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Od pastirja k ljudstvu

ŠTEVILKA 620

Bog je skrivnosten, lahko ga le slutimo. Podobe so vedno človekovo delo, nobena
podoba ne more opredeliti Boga samega. Pusti Bogu, da je Bog, ne omejuj ga s svojimi
predstavami! Prepoved upodabljanja v drugi zapovedi se nanaša tudi na naše govorjenje
o Bogu. Jezus je rekel: »Kdor je videl mene, je videl Očeta« (Jn 14,9). Tu gre za več kot
podobo, gre za odnos edinosti. Obstaja še nevarnost lastne samopodobe, slabe ali
pretirano samovšečne. Podoba Boga in samopodoba sta med seboj tesno povezani.
Bog ti je ustvaril podobo o tebi. In ti to podobo izpolni. Bog te pelje v svobodo, ti pa
bodi odprt za oblikovanje. Prepoved podob velja tudi za soljudi. Podobe o drugih lahko
ubijajo. Zato druga zapoved varuje našo svobodo.
2. NE USTVARI SI PREDSTAVE O BOGU. NE SRAMOTI BOŽJEGA IMENA!
Drugi del te zapovedi je v sramotenju in
zlorabljanju Božjega imena. To niso samo prostaške
kletvice, s katerimi žalimo Boga. Zloraba Božjega
imena je tudi pri vzgoji otrok, ko govorimo: Bog te
bo kaznoval, on vse vidi. Podoba Boga se v otrokovi
duši spremeni v pretečo in obremenjujočo podobo
Boga. Danes se Božje ime zlorablja tudi v politične
namene. Kako lahko v imenu Boga začneš vojno,
atentat, narediš splav? To ni Bog, ki so ga doživeli
Izraelci v puščavi.
Poznamo tudi duhovne voditelje, ki zase trdijo,
da vedo, kdo je Bog, da vedno poznajo božjo voljo.
V imenu Boga zastrašujejo ljudi. Povzročajo zmedo
čustev. Žalijo druge, brezbožnike, v imenu Boga.
Tako je prav druga zapoved danes aktualnejša kot
kadar koli prej. Spoštuj Boga, to ti je namreč v čast!
Ivan BIZJAK
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Marc Chagall:
Izraelci častijo zlato tele

Dnevi pred nami
V ponedeljek, 30. novembra,
začenjamo devetdnevnico pred praznikom
Brezmadežne. K večernim mašam še
posebej vabljene družine. Vsak večer ena
družina sprejme Marijin kip na svoj dom.
Ker je to praznik sv. Andreja, bo maša na
podružnici v Sr. Gameljnah ob 19.00.
Četrtkovi pogovori o veri bodo 3.
decembra, ob 19.00. Tema večera bo: Ki je
zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja.
Na prvi petek, 4. decembra, bo
dopoldan obhajanje bolnih in starejših
po domovih. Uro pred večerno mašo, od
17.00, bo priložnost za sveto spoved.
Otroke veroučne šole bo obiskal sv.
Miklavž, in sicer v soboto, 5. decembra, ob
17.00 v župnijski cerkvi. Njegovi sodelavci
pripravljajo igro!
Na drugo adventno nedeljo, 6.
decembra, bo družinska maša ob 9.00, ob
10.30 pa patrocinij v Sr. Gameljnah.
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 7. decembra, ob 19.00.
Na praznik Brezmadežnega spočetja
Device Marije, 8. decembra, bosta maši v
župnijski cerkvi ob 9.00 in 18.00. Pri obeh
mašah bo blagoslov jasličnih figuric malega
Jezusa, zato jih prinesite v župnijsko
cerkev!
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 12. decembra, na vrsti ulice:
Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge,
Ulica Željka Tonija.
Srečanje katehetov bo v ponedeljek,
14. decembra, ob 18.30 v župnišču.

Začetek božične osemdnevnice bo v
četrtek, 17. decembra, pri maši ob 18.00.
Srečanje uredniškega odbora
Lista svetega Martina bo v petek, 18.
decembra, ob 19.00.
V soboto, 19. decembra, bodo ob
9.00 vaje za ministrante v župnijski cerkvi.
Ob 18.00 bo maša samo v Šmartnem, saj
bosta med mašo (od 17.30) za spoved na
voljo spovednika od drugod. K maši bodo
skavti prinesli Luč miru iz Betlehema.
V ponedeljek, 21. decembra,
bo dopoldan obhajanje starejših po
domovih pred prazniki, ob 18.30 pa bo
biblična skupina.
Priprava staršev na krst bo tokrat
zaradi praznika v torek, 22. decembra,
ob 19.00. Krščevanje bo med mašo, na
nedeljo Sv. Družine, 27. decembra.
Na sveti večer, 24. decembra, bo
sklep devetdnevnice in maša svetega
večera ob 18.00. Na prvi sveti večer
pokropimo in pokadimo svoje domove in
prosimo Jezusa za blagoslov.
Ob prazniku Gospodovega rojstva
bodo svete maše kot običajno, ob
polnoči, ob 7.00 in 9.00. Pri mašah bo
darovanje za pokritje stroškov ozvočenja.
Praznik sv. Štefana, 26. decembra,
je državni praznik samostojnosti in
enotnosti. Ta dan je maša za domovino,
in sicer samo ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Od 1. decembra lahko v župnijski
pisarni darujete za svete maše za prvo
polovico (januar-junij) leta 2016.

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.
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Iz naših krajev ...
ODDANE MAŠE

ŽUPNIJA ŽIVI

Od 27. oktobra ste darovali za naslednje
mašne namene: + SUHOVERŠNIK in
NOVAK, za zdravje družin SITAR, TOMŠIČ in
NOVAK, + Oktavij in Ljudmila CEK, + Marija
ŽIBRET, v zahvalo za doživeto romanje, +
Andrej ŠUŠTAR.

Zakrament svetega krsta je prejel: VAL
Kučan iz župnije Ljubljana Sv. Križ.
Podprimo ga z molitvijo!

Ob pogrebu + Marije ŽIBRET so darovali za
mašne namene: prijateljica Cilka.

Poročilo o prihodkih v zadnjem času:
- Na misijonsko nedeljo smo zbrali 715
EUR (oddano Misijonski pisarni).
- Darovanje na Martinovo nedeljo: 940
EUR (z božičnim ofrom bomo pokrili stroške
za ozvočenje)
- Martinovi piškoti: 95 EUR; adventni
venčki: 290 EUR (dar za konkretno pomoč
Škofijski karitas - počitnice Biserov)

Bog povrni! Svete maše bo opravil g.
Marko Rijavec, duhovnik koprske škofije,
ki študira v Rimu ali pa bodo opravljene v
mesecu decembru drugod.

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ...

Leto dni po ustanovitvi občestva Šmarska
mladina smo na praznik župnijskega
zavetnika, sv. Martina, 11. novembra 2015,
sprejeli nove člane.
Enajst članov je prejelo blagoslov in
podpisalo slovesno listino o zaobljubah
katoliškim vrednotam.

Poslovili smo se od: Marije ŽIBRET iz
Šmartna.
Gospod, daj ji večni pokoj!

IZ ŽIVLJENJA SV. MARTINA
Okoli leta 350 se je Martin vrnil v Poitiers
k sv. Hilariju. V bližnjem kraju Ligugé si
je postavil puščavniško celico, ki se je v
poznejših stoletjih razvila v znamenito
benediktinsko opatijo sv. Martina, enega
najstarejših evropskih samostanov. Leta
371 ali 372 je bil Martin izvoljen za škofa v
Toursu (severno od Poitiersa).
Po legendi naj bi v svoji skromnosti
zavrnil škofovsko mesto in se skril
vernikom, a so njegovo skrivališče izdale
goske z gaganjem ...

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!
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NEDELJA
2. ADVENTNA
6. december (9.00)
3. ADVENTNA
13. december (9.00)

BRALCI BOŽJE BESEDE

OZNANILA

1. BERILO

Lea MERŠE

Vida MERŠE

Stane MERŠE

Mojca SKOBE

Andrej SKOBE

Barbara MERŠE

Helena LESAR

Luka SEŠEK

Diana BITENC

Irena SNOJ

Andrej MEDVED

Naška SCHENK

Lidija LAMPIČ

Jurij ŠILC

Jure SEŠEK

Irena KOŽELJ

Blaž BILBAN

Jan KOPAČ

Joži PLUT

Ivan BIZJAK

Jolanda BIZJAK

4. ADVENTNA
20. december (9.00) Anita VIDMAR
SVETI VEČER
/
24. december (18.00)
BOŽIČ
/
25. december (24.00)
BOŽIČ
/
25. december (9.00)
SV. DRUŽINA
27. december (9.00) Renata OGOREVC

2. BERILO

PROŠNJE

Ignac POLAJNAR Ignac POLAJNAR

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

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 ali po večerni maši v Šmartnem.
V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednji župniji:
LJ. ŠENTVID (01 512 81 30) in VODICE (01 832 31 02)

ŽUPNIJSKA KARITAS
Uradne ure: vsak ZADNJI ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00.
Telefon: 01/511 61 07 ali (v nujnih primerih) 041 444 686
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
GOD/PRAZNIK
29. 11. 1. ADVENTNA
ned NEDELJA

URA

30. 11.
pon
1. 12.
tor
2. 12.
sre
3. 12.
čet
4. 12.
pet

18.00 + Slavc SEŠEK, obl.
19.00 + TAVČAR

NEDELJA KARITAS

sv. Andrej,
apostol
bl. Karel de Foucauld,
redovnik in mučenec
sv. Bibijana,
mučenka
sv. Frančišek Ksaver,
duhovnik
sv. Janez Damaščan,
duhovnik in cerkveni učitelj

KRAJ

NAMEN*

7.00 + Marija DOLINAR
9.00 za pokojne v zadnjem cerkvenem letu

Šmartno
Šmartno
Sr. Gameljne

18.00 + Stanko LOŽAR

Šmartno

18.00 + Stane FRANCELJ, obl.

Šmartno

18.00 + Ljubica KEPIC

Šmartno

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

5. 12. sv. Sava,
sob opat

18.00 za zdravje

Šmartno

6. 12. 2. ADVENTNA
ned NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Miha HRIBAR
10.30 za sosesko

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

7. 12.
pon
8. 12.
tor
9. 12.
sre
10. 12.
čet
11. 12.
pet
12. 12.
sob

18.00 + MIKLAVŽEVI

sv. Ambrozij,
18.00 + Franc SEŠEK, obl.
škof in cerkveni učitelj
BREZMADEŽNO SPOČETJE 9.00 za zdravje
DEVICE MARIJE
18.00 + Nikolaj LAMPIČ
sv. Valerija,
18.00 + Franc ŽGAJNAR, obl.
mučenka
Loretska
18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl.
Mati Božja
sv. Damaz I.,
18.00 + Boštjan ERZAR, obl.
papež
Guadalupska
18.00 + Ludvik in Frančiška THUMA
Mati Božja

Tacen
Šmartno
Sr. Gameljne
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

Tacen
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GOD/PRAZNIK
13. 12. 3. ADVENTNA
ned NEDELJA

URA
NAMEN*
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Marija LAMPIČ, obl.

GAUDETE

14. 12.
pon
15. 12.
tor
16. 12.
sre
17. 12.
čet
18. 12.
pet
19. 12.
sob
20. 12.
ned

sv. Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj
bl. Antonija, Krizina
in druge drinske mučenke
sv. Adelajda,
kraljica
Začetek božične
osemdnevnice
sv. Vunibald,
opat
sv. Urban V.,
papež
4. ADVENTNA
NEDELJA

18.00 + Albin in Alojzija TOMŠIČ
7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

18.00 + Julijana LAMPIČ, obl.

Šmartno

18.00 po namenu darovalca

Šmartno

18.00 + Bernardka, Marija, Herman ANŽIČ

Šmartno

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Leopold BRANK

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + starši in Janez ČARMAN

Uredniški odbor Lista svetega Martina:
Ivan BIZJAK, Vida MERŠE, Jurij ŠILC in Lea MERŠE
Odgovarja:
Sebastjan LIKAR, župnik

Šmartno

Šmartno

sv. Peter Kanizij,
18.00 po namenu
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Frančiška Cabrini,
18.00 + Ladka DEBEVC
redovna ustanoviteljica
sv. Janez Kancij,
18.00 + Veronika KOŽELJ, obl.
duhovnik
SVETI
18.00 + starši in bratje ŠUŠTAR
VEČER
GOSPODOVO
24.00 za žive in pokojne farane
ROJSTVO
7.00 + starši in Mira STRAJNAR
BOŽIČ
9.00 + Antonija in Viktor ŽEN
26. 12. sv. Štefan,
sob diakon in mučenec
9.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR, obl.

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO

Šmartno

18.00 + CIGOLE

21. 12.
pon
22. 12.
tor
23. 12.
sre
24. 12.
čet
25. 12.
pet

27. 12. NEDELJA
ned SVETE DRUŽINE

KRAJ

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

Telefon: 01 511 61 07
GSM: 041 872 638
Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
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Tisk: Salve, Rakovnik
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ŽUPNIJSKA ADVENTNA AKCIJA
Morda poznate zgodbo o kralju, ki je želel izročiti oblast drugemu, da bi
modro vladal. Kandidatom je naročil, naj prazno sobo napolnijo do zadnjega
kotička. Nekdo je vanjo točil vodo, pa ni nikoli prišel do vrha. Drugi jo je
založil z drvmi, pa so bile vmes vedno špranje. Moder mož pa je prišel in v
temni sobi prižgal svečo. Tako je razsvetlil temno sobo do zadnjega kotička ...
Kristjani smo tako v adventu povabljeni, da se iskreno pripravimo na prihod
Odrešenika, Luč, ki razsvetljuje ves svet!
Pod adventnim vencem na sredini župnijske cerkve bodo na voljo ČAJNE
SVEČKE v vijolični barvi, barvi spokorjenja in prizadevanja za dobro. V
adventnem času smo, še posebej v družini, najbolj pomembni celici družbe
in Cerkve, povabljeni, da poživimo skupno molitev. Za vsako skupno molitev
ob večeru lahko prinesemo svečko k daritvenemu oltarju, ki bo tako okrašen
z našim prizadevanjem za dobro.
ZDRUŽIMO SE V MOLITVI PO DRUŽINAH ZA DRUŽINO, DA OHRANIMO
SLOVENSKE IN KRŠČANSKE KORENINE V KROGU OČETA, MATERE IN OTROK!

KRALJA, KI PRIHAJA - PRIDITE, MOLIMO!
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»ZA ŽIVO UPANJE - ZA ŽIVO CERKEV!«
Pred nami je adventni čas, čas, ko bomo spet pričakovali Rojstvo. Rojstvo, ki
nam z Življenjem prinaša življenje.
Kristjani smo povabljeni, da ta čas preživimo v duhovni pripravi na božične
praznike s poglobljeno molitvijo, osebnim spreobrnjenjem in iskreno
ljubeznijo do bližnjega.
Pred praznikom Gospodovega rojstva, 25. decembra, obhajamo božično
osemdnevnico (pri nas od 17. decembra). V tem tednu se bomo pri sveti
maši še posebej spomnili prošenj in zahval nas živih.
Sveta maša se namreč nikoli ne daruje samo za pokojne, ampak predvsem za
žive, za potujočo Cerkev.
Vabimo vas, da odrežete spodnji del lista in nanj napišete namen, ki se ga
bomo spomnili na določen dan med božično devetdnevnico. Nameni so lahko
različni: v zahvalo, za blagoslov, za uspeh v šoli ali službi, za spreobrnjenje,
za pomoč v stiski, za sosede, za srečno pot, za blagoslov v novem letu, za
prijatelja ali dobrotnika …
NAMENE ODDAJTE DO SOBOTE, 12. 12., DA BOMO LAHKO SESTAVILI RAZPORED!
Bog povrni, če boste priložili dar! Namen oddajte čim prej v priloženi kuverti
v nabiralnik v župnijski cerkvi ali župniku osebno!
"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"
V času božične devetdnevnice prosim za naslednje molitvene namene:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Če je mogoče, se mojega namena spomnite (obkrožite) v:
četrtek, 17. 12.		 petek, 18. 12. 		

sobota, 19. 12.

nedelja, 20. 12.		 ponedeljek, 21. 12.		

torek, 22. 12.

		

sreda, 23. 12. 		

kadarkoli
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