
BLAGOSLAVLJAJTE - PREKLINJAJTE 

Spet ista tema ... Zoprna tema? Nikakor ne! Je stalno spraševanje vesti, koliko blagoslova 
prinašam na svet kot kristjan. Ga sploh prinašam?
Nič kaj dosti se ne spominjam diakonskega posvečenja. Najbolj se spomnim bratskega opo-
mina kolega, ki je bil leto pred menoj: “Sedaj si služabnik Gospoda. Naložena ti je naloga 
blagoslavljanja! Opravi jo karseda dobro!”
Liturgija Cerkve, še posebej pa ljudske pobožnosti, poznajo veliko blagoslovov. Prav je, da 
stvari, še posebej pa vse, kar nam služi, da dobro živimo, bolje opravljamo svojo službo, 
in vse, kar smo ustvarili, da bi svet izboljšali, tudi blagoslavljamo. V tem duhu bomo na 5. 
velikonočno nedeljo po vseh nedeljskih mašah blagoslavljali naša prevozna sredstva. Če do-
bro pomislimo, je bilo na vseh naših poteh že precej dogodkov, ko bi lahko imeli precejšnjo 
smolo in škodo, pa nas je nevidna roka vodila in nam prinesla - blagoslov!
Vendar ... blagoslov se rodi že v srcu, na jeziku, prehaja preko rok. Blagoslavljamo otroke, s 
tem, ko jih pokrižamo in jim zaželimo lepo noč ali srečno pot. Blagoslavljamo kruh in ostalo 
hrano, zavedajoč se, da je Božji blagoslov in delo mnogih rok. Blagoslavljamo starše, ki so 
nam dali življenje in popotnico zanj. Kristjan pa blagoslavlja tudi vse, ki ga preklinjajo, saj 
more edino z ljubeznijo odgovoriti na sovraštvo in tako spreobrniti grešnike. 
Veliko blagoslova! Ne umažimo si časti, ki nam jo je prinesel vstali Kristus, saj nas je napravil 
za svoje dediče. Zato blagoslavljajmo, če želimo spremeniti svet!

Sebastjan, župnik
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 Na državni praznik (27. aprila), ne 
bo večerne maše v Tacnu zaradi patro-
cinija v nedeljo.

 Na 5. velikonočno nedeljo, 28. apri-
la, bo po vseh mašah blagoslov prevo-
znih sredstev (koles, motorjev, avtomo-
bilov, traktorjev ...). Lepo povabljeni, da 
prosimo za blagoslov na vseh poteh, še 
posebej z avtomobilom na cesti. Parki-
rate na župnijskem dvorišču, pri osnov-
ni šoli ali pri Bitenčevih (za Tacen).

 Od Velike noči do Binkošti naproša-
mo vse farane, da postanejo duhovni 
botri 47 birmancem. Duhovni boter za 
birmanca, ki ga izžreba, moli in ga pod-
pira v pripravi na prejem zakramenta. 
Hkrati pa mu kupi Sveto pismo (10,00 
EUR), ki ga birmanec prejme na binko-
štni praznik. Plakat je v župnijski cerkvi.

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih 
v skladu za odplačilo dolga: kuverte: 
3.770 EUR, internetna plačila: 1.900 
EUR, župnikov sklad: 1.030 EUR. Bog 
povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 1. maj - začetek šmarnične pobožnosti
f 2. maj - romanje prvoobhajancev in 
njihovih družin na Šmarno goro (10.00)
f 4. maj - sv. Florijan - dan gasilcev
f 5. maj - žegnanje na Rašici (10.30)

 Srečanje biblične skupine bo v po-
nedeljek, 15. aprila, ob 19.30 v župni-
šču.

 Kateheti se dobimo v sredo, 17. 
aprila, ob 15.00 v župnišču.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
mesecu aprilu na vrsti Srednje Gamelj-
ne, in sicer v soboto, 20. aprila, od 8.00 
naprej.

 4. velikonočna nedelja (21. april) je 
Nedelja dobrega pastirja, ko molimo za 
nove duhovne poklice in za svetost du-
hovnikov. Pri vseh nedeljskih mašah bo 
redno mesečno darovanje za potrebe 
župnije (še nismo odplačali obnove slik 
in bandera). Žegnanje v Sp. Gameljnah 
bo ob 10.30. Vabljeni!

 Srečanje staršev, birmanskih ani-
matorjev bo v ponedeljek, 22. aprila, 
ob 18.00 v župnišču.

 Ob godu sv. Jurija, zavetnika mesta 
Ljubljana ter naše podružnice v Tacnu, 
bo maša ob njegovem godu, 23. aprila, 
ob 20.00. Patrocinij, Jurijeva nedelja, 
pa 28. aprila ob 10.30. 

 Priprava staršev in botrov za krst bo 
v četrtek, 25. aprila, ob 20.00 v župni-
šču. Krstna nedelja je 5. velikonočna, 
28. aprila. Krščevanje bo med mašo ob 
9.00.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Starši smo z zakramentom svetega zakona dobili nalogo, da blagoslavljamo drug drugega in svoje 
otroke. To delamo vsak dan, ko molimo in kličemo nanje Božjega blagoslova. Kaj pa takrat, ko ni 

vse tako, kot bi si želeli?

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 13. marca ste darovali za naslednje 
mašne namene: na čast sv. Ani za srečen 
porod, v zahvalo za prejete dobrote, za bla-
goslov pri delu, za nove duhovne poklice, 
za mlade, da bi prišli h Kristusu, za oseb-
no svetost, za zdravje svakinje, + Karel in 
Marija ZDOLŠEK.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Martin 
Zlobko, kaplan v Zavodu sv. Stanislava ali 
pa bodo opravljene v prostih dneh. 

BRALCI BOŽJE BESEDE
4. velikonočna nedelja, 21. april, ob 9.00:

Oznanila Lea MERŠE

1. berilo (Apd 13,14.43-52) Jerneja JELNIKAR

2. berilo (Raz 7,9.14-17) Tilen DEBEVEC

Prošnje Petra SUHOVERŠNIK

5. velikonočna nedelja, 28. april, ob 9.00:

Oznanila Diana BITENC

1. berilo (Apd 14,21b-27) Renata OGOREVC

2. berilo (Raz 21,1-5a) Stane MERŠE

Prošnje Martin NATLAČEN

... IN ZAME!
Samo z ljubeznijo, z odpuščanjem, upanjem in zaupanjem v Božjok pomoč ter z našim priza-
devanjem spreminjati sebe, bomo lahko blagoslov za druge, tudi za tiste, ki nas preganjajo. 

(M. Hočevar) 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Po sklepu ŽGS ukinjamo fond za odplačilo 
dolga. Zbrali smo dovolj, da smo odplačali 
prve obveznosti. Sedaj bomo mesečno 
odplačevali preostanek.

V prihodnjih mesecih bodo redni mesečni 
ofri namenjeni predvsem za dolg za ban-
dera ter za obnovo pisarne v župnišču. 

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
P KOT ... POGANI

Danes težko določen narod imenujemo 
poganski, toda glede na brezbožnost in 
sekularizacijo Evrope smo pravzaprav spet 
zapadli v pogansko dobo; dobo, kjer ni (B)
boga, kvečjemu »višja sila« ali naravna 
znamenja. Kdor prej verjame zlim silam ali 
vražam, kakor pa Bogu, je v hudi nevarno-
sti, da zapade v moderno poganstvo.

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Kako s starim izrazom imenujemo pogane? 
(odgovor se skriva v mestu v Vipavski dolini 

ali v hribu nad Žirovnico)

SVETOST V ŽUPNIJI

(Janez Wolf, sv. Jurij na tacenskem ban-
deru, 2. polovica 19. stoletja) 

Sveti Jurij se je rodil med letoma 275 in 281 
v Kapadokiji v Mali Aziji. Izhajal je iz ugledne in 
bogate krščanske družine in je postal rimski vo-
jak v gardi cesarja Dioklecijana. Ker se je med 
preganjanjem kristjanov uprl cesarju, ga je dal ta 
usmrtiti. Mučeniške smrti je umrl 23. aprila 303. 
Je eden od štirinajstim priprošnjikom v stiski in 
med svetniki skoraj nima vrstnika, ki bi ga časti-
le tolikšne množice po vsem krščanskem »sta-
rem« svetu. Je tudi zavetnik mesta Ljubljane.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
14. 4. 
ned

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

7.00 + Anton MEDJA
Šmartno

9.00 za žive in rajne farane

15. 4.  
pon

sv. Helena Alzaška,
kneginja

19.00 + Marija in Jože KERŽIČ Šmartno

16. 4.   
tor

sv. Bernardka Lurška,
devica

7.00 + Francka GORNIK, obl. Šmartno

17. 4.  
sre

sv. Simon Barsabejski,
škof in mučenec

19.00 + Frančišek PEČAR, 30. dan Šmartno

18. 4. 
čet

sv. Evzebij,
škof

19.00 + Franc ŠUŠTAR Šmartno

19. 4. 
pet

sv. Leon IX., 
papež

19.00 + Janez in Frančiška DEBEVC Šmartno

20. 4. 
sob

sv. Teotim,
misijonar

19.00 + Jože SITAR Tacen

21. 4. 
ned

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + Alojzij SUHOVERŠNIK, obl. Šmartno

10.30 za sosesko Sp. Gameljne

22. 4. 
pon

sv. Hugo,
škof

19.00 + Bernarda in Andrej KOMATAR Šmartno

23. 4. 
tor

sv. Jurij,
mučenec

20.00 + ČARMAN in KOBE Tacen

24. 4. 
sre

sv. Fidelis,
duhovnik in mučenec 19.00 + starši MÜLLER in NOVAK Šmartno

25. 4. 
čet

sv. Marko,
evangelist

19.00 + Vida KORELC, obl. Šmartno

26. 4. 
pet

Marija, 
Mati dobrega sveta

19.00 + Janez URAN, obl. Šmartno

27. 4. 
sob

sv. Cita,
dekla

7.00 za duše v vicah Šmartno

28. 4. 
ned

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00 + Alojzij LETNAR, obl. Šmartno

9.00 za žive in rajne farane Šmartno

10.30 za sosesko Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Ne vračajte hudega za húdo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, blago-
slavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova” (1 Pt 3,9). 
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