
NEZNANI STORILEC JE ... 
Po poročanju neke gospe je v nekem župnišču precej velik nered. Ve se, kriv je župnik. Po 
komentarjih na avtobusu je za kazen, ki mi je bila naložena zaradi neveljavne vozovnice, kriv 
kontrolor. Po izjavah ljudi na ulicah so za nesplužene ceste krivi cestarji. Manjka samo še to, 
da bi jim očitali celo previsoko snežno odejo ...
Takih primerov znanih in neznanih storilcev in krivcev je vsak dan preveč. Kar velikokrat nam 
pride tako ugotavljanje krivde prav, kadar ne želimo sami prevzeti odgovornosti. Tudi temu bi 
se lahko reklo človekova ranjenost z izvirnim grehom.
V tem se Kristus zdi drugačen. Božje potrpežljivosti ne zmanjka. Je neomejena. Zahteva pa 
našo odgovornost za dejanja, ki so svobodno premišljena. Toda kljub temu se Bog-človek ne 
boji sprejeti človeške krivde na svoja ramena, na križ. Sprejme krivdo, katere ni kriv. Sprejme 
celo odgovornost za dejanja, ki jih ni storil. Storilci dejanj so znani in bi jih Jezus kot Bog 
upravičeno kaznoval. Zakaj tega ne stori? Zakaj vzame nase breme krivde? Ker ve, da je to ena 
izmed izrednih priložnosti, da njegova ponižnost spreobrne grešnike.
Živimo v skupnosti. Res je. A smo posamezniki, odgovorni za svoja dejanja in za dejanja dru-
gih. Kristjan je, še posebej v postu, poklican k vzvišeni nalogi: da nikoli ne krivi drugih za kriv-
ice, ki jih sam stori ali da sem in tja celo prevzame krivdo za dejanja, ki jih morda sam ne stori.
To stori le pokončen človek. Tak, ki zavedno sledi Kristusu. In razume tudi, da bo njegovo 
ponižanje morda pripomoglo k temu, da bi se grešniki pokesali!

Sebastjan, župnik
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 Birmanski kandidati odhajajo v petek, 
15. marca, na prvo duhovno obnovo, ki 
bo v uršulinskem samostanu v Mekinjah. 
Zaključek s srečanjem staršev in sveto 
mašo bo v nedeljo, 17. marca, ob 10.30.

 Na 5. postno, Tiho nedeljo, bomo 
pri vseh nedeljskih mašah namesto pe-
tja brali meditacijo. Popoldan ob 15.00 
bo dekanijski križev pot v Žlebeh, žu-
pnija Preska.

 Mašni nameni so do konca junija 
že zasedeni. Namene za drugo polovi-
co leta sprejema župnik v pisarni od 1. 
junija naprej. Vabimo vas, da darujete 
tudi za oddane maše!

 Vabimo vse farane, da se v pisarni 
vpišejo v občestvo Šmarski šmarnogor-
ci. Letna članarina je 2 EUR, za mladino 
brezplačno. Več na internetni strani!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.380 
EUR, internetna plačila: 1.900 EUR, žu-
pnikov sklad: 928 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 18. marec - biblična skupina (19.00)
f 18. marec - srečanje staršev, birman-
skih animatorjev (19.00)
f 19. marec - predstavitev letošnjih pr-
voobhajancev (18.00)
f 21. marec - priprava na krst (19.00)

 Veroučna šola se zopet prične v po-
nedeljek, 4. marca.

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo v ponedeljek, 4. marca, ob 
18.30 v župnišču.

 Križev pot v petek, 8. marca, pri-
pravijo birmanske skupine (ob 18.00).

 Vaje za ministrante bodo v soboto, 
9. marca, ob 9.00 v župnijski cerkvi.

 Na četrto postno nedeljo, imenova-
no tudi Laetare (Veseli se!) bomo imeli 
popoldan župnijski križev pot na Pod-
taboru pri Podbrezjah. Obiskali bomo 
tudi Avsenikov muzej v Begunjah in ro-
marsko cerkev v Velesovem. Več o tem 
na dodatnem listu. Čimprej se prijavite 
zaradi avtobusnega prevoza!

 Srečanje sodelavcev Karitas bo v 
ponedeljek, 11. marca, ob 18.30 v žu-
pnišču.

 Kateheti imamo srečanje v sredo, 
13. marca, ob 15.00 v župnišču.

 Letošnji postni večer bo v četrtek, 
14. marca, ob 19.00 v župnišču. Med 
nami bo cerkveni zgodovinar, p. dr. Me-
tod Benedik, ki nam bo predstavil raz-
mere v Cerkvi ob izpraznjenem pape-
škem sedežu in potek konklava, volitev 
papeža. Vabljeni!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Kdor hoče, bo našel pot, kdor noče, pa izgovor! V katerem delu pregovora se prepoznavam? Vsaj v postu 
naj bi se odločal za prvo možnost, čeprav lahko izpadem čudno. Za postno zavezo sem že v preteklih letih 
vzel redno molitev rožnega venca v službi. Tako me nekoč pri molitvi starejši gospod vprašal, kaj počnem?

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 10. februarja ste darovali za nasled-
nje mašne namene: za zdravje, + Peter 
ŠUŠTERŠIČ (2 mašna namena), + Marija 
ŠUŠTERŠIČ, + Slavka BERGANT, + Dragica 
TACAR, po osebnem namenu. 

Ob smrti Petra ŠUŠTERŠIČA so darovali Tome-
tovi (5 mašnih namenov). Ob smrti Dragice 
TACAR so darovali Kernovi (1 mašni namen). 

Bog povrni! Svete maše bo opravil msgr. 
Jože Trošt, regens chori v ljubljanski stolnici 
ali pa bodo opravljene ob prostih dnevih.

BRALCI BOŽJE BESEDE
4. postna nedelja (Laetare), 10. marec, ob 9.00:

Oznanila Ignac POLAJNAR

1. berilo (Joz 5,9-12) Petra SUHOVERŠNIK

2. berilo (2 Kor 5,17-21) Ivan BIZJAK

Prošnje Diana BITENC

5. postna nedelja (Tiha), 17. marec, ob 9.00:

Oznanila Renata OGOREVC

Besedila med mašo Jure SEŠEK

1. berilo (Iz 43,16-21) Lea MERŠE

2. berilo (Flp 3,8-14) Jan ŠILC

Prošnje Jerneja JELNIKAR

... IN ZAME!
Moj odgovor je bil, da molim rožni venec, in sicer tudi zanj. Odziv je bil presenetljiv, saj je odvrnil, da zanj 
ni nihče molil že 30 let, odkar mu je umrla mati. Hkrati je povedal, da še zna moliti. Tako sva na avtobusu 

molila, potniki pa so se nama čudili ... (A. Sever)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od Dragice TACAR iz Sr. 
Gameljn.
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).

CERKEV OD A DO Ž
M KOT ... MISAL

Misal (lat. missale, iz missa - maša) je ma-
šna knjiga, iz katere mašnik moli molitve pri 
svetem bogoslužju vključno s posvetilnimi 
besedami.
Rimski misal je prvi poenotil papež Pij V. in 
ta je ostal v veljavi do 2. vatikanskega kon-
cila oz. do sprememb v bogoslužju. Pred 
desetimi leti pa je izšel novi Rimski misal, ki 
bo letos preveden v slovenščino in ga bomo 
tudi začeli uporabljati pri bogoslužju

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Vsaj v enem tujem jeziku navedi izraz za 

sveto mašo!

SVETOST V ŽUPNIJI 

(M. Langus, detajl iz oltarne slike, Šmartno)

Sveti Jožef, zaročenec Device Marije in 
Jezusov krušni oče, je bil iz Davidove rod-
bine, po poklicu tesar, ki je živel v Nazare-
tu v pokrajini Galileji na severu Palestine. 
Evangelij sv. Jožefa omenja le do Jezusove-
ga 12. leta starosti in je najverjetneje umrl 
med letoma 12 in 30 po Kristusu. Velja za 
zaščitnika vseh ročnih delavcev in obrtni-
kov, pa tudi kot priprošnjik za lahko smrt.



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

3. POSTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Mihaela in Jože LOVŠE, obl.

4. 3.  
pon

sv. Kazimir,
kraljevič

18.00
+ Pavla ŽAGAR, obl.
+ Dragica TACAR, 7. dan

Šmartno

5. 3.   
tor

sv. Hadrijan,
mučenec

7.00 + Frančiška GREGORŠ Šmartno

6. 3.  
sre

sv. Nika,
redovnica

18.00 + Marija JARC, 30. dan Šmartno

7. 3. 
čet

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki

18.00 v zahvalo za spočetje otroka Šmartno

8. 3. 
pet

sv. Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

18.00 + Niko in Kata PEJKOVIĆ Šmartno

9. 3. 
sob

sv. Frančiška Rimska,
redovnica

18.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ Tacen

10. 3. 
ned

4. POSTNA 
NEDELJA
LAETARE

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + starši in Joži HOČEVAR

11. 3. 
pon

sv. Benedikt,
škof

18.00 + SCHENK Šmartno

12. 3. 
tor

sv. Inocenc I., 
papež

7.00 + Franc SEŠEK Šmartno

13. 3. 
sre

sv. Leander Seviljski,
škof 18.00 za nove duhovne poklice Šmartno

14. 3. 
čet

sv. Matilda,
kraljica

18.00 + starši ŽGAJNAR Šmartno

15. 3. 
pet

sv. Klemen Dvoržak,
redovnik

18.00 + Marjan RAMOVŽ Šmartno

16. 3. 
sob

sv. Hilarij in Tacijan,
mučenca

18.00 + Amalija in Anton LESJAK Tacen

17. 3. 
ned

5. POSTNA
NEDELJA
TIHA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc DRAGAN, obl.

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Potrpežljiv človek je boljši kakor junak, 
gospodar nad svojim duhom boljši kakor osvajalec mesta”  

(Prg 16,32). 

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    Foto in tekst ob sliki svetnika: Jurij Šilc 
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667        GSM: 041/872-638     Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/                                     


