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31. marec 2013
TUDI NA VELIKO NOČ NI PRAV?

Če prav pomislimo, Bog res nikoli ne stori prav. Mar ni res? Kolikokrat je Izraelce razočaral!
Enkrat kralji, drugič preroki. Najprej suženjstvo, potem odrešitev, nato puščava. Nikoli ni bilo
prav.
In ko so že mislili, da bo Mesija novi Kralj ... Revni in ubogi hlevček. V njem pa dekle, skoraj
deklica, njen zaročeni mož in - dojenček! Komaj smrkavec zrase, že soli pamet v templju
učenjakom. Nato se dela kralja. Ne takšnega, kakršnega bi si želeli in predvsem - zaslužili. Ko
ga križajo in prištejejo med hudodelce, nastopi novo razočaranje. Morda se je našel kakšen
upajoči, ki je le verjel, da bo stopil s križa. Ko je kamen zavaljen h grobu, je upanja konec.
In učenci Nove zaveze? Z isto mero bi Boga nadzorovali in mu ukazovali. Še od mrtvih bi
moral vstati “po naše”.
Na misel mi prihaja misel poveličanega Abrahama z odrešenim Lazarjem v naročju, ko trdo
zavrne prošnjo bogatina, naj bi kdo od mrtvih vstal in šel opomnit grešne brate na zemljo.
“Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih” (Lk 16,31).
V želji, da bi prisluhnili, verjeli in zaupali Bogu, ki je po Svetem Duhu obudil Jezusa od mrtvih
in ne bili razočarani, če ne bo izpolnil vseh vaših zemeljskih pričakovanj, vam voščim veselo
in blagoslovljeno ALELUJO! On za nas živi. Vemo, da vse prav stori!

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Zaradi velikonočnih počitnic v tednu
po 31. marcu ni veroučne šole. Ta se
znova prične v ponedeljek, 8. aprila.

Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta bo v četrtek, 11. aprila, ob
20.00 v župnišču.

Na velikonočni ponedeljek, 1. aprila, bo praznična maša ob 9.00 v župnijski cerkvi. Popoldan ob 15.00 pa bo
tradicionalna in zaobljubljena potresna
maša na Šmarni gori. Vabljeni!

V soboto, 13. aprila bo ministrantski
izlet z vlakom v Laško. Prijavijo se lahko
tisti ministranti, ki so sodelovali pri velikonočnem tridnevju. Čimprej se oglasite
pri župniku!

Svete maše med tednom so že ob
19.00, in sicer v župnijski cerkvi.

Bog povrni za sodelovanje pri postni akciji Apostoli dobrote. Z dobrinami smo s sodelavci Karitas razdelili 30
paketov za družine in posameznike v
stiski.

Na prvi petek, 5. aprila, ne bo obhajanja bolnih in ostarelih. Priložnost
za spoved pa je uro pred večerno mašo
(od 18.00) v župnijski cerkvi.
Pobožnost petih prvih sobot bo ponovno na podružnici v Tacnu. Pol ure
pred mašo (ob 18.30) bo molitev rožnega venca. Vabljeni!
2. velikonočna nedelja (Bela) se po
navodilih papeža Janeza Pavla II. obhaja kot Nedelja Božjega usmiljenja,
po Jezusovih prikazovanjih sv. Favstini
Kovalski.
Srečanje animatorjev oratorija bo
v ponedeljek, 8. aprila, ob 19.30 v župnišču. Še enkrat vabimo mlade, da se
nam pridružijo. Srečanje je za animatorje obvezno, kdor se ga ne bo udeležil, ne bo mogel sodelovati pri oratoriju!

Od Velike noči do Binkošti naprošamo vse farane, da postanejo duhovni
botri 47 birmancem. Duhovni boter za
birmanca, ki ga izžreba, moli in ga podpira v pripravi na prejem zakramenta.
Hkrati pa mu kupi Sveto pismo (10,00
EUR), ki ga birmanec prejme na binkoštni praznik. Plakat je v župnijski cerkvi.
Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.700
EUR, internetna plačila: 1.900 EUR, župnikov sklad: 996 EUR. Bog povrni!
Nekaj datumov v prihodnosti:

f 17. april - srečanje katehetov (15.00)
f 21. april - žegnanje v Sp. Gameljnah
(10.30)
f 22. april - srečanje birm. animatorjev (19.30)

ZATE ...

Vsak dan hitim. Mimo mene bežijo ljudje, dogodki … Stojim pred izgubo, strahom, žalostjo,
bolečino, grehom, nemočjo, smrtjo … A nisem sama! V vse te dogodke, odnose vstopa Vstali.
Jezus Kristus.
- 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
V drugi polovici marca nismo prejeli mašnih
namenov, ki bi bili lahko opravljeni drugje.
Zaradi pogrebov se je v zadnjem času zgodilo, da sta bila na isti dan oznanjena dva
namena. V vednost naj še enkrat poudarimo, da v takih primerih eno mašno intencijo skupaj s štipendijem oddamo naprej
duhovniku, ki mašo opravi po možnosti
isti dan. Vseh pokojnih pa se spomnimo v
prošnjah za vse potrebe tudi doma.
V drugi polovici leta boste lahko darovali
za svete maše tudi za srede, ki so bile doslej rezervirane za sedmine. Hvala za razumevanje!

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Zakrament svetega krsta je prejel TINE
Čižman iz Tacna.
Podpirimo ga z molitvijo!

BRALCI BOŽJE BESEDE

CERKEV OD A DO Ž
O KOT ... ODREŠENIK

Nedelja Božjega usmiljenja, 7. april, ob 9.00:
Oznanila

Tilen DEBEVEC

1. berilo (Apd 5,12-16)

Klara MERŠE

2. berilo (Raz 1,9-13.17-19)

Jure SEŠEK

Prošnje

Vida MERŠE

3. velikonočna nedelja, 14. april, ob 9.00:
Oznanila
1. berilo (Apd 5,27-32.40-41)
2. berilo (Raz 5,11-14)
Prošnje

Ignac POLAJNAR
Urška BITENC
Luka SEŠEK
Barbara MERŠE

Jezus se imenuje Kristus (v grščini Christos Χριστός), ker je Maziljenec, tisti, ki ga
je Bog obljubil in poslal, da bi odrešil vse
ljudi. Eden najbolj prepoznavnih simbolov
krščanstva so začetnice IHS, ki v grščini
predstavljajo Jezusovo ime (ΙHΣOYΣ). Tudi
znaka P in X ne pomenita PAX (mir), temveč predstavljata Kristusov monogram.
NAGRADNO VPRAŠANJE
Kateri simbol, ki predstavlja Kristusa še danes kristjani pokažemo, komu pripadamo.
Nekateri ga prilepijo na avto ...

... IN ZAME!

Vstali podarja smisel vsemu mojemu življenju in je središče moje vere, razlog mojega upanja in
me že na zemlji polni z Božjo ljubeznijo, ki ljubi mene, pa tudi tebe, brat, sestra …
(I. Štefe)
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
31. 3. VELIKA NOČ
ned GOSPODOVEGA

VSTAJENJA

URA

NAMEN*

6.30 za pokojne šmarske duhovnike
10.00 + Marija JERAS

Šmartno

1. 4.
pon

PONEDELJEK V
VELIKONOČNI OSMINI

2. 4.
tor

sv. Frančišek Paolski,
redovni ustanovitelj

3. 4.
sre

sv. Sikst I.,
papež in mučenec

19.00 + Anton SKVARČA, 7. dan

Šmartno

4. 4.
čet

sv. Izidor Seviljski,
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Antonija in Tomaž BOŽNAR

Šmartno

5. 4.
pet

sv. Vincencij Ferrer,
duhovnik

19.00 + na čast A. Grozdetu za duhovne poklice

Šmartno

6. 4.
sob

sv. Irenej iz Srema,
škof in mučenec

19.00 + Andrej ARTELJ, obl.

7. 4.
ned

NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
(BELA)

8. 4.
pon

sv. Maksim in Timotej,
mučenca

9. 4.
tor

sv. Valtruda,
spokornica

10. 4.
sre

sv. Domnij,
škof in mučenec

19.00 + Jakobina MÜLLER, obl.

Šmartno

11. 4.
čet

sv. Stanislav,
škof in mučenec

19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK, obl.

Šmartno

12. 4.
pet

sv. Zenon Veronski,
škof

19.00 + Justina NOVAK

Šmartno

13. 4.
sob

sv. Martin I.,
papež in mučenec

19.00 + Marija ALIČ, obl.

14. 4. 3. VELIKONOČNA
ned NEDELJA

9.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ

KRAJ

15.00 zaobljubljena potresna maša
7.00 za pokojne sorodnike

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + KROVČEVI

Šmartno
Šmarna gora
Šmartno

Tacen
Šmartno

19.00 + Mirko RUŠT, obl.

Šmartno

7.00 + Denis PUSTINEK

Šmartno

7.00 + Anton MEDJA
9.00 za žive in rajne farane

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Nič drugega ne govorim kakor to, kar se je moralo zgoditi po besedi prerokov in Mojzesa:
da mora Mesijatrpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu
ljudstvu in poganom” (Apd 26,22b.23).
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: 041/872-638 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

