
HABEMUS PAPAM! 
PAPEŽ FRANČIŠEK 

Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za dar vere in odrešenja!
Hvaležni smo ti za vse pastirje in pričevalce vere. 

Hvaležni smo za papeža Frančiška, ki si ga ti izbral za namestnika svojega Sina.
Podeli mu obilje milosti, da bo vodil Cerkev po tvoji volji, da bo zmogel kljubovati vsemu, kar ni 
v skladu s tvojo sveto voljo. Naj se pod njegovim vodstvom vsi kristjani še bolj oklenemo tvoje-
ga Sina Jezusa Kristusa, vsi drugi pa naj Jezusa spoznajo in sprejmejo za svojega Odrešenika.

MARIJA, MATI CERKVE - PROSI ZA NAS! 
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 Liturgično praznovanje Gospodove-
ga oznanjenja je zaradi velikega tedna 
letos v soboto, 23. marca. Maša bo v 
župnijski cerkvi ob 9.00. Po maši so za 
čiščenje župnijske cerkve na vrsti ulice 
Tacenska, Cesta vstaje, Na Palcah, Vi-
potnikova.

 Obhajanje bolnikov in ostarelih po 
domovih pred praznikom bo v ponede-
ljek, 25. marca, dopoldan.

 Ne pozabimo, da preidemo na letni 
čas na velikonočno nedeljo (kazalce za 
uro naprej!). Večerne maše bodo med 
tednom ob 19.00 (že za Veliki četrtek!)

 Po veliki noči so za veroučence veli-
konočne počitnice, zato ni verouka.

 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!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.700 
EUR, internetna plačila: 1.900 EUR, žu-
pnikov sklad: 962 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 1. april - zaobljubljena potresna maša 
na Šmarni gori (15.00)
f 6. april - ministrantski izlet
f 15. april - biblična skupina (19.30)

 Srečanje biblične skupine je v po-
nedeljek, 18. marca, ob 19.00. Prav 
tako pa je v župnišču ob 18.30 srečanje 
staršev, birmanskih animatorjev.

 Praznik svetega Jožefa je v torek, 
19. marca. Dopoldan bo maša ob 9.00 
v župnijski cerkvi, pri večerni maši ob 
18.00 pa se bodo predstavili letošnji pr-
voobhajanci.

 Otroci veroučne šole bodo v tihem 
tednu (po 17. marcu) opravili sveto 
spoved. Zato v velikem tednu (po 24. 
marcu) sicer ni rednega verouka, a so 
se veroučenci dolžni udeležiti vsaj ene-
ga večernega obreda v svetem tridnev-
ju.

 Priprava na krst bo v četrtek, 21. 
marca, ob 19.00 v župnišču. Krsti so na 
Cvetno nedeljo po maši ob 9.00.

 Na pobudo akcije Molitev in post za 
domovino smo v naši župniji povabljeni 
k postu in poglobljeni molitvi za našo 
državo, in sicer v petek, 22. marca. Kri-
žev pot ta večer pripravljata birmanski 
skupini. Zvečer ob 20.00 bo v Podutiku 
dekanijsko srečanje mladih s priložno-
stjo za spoved.

 Za čiščenje učilnic v župnišču so 
v petek, 22. marca, naprošeni starši 
učencev 5. razreda!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Zaradi hrupa okoli nas ne moremo slišati svojega srca, ne moremo

prisluhniti Njemu, da bi zaslutili Njegovo neskončno ljubezen.

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 2. marca ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Ana KOLENC, + Ana 
BIZJAK, +starši, bratje in sestre ANŽIČEK, 
za zdravje (3 mašni nameni), + Frančišek 
PEČAR, na čast sveti Ani za srečen porod. 

Bog povrni! Svete maše bo opravil p. dr. 
Metod Benedik OFMCap v Celju ali pa bodo 
opravljene ob prostih dnevih.

BRALCI BOŽJE BESEDE
6. postna nedelja (Cvetna), 24. marec, ob 9.00:

Oznanila Irena KOŽELJ

1. berilo (Iz 50,4-7) Joži PLUT

2. berilo (Flp 2,6-11) Tilen DEBEVEC

Prošnje Nuša MERŠE

Veliki četrtek, 28. marec, ob 19.00:

Meditacije tridnevja Jurij ŠILC

1. berilo (2 Mz 12,1-14) Špela FURMAN

2. berilo (1 Kor 11,23-26) Luka SEŠEK

Prošnje Helena AVSENIK

Veliki petek, 29. marec, ob 19.00:

Meditacije tridnevja Jurij ŠILC

1. berilo (Iz 52,13 - 53,12) Jolanda BIZJAK

2. berilo (Heb 4,14-16;5,7-9) Ignac POLAJNAR

Prošnje Jure SEŠEK

Velika sobota (vigilija),  30. marec, ob 19.00:

1. berilo (1 Mz 1,1 - 2,2) Jurij ŠILC

2. berilo (2 Mz 14,15 - 15,1) Ivan BIZJAK

3. berilo (Ezk 36,16-28) Irena SNOJ

4. berilo (Rim 6,3-11) Lidija LAMPIČ

Prošnje Jure SEŠEK

Velika noč, 31. marec, ob 6.30 (10.00):

Oznanila Pia TACAR
(Mojca SKOBE)

1. berilo (Apd 10,34.37-43) Alojzija TACAR
(Jerneja JELNIKAR)

2. berilo (Kol 3,1-4) Ivan BIZJAK
(Andrej SKOBE)

Prošnje Jure SEŠEK

... IN ZAME!
Človek potrebuje tišino, da sam ali skupaj z drugimi išče Boga v njej.

Pomagaj nam, Gospod, da skupaj ustvarimo oazo miru in veselja. (M. Buh)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od Frančiška PEČARJA iz 
Zg. Gameljn.
Gospod, daj mu 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
N KOT ... NEZMOTLJIVOST

Papeževa nezmotljivost se udejanja, kadar 
kot rimski škof v moči oblasti vrhovnega 
pastirja Cerkve (ali tudi zbor škofov v ob-
čestvu s papežem) razglasi nauk o veri ali 
nraveh. Takih naukov se vernik oklepa s po-
slušnostjo vere.
Dogmo o papeževi nezmotljivosti so spre-
jeli na I. vatikanskem koncilu v 19. stoletju.

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Kako je ime novemu rimskemu škofu oz. 

papežu?



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
17. 3. 
ned

5. POSTNA 
NEDELJA
TIHA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc DRAGAN, obl.

18. 3.  
pon

sv. Kazimir,
kraljevič

18.00 + Jože BITENC Šmartno

19. 3.   
tor

SV. JOŽEF,
MOŽ DEVICE MARIJE

9.00 + Jožefa, Vinko KAVŠEK, Rudolf KNAPIČ Šmartno

18.00
+ Vincenc GREGORŠ, obl.
+ Frančišek PEČAR, 7. dan

Šmartno

20. 3.  
sre

sv. Nika,
redovnica

18.00 + Dragica TACAR, 30. dan Šmartno

21. 3. 
čet

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki

18.00 + Slavko ČARMAN Šmartno

22. 3. 
pet

sv. Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

18.00 + starši ZIDAR in Frančiška OVIJAČ Šmartno

23. 3. 
sob

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

9.00 + Ludvik CERAR, obl. Šmartno

18.00 + Ivan KERMELJ Tacen

24. 3. 
ned

CVETNA NEDELJA
GOSPODOVEGA 
TRPLJENJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc DEBEVC

25. 3. 
pon

sv. Benedikt,
škof

18.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

26. 3. 
tor

sv. Inocenc I., 
papež

7.00 + Janez ČARMAN, obl. Šmartno

27. 3. 
sre

sv. Leander Seviljski,
škof 18.00 za svetost mladine Šmartno

28. 3. 
čet

VELIKI ČETRTEK
SPOMIN ZADNJE VEČERJE

19.00 + Rafko ŠUŠTAR Šmartno

29. 3. 
pet

VELIKI PETEK
SPOMIN JEZUSOVE SMRTI

19.00 obredi velikega petka Šmartno

30. 3. 
sob

VELIKA SOBOTA
VELIKONOČNA VIGILIJA

19.00 + Jože KOŽELJ, obl. Šmartno

31. 3. 
ned

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA

6.30 za pokojne šmarske duhovnike
Šmartno

10.00 + Marija JERAS

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Poslušaj me, moje ljudstvo, prisluhni mi, moj narod! Kajti od mene prihaja postava in svoje 
pravo postavljam za luč narodom” (Iz 51,4). 
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