srečanje sodelavcev Karitas bo v 
ponedeljek, 21. maja, ob 19.30 v žu-
pnišču; srečanje članov Župnijskega go-
spodarskega sveta pa bo v sredo, 23. 
maja, prav tako ob 19.30 v župnišču.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Kako smo rekli včasih? Zmeraj je tako bilo, da je že nekako bilo ... Danes pa ob vseh navideznih  
dobrinah o tem nismo povsem prepričani. Morda je dovolj samo korak nazaj, da bomo ugotovili,

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 24. aprila ste darovali za naslednje mašne 
namene: za nove duhovne poklice, za zdravje.
Ob pogrebu + Vide KORELC je za svete maše 
daroval: Pavel Kušar (1 mašni namen).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh name-
nih bodo opravljene drugod.

BRALCI BOŽJE BESEDE
7. velikonočna nedelja, 20. maj, ob 9.00:

Oznanila Jurij ŠILC

1. berilo (Apd 1,15-20) starši

2. berilo (1 Jn 4,11-16) prvoobhajancev

Prošnje prvoobhajanci

Binkošti, 27. maj, ob 9.00:

Oznanila Stane MERŠE

1. berilo (Apd 2,1-11) Renata OGOREVC

2. berilo (Gal 5,16-25) Jurij ŠILC

Prošnje Tilen DEBEVEC

... IN ZAME!
da vrednote naših prednikov – skupno dobro, solidarnost in skrb za bližnjega, še zmeraj štejejo 
– in to vedno bolj. To želiva našim otrokom, predvsem prvoobhajancem. (A. in A. Cedilnik)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta je prejel: TINE 
Tacar iz Sr. Gameljn.
Podprimo ga z molitvijo!

Poslovili smo se od + Vide KORELC iz Rašice.
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
KATERE SO POSLEDICE IZVIRNEGA GREHA?
Posledica izvirnega greha je, da je človeška 
narava, ne da bi bila povsem pokvarjena, 
ranjena v svojih naravnih močeh, podvrže-
na nevednosti, trpljenju, gospostvu smrti, in 
nagnjena h grehu. To nagnjenje imenujemo 
concupiscentia - poželjivost.
Vsa naša, torej človeška zgodovina je zaznamo-
vana s svobodnim padcem naših prvih staršev.
Dejstvo padca, obstoja greha torej, moremo 
spoznati po Razodetju. Brez spoznanja, da greh 
obstaja, nimamo nikakršne možnosti postajati 
boljši. Kljub našim grehom, ki so posledica iz-
virnega greha, pa nas Bog Oče ljubi tako zelo, 
da nam je dal svojega Sina, da nas je s svojo 
smrtjo odrešil.
Po zakramentih nas očiščuje, nam krepi vero in 
budi ljubezen do sočloveka. To dvoje je edino 
zagotovilo odpuščanja našim padcem



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
13. 5. 
ned

6. VELIKONOČNA
NEDELJA TURIZMA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Vinko KLJUN, obl.
10.30 za sosesko Rašica

14. 5.  
pon

sv. Halvard,
mučenec

19.00 prošnja maša Sp. Gameljne

15. 5.  
tor

sv. Izidor,
kmet

19.00 prošnja maša Sr. Gameljne

16. 5.  
sre

sv. Janez Nepomuk,
duhovnik in mučenec

19.00 prošnja maša Rašica

17. 5. 
čet

GOSPODOV
VNEBOHOD

9.00 + Bernarda, Valentin, starši LAMPIČ Šmartno

19.00 + Marija in Pavel PETERLIN Šmartno

18. 5. 
pet

sv. Janez I.,
papež in mučenec

19.00 prošnja maša Šmartno

19. 5. 
sob

sv. Krispin,
redovnik

19.00 prošnja maša Tacen

20. 5. 
ned

7. VELIKONOČNA
NEDELJA
PRVO SV. OBHAJILO

7.00 + Ivan ČIŽMAN st., obl.
Šmartno

9.00 za prvoobhajance in družine

21. 5. 
pon

sv. Krištof in drugi 
mehiški mučenci

19.00 + Bernardka, Marija, Herman ANŽIČ Šmartno

22. 5. 
tor

sv. Marjeta Kasijska,
redovnica

19.00 + Aleš MAROLT, obl. Šmartno

23. 5. 
sre

sv. Socerb Tržaški,
mučenec 19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

24. 5.
čet

Marija,
Pomočnica kristjanov

19.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl. Šmartno

25. 5. 
pet

sv. Beda Častitljivi,
duhovnik

19.00 + Stanislava MERHAR Šmartno

26. 5. 
sob

sv. Filip Neri,
duhovnik

19.00 + Meta in Alfonz ŠILC Tacen

27. 5. 
ned

BINKOŠTI 7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Leopoldina NOVAK

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Plači lo  za greh je  namreč smr t;  Božj i  mi lostni  dar pa je  večno ži vl jenje 
v  Kristusu Jezusu,  našem Gospodu« (Rim 6,23).
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