
HOČEM SVOJO PRAVICO!
Hlapec Jernej je iskal svojo pravico ... Vemo, kako. Na koncu je tragično končal v plamenih, 
ki jih je sam povzročil. Verjamemo, da smo vsi enaki, vsi ustvarjeni po isti Božji podobi, a 
vendar moramo sprejeti tudi dejstvo, da je za vsakega izmed nas pripravljen skrivnosten 
Božji načrt. Jezus sam nas pravzaprav uči, naj ob koncu dneva rečemo, da smo kot ubogi 
hlapci storili samo to, kar smo bili dolžni storiti!
To pa skoraj nikomur izmed nas ne preprečuje, da se ne bi spogledoval s skušnjavo in si 
zaželel večjih pravic v vseh oblikah delovanja in odnosih v katerikoli skupnosti ali občestvu. 
Papež Frančišek, ki ga že skoraj v verzih opevajo največji sovražniki Cerkve, je postal idol 
odrešenja, saj bo domnevnoodpravil vse, kar nam zapoveduje in nas uči Cerkev. Potem pa 
bomo vsi postali pošteni, pravični in predvsem zvesti otroci matere Cerkve.
Ne, ne bo! Nikakor ne bo odpravil zapovedi! Te morajo ostati, ker so od Boga. In ker zaradi 
njih Cerkev živi. Mar niso starši že tolikokrat poslušali rotenja in milih prošenj svojih otrok, 
naj jim dovolijo storiti to, za kar še niso bili zreli. Kaj se je zgodilo? Mar so jih imeli raje? Ne, 
žal, najpogosteje so povsem zašli.
Začenjamo s svetim postnim časom. Morda se bomo v njem še bolj ozrli na trpečega Gos-
poda, ki nas spodbuja, naj vzamemo svoje križe in jih nosimo za njim. Tudi križe trenutkov, 
ko ne zmoremo živeti po zapovedih. Mar ni naša največja pravica prav ta, da se smemo 
pobrati in z Božjo milostjo iti naprej?
              župnik Sebastjan Likar
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 V ponedeljek, 10. marca, bo sreča-
nje sodelavcev Karitas ob 18.30.

 Sestanek staršev, birmanskih ani-
matorjev, bo v sredo, 12. marca, po 
maši ob 18.30 v župnijski pisarni. Sre-
čanje staršev prvoobhajancev pa v če-
trtek, 13. marca, ob 19.00.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 15. marca na vrsti Spodnje Ga-
meljne.

 Na 2. postno nedeljo bo ob 14.00  
križev pot na podružnici v Sp. Gamelj-
nah. Po dopoldanski maši pa bo ob 
10.00 srečanje bralcev Božje besede.

 Na tretjo postno nedeljo, 23. mar-
ca, bo redno mesečno darovanje za po-
trebe župnije. Če Bog da, bomo s tem 
in velikonočnim ofrom pokrili stroške za 
izdelavo zgornjegameljskega bandera 
in nove slike. Vse je v delu in bo do-
končano do Cvetne nedelje. Tudi pasar 
je že dokončal z zlatenjem križa in za-
ključkov na drogu. S februarskim ofrom 
smo zbrali nekaj več kot 900 EUR. Is-
kren Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti:
f 17. marec - srečanje animatorjev 
oratorija (19.00)
f 19. marec - sv. Jožef, Jezusov rednik: pred-
stavitev letošnjih prvoobhajancev (18.00)

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo 3. marca po večerni maši, ob 
18.30 v župnišču.

 Postni čas začnemo na pepelnično 
sredo (letos 5. marca). Sveta maša s 
pepelenjem bo ob 18.00 v župnijski 
cerkvi. Vsi farani smo povabljeni k po-
stni akciji, ki jo pripravljajo sodelavci 
Karitas (glej prilogo!)  

 V četrtek, 6. marca, je prvi četrtek, 
zato bodo Četrtkovi pogovori o veri 
ob 18.45 v župnišču. Tema večera bo: 
Zakramenta ozdravljanja: Kaj pomeni 
spoved človeku in Bogu? Ali so z bolni-
škim maziljenjem res odpuščeni grehi?

 Na prvi petek, 7. marca, bo dopol-
dan obhajanje bolnih in ostarelih po 
domovih. Uro pred večerno mašo bo 
priložnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi. K maši pridejo tudi birmanci!

 Na prvo soboto (8. marca) bo sreča-
nje ministrantov ob 9.00. Prav tako ob 
9.00 bo skupna dekanijska konferenca 
duhovnikov in župnijskih sodelavcev v 
Zavodu sv. Stanislava. Zvečer ob 17.30 
pa vabljeni v Tacen k pobožnosti prvih 
sobot.

 Na 1. postno nedeljo bo ob 14.00 
križev pot v Srednjih Gameljnah.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Danes ljudje v večini razmišljajo samo o svojih pravicah, pri tem pa se ne zavedajo, da mora vsak 

človek nositi tudi odgovornosti in dolžnosti. Naj bo to dolžnost do partnerja, prijatelja, otroka, 
delodajalca, župnije, države ...

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 20. februarja ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Jožef KERN (2 mašna 
namena).
.

Bog povrni! Svete maše bodo opravljene v 
dneh, ko ni mašnega namena doma.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta je prejel DANIEL 
JOŽEF Sever iz Šmartna.

Podprimo ga z molitvijo!

SVETOST V ŽUPNIJI

 
Sv. Gregor Veliki (Janez Šubic, 1870), 

župnijska cerkev, Šmartno

Gregor Veliki (540–604), benediktinec, za-
hodni cerkveni učitelj in papež. Ker sta ga zani-
mala pravo in politika, ga je 571 cesar Justinijan 
imenoval za rimskega prefekta, a se je službi 
kmalu odpovedal, saj je čutil klic po meniškem 
življenju. Papež je bil od 3. septembra 590 do 
smrti, 12. marca 604. Njegova najpomembnej-
ša dela so: razlaga Jobove knjige, pastoralna 
vodila, pisma, dialogi in 40 homilij k evange-
lijem. Cerkev obhaja zdaj njegov god 3. sep-
tembra, prej na dan njegove smrti 12. marca.

BRALCI BOŽJE BESEDE
1. postna nedelja, 9. marec, ob 9.00:

Oznanila Lea MERŠE

1. berilo (1 Mz 2,7-9;3,1-7) Petra SUHOVERŠNIK

2. berilo (Rim 5,12-19) Pino TACAR

Prošnje Tilen ŠILC

2. postna nedelja, 16. marec, ob 9.00: 

Oznanila Stane MERŠE

1. berilo (1 Mz 12,1-4a) Barbara MERŠE

2. berilo (2 Tim 1,8b-10) Martin NATLAČEN

Prošnje Barbara MERŠE

... IN ZAME!
Starši so dolžni svoje otroke že od malih nog vzgajati tako, da bodo kot odrasli znali najprej spre-
jeti svoje dolžnosti, nato šele pravice. Potem bo za vse življenje lepše in polnejše. (T. Debevec) 

CERKEV OD A DO Ž 
8 KOT ... 

8 JEZUSOVIH BLAGROV

Blagri, ki jih je Jezus izrekel v govoru na 
Gori (prim. Mt 5) so nekakšna ustava 
njegovega življenja in delovanja. Človek 
je ustvarjen za polnost in srečo, pot do te 
sreče pa je pot blagrov. In ker je v življenju, 
pravzaprav v vsakdanu, veliko preizkušenj, 
nas prav blagri spominjajo in spodbujajo, 
da bi vse težave nosili skupaj z Jezusom. 
Potem ne more biti drugače, kakor da naše 
življenje postane polno upanja in tudi lju-
bezni do bližnjega.

NAGRADNO VPRAŠANJE

Napiši vsaj dva blagra, ki jih je zapisal evangelist 
Matej v 5. poglavju evangelija!

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 URA NAMEN* KRAJ
2. 3. 
ned

8. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jože in Mihaela LOVŠE, obl.

3. 3.  
pon

sv. Kunigunda, 
kraljica

18.00 + Rok BERGANT, obl. Šmartno

4. 3.   
tor

sv. Kazimir,
kraljevič

7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

5. 3.  
sre

PEPELNICA
ZAČETEK POSTNEGA ČASA 18.00 + SCHENK Šmartno

6. 3. 
čet

sv. Koleta,
redovnica

18.00 + Stanko LOŽAR, obl. Šmartno

7. 3. 
pet

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki       PRVI PETEK

18.00 na čast bl. A. Grozdetu za družine Šmartno

8. 3. 
sob

sv. Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

18.00 + starši in bratje BITENC
+ Hari BRVAR

Tacen

9. 3. 
ned

1. POSTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jožefa CEDILNIK in Jožica DREŠAR

10. 3. 
pon

40 mučencev
iz Armenije

18.00 + Frančiška GREGORŠ Šmartno

11. 3. 
tor

sv. Benedikt,
škof

7.00 + Franc SEŠEK Šmartno

12. 3. 
sre

sv. Inocenc I.,
papež 18.00 v zahvalo Šmartno

13. 3. 
čet

sv. Leander Seviljski,
menih

18.00 + Jože KOŽELJ, obl. Šmartno

14. 3. 
pet

sv. Matilda,
kraljica

18.00 + Pavla KALIŠ in JERIČEVI Šmartno

15. 3. 
sob

sv. Klemen Dvoržak,
redovnik

18.00 + Zdravko in Tine ČIŽMAN Tacen

16. 3. 
ned

2. POSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc DRAGAN, obl.

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

 “Krivičniku pa Bog pravi: »Kaj ti je, da naštevaš moje zapovedi in nosiš mojo zavezo v svojih ustih? 
Ti vendar sovražiš opomin in zametuješ moje besede” (Ps 50,16-17).
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