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ZELO ZANIMIV ZGLED ZAKONSKE ZVESTOBE Z ZALJUBLJENOSTJO
Charles Chaput (Filadelfija), prvi ameriški nadškof indijanskega porekla, je ob svoji umestitvi
pred letom dni dejal, da je škofovska služba kot zakon. Poročiš se s Cerkvijo, Jezus pa je ženitni
posrednik. To je dogovorjena poroka (smeh)! Zakaj taka poroka ne bi zdržala? Svoje vprašanje
je zagovarjal z dejstvom, da je bilo v zgodovini že veliko dogovorjenih porok, ki so bile kasneje
trden zakon.
Danes pa ... je svoboda. Prej se moramo spoznavati, prej ogledati, prej vse poskusiti. Da bo
zakon (največkrat pa kar partnerstvo) trden do ... Do kdaj? Mar niso naše misli samo pri zaljubljenosti, manj pa pri zvestobi? Nisem pesimist, a se hkrati bojim časa, v katerem živimo.
Jaka Brentač bi v Tavčarjevi povesti rad oženil sina Mihovco. Da bi uničil ljubezen med sinom
in deklo Polonco, mu najde dobro hišo s primerno družico Marušo in seveda pošteno - doto.
Miha mu odgovori, da je ne more vzeti, ker je nima rad. Oče pa vzroji, češ, kaj pomeni imeti
rad?! Njegove mame tudi ni poznal, ko ga je oče oženil. Imeti rad? Ko pa je umrla, mu je bilo
hudo, da bi kar sam umrl.
Zakonska zvestoba nikakor ni lahka. Kje pa! Lahka in igriva je zaljubljenost. ZATO nam je
podarjen zakrament svetega zakona. Da bi dva, po večnem sklepu združena v eno do smrti,
prosila Svetega Duha za pravo in zvesto ljubezen, ki prehaja preko ljubezni do popolnega
zaupanja.
Sveti Duh - združi zakonce z zavezo zaupanja in zvestobe!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
V tednu po 27. maju bodo otroci
veroučne šole prejeli zakrament svete
spovedi, saj zaključujemo z veroučnim
letom. Spričevala prejmejo v nedeljo,
10. junija, ko bo maša s procesijo v
Šmartnem ob 8.00!
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 28. maja, ob 19.30, v župnišču.
Šmarnično pobožnost zaključujemo
v četrtek, 31. maja, ob 18.30. Ta dan
imajo birmanski kandidati zaključni izpit po pripravljenem seznamu, in sicer
od 15.00 do 18.00. Po maši (19.30) pa
bodo športne igre na dvorišču pred cerkvijo ter srečanje staršev v župnišču.
Na prvi petek, 1. junija, bo dopoldan
obhajanje bolnih in ostarelih po domovih. Priložnost za sveto spoved je uro
pred večerno mašo.
Dekanijski ministrantski kviz bo v
Sori v soboto, 2. junija, ob 9.00
Zaradi dneva posvečenja, ki ga duhovniki obhajamo prvo sredo v juniju (6.
6.) ta dan v župniji ni svete maše.
Slovesni in zapovedani praznik sv.
Rešnjega Telesa in Krvi obhajamo v četrtek, 7. julija. Sveti maši bosta ob 9.00
in 19.00 v župnijski cerkvi.

Poljske maše na Šmarni gori za soseske naše župnije se začnejo v soboto, 9. junija, ob 9.00 (za Tacen). Dar za
mašo zbere soseska!
Otroci veroučne šole, ki boste prišli
na Oratorij z naslovom Grem jaz!, čimprej prinesite prijavnice s prispevkom v
župnišče. Oratorij bo od 25. do 28. junija.
Zakonci, ki obhajate okrogle obletnice porok (tudi tisti, ki niste prejeli vabila!), se še lahko prijavite k praznovanju,
ki bo 3. junija pri maši ob 9.00.
V mesecu juniju že sprejemam mašne namene za drugo polovico leta (julij-december)
Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 2.780
EUR, internetna plačila: 1.610 EUR, župnikov sklad: 383 EUR. Bog povrni!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 15. junij - peš romanje, Brezje (21.30)
f 17. junij - nedeljski gost (9.00)
f 21. junij - priprava na krst (20.00)
f 23. junij - župnijski izlet (Primorska)
f 24. junij - krsti med mašo (9.00)
f 25. junij - maša za domovino (19.00)
f 25. junij - začetek Oratorija (19.00)

ZATE ...

Praznovanje obletnic poroke je stara tradicija. V naši kulturi so seveda najpomembnejše okrogle
obletnice, vendar je enako pomembna prav vsaka. Vsak dan se moramo spomniti zakonca in si
nakloniti vsaj majhno pozornost. Morda so začetne obletnice še pomembnejše od jubilejnih ...
- 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
Od 13. maja ste darovali za naslednje mašne
namene: + Amalija LESJAK (3 mašni nameni).
Ob pogrebu + Marije MLAKAR je za svete
maše darovala: Magda Ovčak (1 mašni namen).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugod.

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta je prejel: JAKOB
Rak iz Tacna.
Podprimo ga z molitvijo!

KATEKIZEMSKI DROBCI
BRALCI BOŽJE BESEDE
Nedelja svete Trojice, 3. junij, ob 9.00:
Oznanila

Mojca SKOBE

1. berilo (5 Mz 4,32-40)

zakonski

2. berilo (Rim 8,14-17)

jubilanti

Prošnje

Diana BITENC

10. nedelja med letom, 10. junij, ob 9.00:
Oznanila

Naška SCHENK

1. berilo (2 Mz 3,9-15)

Klara MERŠE

2. berilo (2 Kor 4,13-5,1)

Luka SEŠEK

Prošnje

birmanski kandidati

NA KAKŠEN NAČIN GREH OGROŽA ZAKON?

Zaradi prvega greha, ki je povzročil prelom
od Stvarnika obdarjenega občestva med
možem in ženo, zakonsko zvezo zelo pogosto ogrožata nesloga in nezvestoba. Kljub
temu Bog v svojem neskončnem usmiljenju
podarja možu in ženi svojo milost, da bi uresničila zedinjenje svojih življenj po prvotnem
Božjem načrtu.
Vsa naša, torej človeška zgodovina je zaznamovana s svobodnim padcem naših prvih staršev.
Dejstvo padca, obstoja greha torej, moremo
spoznati po Razodetju. Brez spoznanja, da greh
obstaja, nimamo nikakršne možnosti postajati
boljši. Kljub našim grehom, ki so posledica izvirnega greha, pa nas Bog Oče ljubi tako zelo,
da nam je dal svojega Sina, da nas je s svojo
smrtjo odrešil.

... IN ZAME!

Tudi v naši župniji bomo obhajali zakonske jubileje na nedeljo Sv. Trojice. Kako lepo je, ko se ob
praznikih, godovih ali rojstnih dnevih otroci vrnejo domov s svojo mlado družino, se dobijo skupaj, pogovorijo in poveselijo. Babice in dedki pa uživamo ob vnukih in jih občudujemo. (J. Rojc)
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
27. 5. BINKOŠTI
ned

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Leopoldina NOVAK

28. 5.
pon

Marija, Mati Cerkve

29. 5.
tor

KRAJ
Šmartno

19.00 + Rudi TOMC

Šmartno

sv. Maksim Emonski,
škof

19.00 + Jože in Marija KERŽIČ

Šmartno

30. 5.
sre

sv. Kancijan in drugi
oglejski mučenci

19.00 + Vida KORELC, 30. dan

Šmartno

31. 5.
čet

Obiskanje Marije

19.00 + starši in Tine BURGAR

Šmartno

1. 6.
pet

sv. Justin,
mučenec

19.00 + Janez in Jožefa MAROLT

Šmartno

2. 6.
sob

sv. Marcelin in Peter,
mučenca

19.00 + Ivan KERMELJ

3. 6.
ned

NEDELJA
SVETE TROJICE

7.00 za pokojne sorodnike

BINKOŠTNI PONEDELJEK

SKLEP ŠMARNIC

ZAKONSKI JUBILEJI

9.00 v zahvalo za srečen zakon

4. 6.
pon

sv. Peter Veronski,
duhovnik in mučenec

19.00 + starši ŠKOF

5. 6.
tor

sv. Bonifacij,
škof in mučenec

6. 6.
sre

sv. Norbert,
redovni ustanovitelj

7. 6.
čet

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI

8. 6.
pet

sv. Medard,
škof

9. 6.
sob

sv. Primož in Felicijan,
mučenca

10. 6. 10. NEDELJA
ned MED LETOM

TELOVSKA PROCESIJA

6.30 + Frančiška OVIJAČ, Brigita ZIDAR

Tacen

Šmartno

Šmartno
Šmartno

ni maše (DIES DUHOVNIKOV)
9.00 za žive in rajne farane
19.00 + Franc DEBEVC, obl.
19.00 + Filip in Vida JERAJ
9.00 poljska maša (za Tacen)
19.00 + Friedrich SCHENK
8.00 v zahvalo za veroučno leto

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmarna gora
Tacen
Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

»Tisti, ki vanj zaupajo, bodo spoznali resnico, tisti, ki so zvesti v ljubezni, bodo prebivali
pri njem, kajti njegovi izvoljenci so deležni milosti in usmiljenja. « (Mdr 3,9).
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