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17. april 2011
NAJBOLJ BRANA VELIKONOČNA ZGODBA: O DVEH TRAMIH

Gotovo ste pobrskali po knjižnici ali svetovnem spletu, da bi našli to zgodbo, pa je
vendar ne boste našli. Vzel sem nekaj vrstic stare dolenjske molitve, ki je sicer bolj
božična, a vendar vemo, da tudi na praznik Gospodovega rojstva prvi spomin velja
Jezusovi zmagi nad smrtjo.
Takole gre: Ali včasih dva se trama položita v križ se sama. Sin jih kmalu spet razklene, materi pa bridko dene. Križ lesen se zdreti da, meč pa noče iz srca!
Prošnja pri eni izmed postnih maš pa pravi: … Daj, da bomo brez duhovnih ran
dočakali velikonočne praznike.
Kristjana kot človeka bo bridki spomin na trpljenje, grehe, padce in žalost mučil.
Tako kot najbrž Marija ni razumela v polnosti vseh postaj križevega pota. Toda
veselo sporočilo Velike noči, zmage nad zlom mora kristjana kot Božjega otroka
razveseljevati in mu izbrisati rane križa. To je sporočilo velike noči!
VESELO ALELUJO VOŠČIM!
P.S. Tudi podobica, ki jo boste prejeli pri praznični maši, ima idejo v najbolj brani
velikonočni zgodbi. Tema napolnjuje prostor, a nima moči, ker jo premaga še tako
droben vir luči in Božjega življenja, zmage nad smrtno. Pa lepo praznujte!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Obhajanje bolnih in ostarelih po domovih pred
praznikom bo v ponedeljek, 18. aprila, dopoldan.
Ta dan ni uradnih ur župnijskega urada ob 11.00.
 Razpored bogoslužnega praznovanja svetega
tridnevja in velike noči si lahko ogledate tudi na internetu, na naši strani, http://zupnija-smartno.rkc.
si, objavljeno je bilo tudi v prejšnjih oznanilih na dodatnem listu. Razpored blagoslovov jedil in češčenja
Najsvetejšega v Božjem grobu bo napisano tudi na
župnijski cerkvi in na vseh podružnicah.
 Vsem sodelavcem pri prazničnem bogoslužju že
vnaprej Bog povrni za trud in pripravljenost! Praznično darovanje bomo namenili za popravilo strehe
in za elektriko na koru župnijske cerkve.
 V tednu po veliki noči (do 2. maja) imamo šolske
in veroučne počitnice.
 Na državni praznik, 27. aprila, bo izlet ministrantov in mladine v Mirabilandijo. Prispevek za prevoz
in vstopnino je 45 EUR. Zberemo se ob 3.00 v župnijski cerkvi, vrnemo se istega dne v poznih večernih urah. Veseli bomo tudi katerega od staršev.
Pohitite s prijavami!
 Ker je god sv. Jurija, zavetnika podružnice v Tacnu, letos na veliko soboto, bomo patrocinij obhajali
z zunanjo slovesnostjo na Nedeljo Božjega usmiljenja, 1. maja, ob 10.30. Maše v Tacnu zato v soboto,
30. aprila zvečer, ne bo.
 S prvoobhajanci in njihovimi družinami bomo
v ponedeljek, 2. maja, poromali na Šmarno goro.
Zberemo se pred župniščem ob 9.30, nato se povzpnemo na Goro, kjer bo skupna maša ob 11.00, po
maši pa kosilo iz skupne torbe. Za sladico poskrbi
župnija :) !
 Vsi farani ste povabljeni, da postanete duhovni
botri našim birmanskim kandidatom. Oglasite se pri
župniku, da boste prejeli ime in priimek vašega birmanca. Duhovni boter birmanca podpira v molitvi,
kdor more, pa s prispevkom 10 EUR birmancu kupi
Sveto pismo. Birmanski kandidati se bodo predstavili na plakatu v župnijski cerkvi.

 Na seji župnijskega pastoralnega sveta smo podprli predlog, da ob 170. letnici župnijske cerkve, 9.
oktobra, skupaj praznujemo župnijski dan. Vabimo
vas, da si rezervirate datum! Gotovo si bomo pripravili duhovno in kulturno bogat dan.
 Že pred časom smo dali v popravila dve sliki z
bander (Sr. in Sp. Gameljne), ker nismo upali dati
bolj uničenih. Vendar se je popravilo zavleklo, tako
da, žal, nimamo še bander. Bodo pa popravljene
lepše! Hvala za razumevanje!

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:

• 18. april – obhajanje bolnih in ostarelih pred praznikom
• 25. april – zaobljubljena potresna maša na Šmarni
gori (15.00)
• 27. april – izlet ministrantov in mladine v Mirabilandijo (Italija)
• 1. maj – krstna nedelja (krščevanje po maši)
• 1. maj – zunanja slovesnost sv. Jurija v Tacnu
(10.30)
• 2. maj – maša s prvoobhajanci in njihovimi družinami na Šmarni gori (11.00)
• 6. maj – srečanje bralcev Božje besede z gostom,
Pavlom Ravnohribom (20.00)
• 7. maj – prva sveta spoved (ob 15.00)
• 8. maj – podelitev škofijskih zahval (9.00)
• 15. maj – slovesnost prvega svetega obhajila
(9.00)
• 22. maj – žegnanje v Sp. Gameljnah (10.30)
• 29. maj – krstna nedelja (krščevanje MED MAŠO!,
9.00)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejel BENJAMIN Pirc iz
Tacna.
Podprimo ga z molitvijo!

ZATE ...

Ali bo praznik odvzel ljudem trpljenje tega sveta? Se bodo bolniške postelje čudežno spraznile, bo na
psihiatriji zmanjkalo pacientov, bodo paraplegiki shodili in začutili vse svoje okončine, bomo »mokro«
kulturo Slovenci zamenjali za treznost in pitje soka, se bodo vsi izgubljeni očetje vrnili k otrokom, se
bosta žena in mož po nekaj sušnih letih odpravila na samoten kraj in začela razpletati gordijski vozel
starih in nerazrešenih nasprotij, se bodo problematični dijaki vrnili v šole in začeli osvajati minimalne
znanja, bodo starši nehali telesno ali duševno zlorabljati teh nekaj slovenskih otrok, kolikor jih še
imamo, bodo nezaposleni po napisanih in odposlanih prošnjah dobili službo vsaj za določen čas …

OBZORJE VERE
Kakšen je smisel trpljenja v duhu Jezusovega
trpljenja v velikem tednu?
Najprej je po mojem mnenju potrebno (znova)
poudarjati dejstvo, da samo trpljenje nima prav nobenega smisla in ne odrešuje samo po sebi. Da bi
si kdo povzročal bolečino in mislil, da s tem komu
koristi, je popoln nesmisel. Sprejemanje trpljenja,
ki ti je naloženo kot križ, pa lahko koristi kot žrtvica.
Tudi Kristusovo trpljenje ni bilo nekakšno Božje
uničenje Maziljenca kot človeka. Nikakor ne. Se mi
zdi, kakor da se preveč obešamo samo na telesne
Kristusove rane. Kaj pa njegovo prenašanje zasramovanja, klevetanja, pljuvanja? Saj vemo, meč
boli, a kako lahko prizadene tudi beseda! Tudi v
tem se je ponižal do nas, kadar smo zaničevani in
nam je blizu, kadar smo po krivici izgubili dobro
ime.
Na drugi strani pa nam je blizu tudi Marijino trpljenje. Nekateri cerkveni očetje poudarjajo, da je Marija
bolj trpela duševno, kakor Sin telesno. Kar je na
nek način res. Saj se sin včasih še ne zaveda zla,
ki si ga (mu ga) povzroča(jo). Mati pa že trpi, ker
je mati. Bog je že vedel. Približal se nam je najbolj
v času, ko ga najbolj iščemo. V trenutku bolezni,
trpljenja, osamljenosti in preganjanja.

BRALCI BOŽJE BESEDE
Veliki četrtek, 21. april, ob 19.00:

1. berilo (2 Mz 12,1-8.11-14)

Irena SNOJ

2. berilo (1 Kor 11,23-26)

Stane MERŠE

Prošnje

apostolski zbor

Veliki petek, 22. april, ob 19.00:

1. berilo (Iz 52,13-15;53,1-12)

Helena AVSENIK

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

Tilen DEBEVEC

Prošnje

pojemo

Velika sobota, 23. april, ob 19.00
(VELIKONOČNA VIGILIJA):

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

Jurij ŠILC
Naška SCHENK

3. berilo (Iz 55,1-11)

Karmen PEČARIČ

4. berilo (Rim 6,3-11)

Ignac POLAJNAR

Prošnje

pojemo

Velika noč, 24. april, ob 6.30

Oznanila (po obhajilu!)

Alojzija K. TACAR

1. berilo (Iz 50,4-7)

Lidija LAMPIČ

2. berilo (Flp 2,6-11)

Jure SEŠEK

Prošnje

pojemo

Velika noč, 24. april, ob 10.00

oznanila

Renata OGOREVC

1. berilo (Apd 10,34a.37-43)

Diana BITENC

2. berilo (Kol 3,1-4)

Andrej SKOBE

Prošnje

... IN ZAME!

pojemo

Zakaj, Bog, ne pošlješ praznika vsem ljudem, ampak samo nam, izbranim, ki nismo hromi, pijani ali
pretepači in nam je že tako vsak dan lepo? Zakaj okrog nas toliko nemoči, tesnobe, revščine? Da bi
mi, tvoji apostoli, poplačali krivice, negovali bolne, branili šibke, pošteno zaposlili in plačali delavce,
sprejemali in poslušali otroke in se zaustavili ob ženi, možu, starših, osamljenih sosedih in pozabljenih
sorodnikih. Zato, Bog, ki si vstal, daj tudi nam tvojo moč in presežnost, da bomo vedno znova znali
preseči nizko, zemeljsko, pritlehno in dvigati ta svet višje in dlje. (I. Koželj)

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ

17. 4.
ned

6. POSTNA NEDELJA
CVETNA

18. 4.
pon

sv. Galdin,
škof

19. 4.
tor

sv. Leon IX.,
papež

20. 4.
sre

sv. Teotim,
misijonar

19.00 + Vincenc GREGORŠ, 30. dan

Šmartno

21. 4.
čet

VELIKI ČETRTEK

19.00 + Marija in Leopold KEPIC

Šmartno

22. 4.
pet

VELIKI PETEK

19.00 obredi velikega petka

Šmartno

23. 4.
sob

VELIKA SOBOTA

19.00 v zahvalo za zdravje

Šmartno

24. 4.
ned

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA

6.30 + Albina MÜLLER, obl.

25. 4.
pon

sv. Marko, evangelist
PONEDELJEK V
VELIKONOČNI OSMINI

9.00 + Filip in Vida JERAJ
14.00

pobožnost križevega pota

19.00 + Bernarda KOMATAR, obl.
6.30 Bogu in Mariji v zahvalo

10.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marko GOVEKAR, obl.
15.00 zaobljubljena potresna maša

Šmartno
Rašica
Šmartno
Šmartno

Šmartno
Šmartno
Šmarna gora

26. 4.
tor

Marija,
Mati dobrega sveta

27. 4.
sre

sv. Cita,
dekla

03.00 v zahvalo sv. Martinu

Šmartno

28. 4.
čet

sv. Peter Chanel,
duhovnik in mučenec

19.00 + Alojzij LETNAR, obl.

Šmartno

29. 4.
pet

sv. Katarina Sienska,
sozavetnica Evrope

19.00 + Ludvik SERAŽIN in Nika GREGORŠ

Šmartno

30. 4.
sob

sv. Pij V.,
papež

1. 5.
ned

2. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA

ni maše

Šmartno

7.00 + JARC

Šmartno

7.00 + Jože in Marija DOLINAR
9.00 za žive in rajne farane
10.30 za sosesko
14.00

šmarnična pobožnost

Šmartno
Tacen
Sp. gam.
znamenje

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07
GSM: 041/238-970
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici:
župnijska cerkev v Šmartnem (sv. Martin),
podružnice v Tacnu (sv. Jurij),
v Sr. Gameljnah (sv. Andrej), Sp. Gameljnah
(sv. Lenart) in na Rašici (sv. Križ).
Tisk: Salve, Rakovnik Strip: Marta Bartolj
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila

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.
KRST 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.
POROKA Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je
opraviti tečaj za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite
ga v župniji krsta)

