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Leto XXXIX Štev. 5 Datum: 10.4.2022 

 

V E L I K A  N O Č 
 
Sveti Avguštin je o velikonočni aleluji v 
neki pridigi dejal: »Pojmo tu na zemlji 
alelujo, ko še živimo v skrbeh, da jo 
bomo nekoč lahko gotovo peli … Pojmo 
jo danes, čeprav se ne moremo veseliti 
miru v sebi, ampak da bi v stiski našli 
tolažbo. Kakor poje popotna pesem: Poj 
in se razpoj! Pojoč se tolaži v stiski, ne 
bodi zlovoljen! Poj in se razpoj!«  
 
Mnogi kristjani so danes izgubili občutek 
za skrivnost velike noči. Nadvse se 
veselijo pomladi, ampak lepote pomladi 
povezujejo bolj z doživljanjem 
prebujene narave, kot z velikonočno 
skrivnostjo. Za zgodnjo Cerkev je to 
sodilo skupaj: vstajenje Jezusa 
Kristusa obnavlja tudi stvarstvo. 
Velika noč je bila v izvoru praznik 
pomladi; Judje so s praznovanjem 
pashe izbrisali kanaanski pomladni 
praznik in ga spremenili. Kristjani so v 
velikonočni skrivnosti prepoznali pravo 
pomlad: življenje je močnejše od smrti. 
Otrplost groba se preobrazi v cvetoči 
vrt. Vezi, ki nas ločujejo od življenja, se 
pretrgajo. Z vstajenjem odkrijemo novo 
živost na svoji duši in telesu.  

Pot vstajenja, ki jo hodimo v dneh velikonočnega časa, je pot do vedno večje 
živosti, svobode in veselja. Hoditi vstajenjsko pot pomeni osvobajati se vsega, 
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kar nas ovira pri resničnem življenju, stopiti iz sebe in tako izkusiti širino in 
svobodo življenja, vstati iz sanjarjenja o iluzijah in se postaviti na trdna tla. V 
postnem času smo se tako v križevem potu ob Jezusovem trpljenju 
poglabljali v svoje lastne rane, sedaj z veliko nočjo pa stopamo v čas, ko 
pozabimo na svojo ranjenost: obrnimo se k življenju, ki bi rado vzcvetelo 
iz naših ran. Danes, ko se mnogi ljudje utapljajo v ranah iz preteklosti, nas želi 
vstajenje popeljati v življenje, ki je močnejše od vseh ranjenosti in blokad. 
 

O B H A J A N J E  V E L I K E G A  T E D N A 
 

VELIKI ČETRTEK: 
To je večer zahvaljevanja za zakrament Jezusove navzočnosti med nami po 
sveti evharistiji. To je zakrament ljubezni, za katerega se najlepše zahvalimo z 
medsebojno ljubeznijo.  
 
VELIKI PETEK: 
Za vse, ki hočejo biti Jezusovi učenci, velja njegova beseda, naj sprejmemo 
vsak svoj križ in ga nosimo za Njim. Ob Jezusovem križu, ki ga počastimo med 
obredi velikega petka, se spominjamo dneva njegove odrešilne smrti in prosimo 
Gospoda za moč, da bi zvesto nosili križe, s katerimi je posejano naše življenje.  
 
VELIKA SOBOTA: 
Ta dan se Cerkev ustavlja ob Gospodovem grobu, premišljuje njegovo trpljenje 
in smrt, ter v molitvi pričakuje njegovo vstajenje. Ves dan obiskujemo Božji 
grob, nesemo k žegnu, zvečer pa se udeležimo velikonočne vigilije. Ob Božjem 
grobu je izpostavljeno Najsvetejše, kajti Jezus je premagal smrt in živi med 
nami pod podobo kruha. Zato se ob obisku Božjega groba bolj osredotočimo na 
Najsvetejše, kot pa na podobo mrtvega Kristusa.  
 

ČEŠČENJE NA VELIKO SOBOTO 
 

9.00 - 9.30: 9. razred   
9.30 -10.00: 8. razred      
10.00 - 10.30: 7. razred   
10.30 - 11.00: 6. razred  
11.00 - 11.30: 5. razred   
11.30 - 12.00: 4. razred  
12.00 - 12.30: 3. razred   
12.30 - 13.00: 2. razred  
14.00 - 15.00: Stražišče   
15.00 - 16.00: Kalvarija in Labore  
16.00 - 17.00: Zgornje in Srednje Bitnje 
18.00 - 19.00: Savska Loka, Gor. Sava, Rakovica, Zabukovje, Pševo, Javornik 
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MAŠNI NAMENI: 
Pon. 11.4. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Frančiška ERŽEN, obl.; +Vinko KOKALJ 
Tor. 12.4. Šmartin 19.00 +Avgust ZUPAN, obl.; +Franc BAJT, obl. 
Sre. 13.4. Šmartin 7.30 ++starši in Ivo TREBAR 
   19.00 +Jelka MEZEK 
ČET. 14.4. Šmartin 19.00 +Justa, Doda in Vitore CURANOVIĆ 
veliki četrtek   +Anton BENEDIK, obl. 
PET. 15.4. Šmartin 15.00 križev pot 
veliki petek  19.00 obredi velikega petka 
SOB. 16.4. Šmartin 6.00  blagoslov vode in ognja 
velika sobota  19.00 +Marica in Vinko DRAKSLAR, ter Francka  
    BONCELJ; +Janez in Martina BENEDIK 
NED. 17.4. Šmartin 6.00 +g.Ciril BERGLEZ;++starši JAVORNIK in MALEJ 
V E L I K A  N O Č 10.00 +Ivo BAJŽELJ, obl. 
  Sv. Jošt 10.00 ++iz družine TREBAR in LANGERHOLC 
  Šmartin 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
******************************************************************************************************************************* 
Pon. 18.4. Šmartin 8.00 ++Viktor in Frančiška MAZI 
velikonočni ponedeljek 10.00 +Marija ROZMAN; +Tatjana KOŠIR 
                  19.00 +Frančiška JELOVČAN,obl.;+Anton WEISSEISEN 
Tor. 19.4. Šmartin 19.00 +Cilka BAJŽELJ, obl.; Za zdravje 
Sre. 20.4. Šmartin 7.30 +Mirko LIKAR 
   19.00 +Jože in Frančiška JELOVČAN 
Čet. 21.4. Šmartin 19.00 +Nikola PENDŽER, obl.; +Cilka BAJŽELJ 
Pet. 22.4. Šmartin    19.00  +brat Milan in starši KRŽIŠNIK;+Majda OGRIZEK 
Sob. 23.4. Šmartin 19.00 Za domovino; +Angela MILAČ, obl. 
NED. 24.4. Šmartin 8.00 +Francka in Janez ŽONTAR; +Anton BAŠAR,obl. 
Nedelja   10.00 +Jurij ŠPIK; +Slavka, Ivan in Irena ROZMAN 
Božjega usmiljenja 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
******************************************************************************************************************************* 
Pon. 25.4. Šmartin 7.30 +Tomaž ŠUBIC 
   19.00 +Andrej KURALT, obl. 
Tor. 26.4. Šmartin 19.00 +Ivanka in Franc HROVAT; +Vida LIKAR 
Sre. 27.4. Šmartin 7.30 Za verne duše v vicah 
   19.00 +g. Rudi TRŠINAR (90 let) 
Čet. 28.4. Šmartin 19.00 Za zdravje moža; V zahvalo sv. Martinu 
Pet. 29.4. Šmartin 19.00 Za končanje vojne v Ukrajini (T.);Za zdravje (Štefka) 
Sob. 30.4. Šmartin 19.00 +Jože STENOVEC,BAJŽELNOVI,KRIŽNARJEVI 
    +Franc Rafael KALAN 
NED. 1.5. Šmartin 8.00 +Marija STRNIŠNIK,obl.; +Jože in Jožefa PRIMC 
3. velikonočna                 10.00+Štefan ERJAVEC;++iz družine KERŽIČ-MAROLT 
nedelja  19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE  
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BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL 
 
Duhovniki v dekaniji smo upoštevali željo ljudi in sklenili, da bodo odslej 
blagoslovi v vseh cerkvah (tudi podružničnih). Še vedno ste povabljeni, da 
jedila v večjem številu prinesete k blagoslovu v župnijsko cerkev, ker bo ta 
združen tudi s češčenjem Jezusa v Božjem grobu. Zato bosta v župnijski 
cerkvi dva blagoslovi jedil. Če prinesete jedila k blagoslovu v katerokoli 
cerkev, ste kljub temu povabljeni, da si ta dan vzamete čas tudi za obisk 
župnijske cerkve in za molitev pred Najsvetejšim. 
 
Razpored blagoslova jedil: 
11.00 – Srednje Bitnje (Sv. Uršula) 
11.30 – Zgornje Bitnje (Sv. Tomaž) 
13.00 – župnijska cerkev 
14.00 – Šmarjetna gora 
15.00 – Sv. Jošt 
16.00 – Sv. Jernej 
17.00 – župnijska cerkev 
Dar, ki ga izročite pri blagoslovu jedil, je namenjen za duhovnika. Bog povrni! 
 

S P O R O Č I L A ! 
 

1. NABIRKA NA VELIKI ČETRTEK bo letos namenjana za pomoč 
Ukrajini; na VELIKO NOČ pa bo ofer za potrebe naše domače župnije. 

 
2. PIRHANJE. Na veliko noč ob 16. uri vabimo otroke, mladino, 

animatorje in družine na tradicionalni običaj pirhanja (kotaljenja) in trkanja 
(sekanja) pirhov, ki bo potekalo na župnijskem vrtu. S seboj prinesite pirhe, 
kovance za 20 ali 50 centov, kdor lahko, naj prinese tudi kakšno odejo, korito 
ali palici za spuščanje. V primeru dežja bomo v veroučnih učilnicah.  

 
3. NA NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA (24.4.) ob 15. uri bomo imeli 

v cerkvi posebno pobožnost v čast Božjemu usmiljenju. Razlago te 
pobožnosti boste našli v cerkvi na posebnih listih. Lepo vabljeni! 

 
4. ROMANJE V MEDŽUGORJE. Na srečanju s starši birmancev smo se 

dogovorili, da bomo z birmanci letos zopet romali v Medžugorje in sicer od 
24. do 26. avgusta. Vabljeni ste tudi animatorji in tisti mladi, ki vam v 
preteklih letih zaradi korone to ni bilo dano. Če kdo od staršev, botrov, ali 
drugih odraslih želi iti zraven, ga bomo tudi veseli. Cena je 130 €. Prijavite se 
vsaj do konca maja.  Ob prijavi se vplača 50 €, ostalo pa pred odhodom. 
OBA Z G. STANKOM VAM VOŠČIVA OBILO VELIKONOČNEGA VESELJA. 

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 
Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: B. Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258) 
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