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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 632

Nagovorila me je misel, ki jo je nedavno izrekel
predstavnik enega izmed katoliških medijev. Dejal je, da
moramo mi vedno bolj oznanjati, četudi se zdi, da je že
veliko ponudbe. Če mi ne ponudimo dobrih krščanskih
vsebin, bo to ponujal nekdo drug. In ta drugi niti slučajno
ne bo imel nam oznanjati Kristusa!
Se pa to, žal, že dogaja ... Poplava adventnih venčkov
brez vsebine in s svečami, ki se nikoli ne prižgejo, kaj
šele, da bi se ob njih molilo; adventni koledarji, ki imajo
z adventnom toliko kot jaslice z izbiro božične večerje,
različni »Dobri možje«. A slovenske otroke je stoletja
učil dobrote priljubljeni svetnik sv. Miklavž, zato mu
dajmo priložnost in ohranimo lepo navado.
Povabim vas, da letos konkretno ODGOVORIMO na
adventna vabila: opravimo dobro spoved, skušajmo
priti kakšen dan k devetdnevnici, prižgimo sveče na
venčku in skupaj molimo in prinesemo k blagoslovu 8.
decembra jaslične figure.
Česar mi ne bomo storili na pravi način, bodo drugi
storili na napačnega ...
Sebastjan LIKAR, župnik
Gospod prihaja. Vabilo, naj ga sprejmemo, je pred njegovim prihodom izrekel Janez
Krstnik. Kakor Judje v Krstnikovem času, ga tudi mi danes ne prepoznamo zlahka. Tedaj
se je, v nasprotju s pričakovanji vseh, prikazal kot nepomembnež iz Nazareta. Danes se
pojavlja v podobi begunca, brezposelnega, delodajalca, sošolke, v podobi domačih in
drugih, v katerih se Jezusovo obličje ne kaže v vsem svojem sijaju.
Veliko krivih poti je in ovir, ki nas delajo slepe in gluhe za Njegovo navzočnost med nami.
»Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze«(Mr 1,3). Te besede so namenjene
meni, tebi, nam. Zravnajmo zato steze naših medsebojnih odnosov. Tako bomo skupaj
postali dom, družina, ki je sposobna sprejeti Boga …
Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami
Srečanje za starše učencev bo v
ponedeljek, 28. novembra, ob 18.30 v
učilnici v župnišču. Med nami bo dr. Stanko
Gerljolj.
V četrtek, 1. decembra, začnemo
z devetdnevnico na čast Brezmadežni.
Družine vabimo, da za en večer sprejmejo
Marijo v svoj dom. Ob 19.00 bodo Četrtkovi
pogovori o veri. Tema večera bo: Šest
resnic. Kaj pomeni, da Bog hudo kaznuje?
Kaj je milost?
Na prvi petek, 2. decembra, bo
dopoldan obhajanje bolnih in starejših po
župniji, od 17.00 pa priložnost za sveto
spoved v župnijski cerkvi.
Obhajanje patrocinija, Andrejeve
nedelje v Srednjih Gameljnah, bo 4.
decembra ob 10.30. Vabljeni!
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 5. decembra, ob 18.30 v
župnišču.
Na praznik Brezmadežnega spočetja
Device Marije, 8. decembra, bosta sveti
maši ob 9.00 in 18.00. Pri obeh mašah bo
blagoslov jasličnih figuric malega Jezusa.
Prinesite jih v župnijsko cerkev!
Srečanje za starše birmancev (7. in 8.
razreda) bo v ponedeljek, 12. 12. ob 18.30.
Priprava staršev in botrov za krst bo v
četrtek, 15. decembra, ob 19.00, krsti po
maši pa že v nedeljo, 18. decembra.

Za čiščenje učilnic v župnišču so v
petek, 16. decembra, od 17.45 na vrsti
starši in učenci 4. razreda veroučne šole.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 17. decembra, na vrsti Zgornje
Gameljne. Od 17.30 bo priložnost za
sveto spoved pred prazniki. Ob 20.00 pa
bo dekanijsko srečanje mladine v župniji
Ljubljana Podutik.
Obhajanje bolnih in starejših pred
prazniki bo v ponedeljek, 19. decembra,
v dopoldanskem času. Če bi še kdo, ki ne
more v cerkev, želel obisk duhovnika na
domu, naj to sporoči župniku. Srečanje
biblične skupine bo ob 19.00 v župnišču.
Skavti iz Dravelj bodo Luč miru iz
Betlehema v našo župnijo prinesli k
maši v torek, 20. decembra, ob 18.00 v
župnijsko cerkev.
Blagoslov jaslic pri Guzju v Tacnu bo
v petek, 23. decembra, ob 19.00.
Na sveti večer, 24. decembra,
blagoslovimo in pokadimo svoje
domove. Maša svetega večera bo ob
18.00 v župnijski cerkvi.
Na praznik Gospodovega rojstva
bodo svete maše ob 24.00 (polnočna), ob
7.00 (zorna) in 9.00 (dnevna). Darovanje
pri dopoldanskih mašah namenjamo za
ureditev drenaže in kinete pri podružnici
sv. Križa na Rašici. Bog povrni! Pri ofru
boste prejeli tudi župnijske koledarje za
leto 2017.

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 28. oktobra ste darovali za naslednje
mašne namene: za osebno svetost, za
zdravje, v čast sv. Antonu.

Zakrament svetega krsta je prejela: ZALA
Erzar iz Sp. Gameljn.
Podprimo jo z molitvijo!

Z darovi za novembrske namene smo zbrali
za 100 mašnih namenov.

Poslovili smo se od Jožefa BUKOVCA iz
Sr. Gameljn ter od Frančiške FRANCELJ iz
Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

Svete maše za rajne bodo opravili: nadškof
msgr. Alojz Uran (20), g. Gregor Celestina,
g. Martin Zlobko ter g. Marko Mohor
Stegnar (Zavod sv. Stanislava – vsak po
10 namenov), g. Alan Tedeško, g. Matej
Pavlič, g. Marko Rijavec in g. Gašper Kočan
(duhovniki, ki študirajo v Rimu – vsak po 10
namenov).
Bog povrni!

VABILO

Lokalna društva vabijo na praznični sejem,
ki bo v soboto, 17. decembra, na Cesti v
Gameljne v Šmartnu, in sicer med 16.00 in
20.00
Domačine vabimo, da spečete nekaj
sladkih dobrot. Izkupiček od prodaje gre
za Župnijsko Karitas Šmartno. Bog povrni!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Šmarska mladina je ob zaključku svetega
leta usmiljenja od 2. do 5. novembra 2016
romala h grobovom apostolov v Rim.
V kapeli nemškega zavoda Teutonik je
zanje daroval sveto mašo upokojeni
prefekt Kongregacije za redovnike,
kardinal dr. Franc Rode.

Ob prazniku Brezmadežne, 8. decembra
1935, so župnika Janeza Lesarja ob
njegovi 30-letnici delovanja v župniji
razglasili za častnega občana občine
Šmartno. Prosvetno društvo mu je izročilo
častno diplomo in uprizorilo zgodovinsko
dramo Miklova Zala.

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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BRALCI BOŽJE BESEDE

NEDELJA

OZNANILA
(TACEN)

1. BERILO

2. BERILO

PROŠNJE

2. ADVENTNA
4. december (9.00)

Diana BITENC
(Ivan BIZJAK)

Urška BITENC

Jure SEŠEK

Klara MERŠE

3. ADVENTNA
11. december (9.00)

Naška SCHENK
(Lea MERŠE)

Maruška SCHENK

Jan KOPAČ

Helena LESAR

4. ADVENTNA
18. december (9.00)

Jolanda BIZJAK
(Stane MERŠE)

Irena KOŽELJ

Jure PAVŠEK

Ignac POLAJNAR

SVETI VEČER
24. december (18.00)

Irena SNOJ

Irena SNOJ

Blaž BILBAN

Anita VIDMAR

BOŽIČ
25. december (24.00)

/

Lidija LAMPIČ

Jurij ŠILC

Luka SEŠEK

BOŽIČ
25. december (9.00)

Joži PLUT

Mojca SKOBE

Andrej SKOBE

Marta LAMPIČ

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 Šmartnu.
V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnu.
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
27. 11. 1. ADVENTNA
ned NEDELJA
NEDELJA KARITAS

28. 11.
pon
29. 11.
tor
30. 11.
sre
1. 12.
čet
2. 12.
pet

sv. Katarina Laboure,
redovnica
sv. Filomen,
mučenec
sv. Andrej,
apostol
sv. Karel de Foucauld,
redovnik
sv. Bibijana,
mučenka
PRVI PETEK

3. 12. sv. Frančišek Ksaver,
sob duhovnik
PRVA SOBOTA

4. 12. 2. ADVENTNA
ned NEDELJA
5. 12.
pon
6. 12.
tor
7. 12.
sre
8. 12.
čet
9. 12.
pet
10. 12.
sob
11. 12.
ned

sv. Sava,
opat
sv. Nikolaj (Miklavž),
škof
sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj
BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE
sv. Peter Fourier,
redovni ustanovitelj
Loretska
Mati Božja
3. ADVENTNA
NEDELJA
GAUDETE

URA

7.00 + Marija DOLINAR, Magda BANJAVČIČ
9.00 za žive in pokojne župljane
18.00 v čast Svetemu Duhu za študij
7.00 + PEČAR
18.00 + Milan JARC
18.00

KRAJ

NAMEN*

+ Slavc SEŠEK, obl.
+ Frančiška FRANCELJ, 30. dan

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Sr. Gameljne
Šmartno

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

18.00 + Boštjan ERZAR, obl.

Šmartno

18.00
7.00
9.00
10.30

v zahvalo za varno delo v gozdu
+ SCHENK
za žive in pokojne župljane
za sosesko

Tacen
Šmartno
Sr. Gameljne

18.00 + Franc SEŠEK, obl.

Šmartno

18.00 + Nikolaj LAMPIČ

Šmartno

18.00 v zahvalo za uspešno šolsko leto

Šmartno

9.00 + Franc ŽGAJNAR, obl.
18.00 + Boštjan ERZAR, obl

Šmartno

18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl.

Šmartno
Tacen

18.00 + MIKLAVŽEVI
7.00 za pokojne starše
9.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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12. 12.
pon
13. 12.
tor
14. 12.
sre
15. 12.
čet
16. 12.
pet
17. 12.
sob
18. 12.
ned
19. 12.
pon
20. 12.
tor
21. 12.
sre
22. 12.
čet
23. 12.
pet
24. 12.
sob
25. 12.
ned

GOD/PRAZNIK
Devica Marija
iz Guadalupe
sv. Lucija,
devica in mučenka
sv. Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj
bl. Krizina, Antonija in
druge drinske mučenke
sv. Adelajda,
kraljica
ZAČETEK
BOŽIČNE OSEMDNEVNICE
4. ADVENTNA
NEDELJA

URA

NAMEN*

Šmartno

18.00 + starši TRAILOVIČ
7.00 za pokojne sorodnike

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

Šmartno

18.00 + Marjan MAJCEN

Šmartno

18.00 + Marija LAMPIČ, obl.

Šmartno

18.00 + Zvonko in Vesna PAVIĆ, obl.

Šmartno

18.00 + Julijana LAMPIČ, obl.

Šmartno

7.00 + RAMOVŽ
9.00 za žive in pokojne župljane

sv. Urban V.,
18.00 za zdravje
papež
sv. Vincencij Romano,
18.00 + Roman TOMŠIČ
duhovnik
sv. Peter Kanizij,
18.00 + OVČAK in KUCLAR
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Frančiška Cabrini,
18.00 za zdravje
redovna ustanoviteljica
sv. Janez Kancij,
18.00 za spreobrnjenje
duhovnike
SVETI
18.00 + bratje ŠUŠTAR
VEČER
GOSPODOVO
24.00 za žive in pokojne župljane
ROJSTVO
7.00 + PEČAR
BOŽIČ
9.00 + Antonija in Viktor ŽEN

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

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
Sveti misijon nam je pomagal poglobiti vero. Po končanem izrednem svetem
letu usmiljenja pa smo okrepili zaupanje v Usmiljenega Očeta, ki je vedno
pripravljen sprejemati izgubljene otroke nazaj domov.
Osmislimo spet sveto spoved! Zakrament sprave, ki nas ponovno dvigne v
posvečujočo milost. Naj nas ne bremeni teža greha, kajti če nas naše srce
obtožuje, je Bog večji od našega srca! Spoved je OČIŠČENJE z Božjo milostjo.
»Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: »Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic,
tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen« (Iz 6,7).
Ko bomo v tem adventnem času obhajali zakrament spovedi, smo povabljeni,
da si sami naložimo še kakšno pokoro. V trgovini kupimo predmet, ki je
povezan s ČIŠČENJEM (krpa, čistilo, milo, zobna ščetka, zobna krema,
toaletni papir, pralni prašek ...). Če nas teži večja krivda in smo opravili bolj
življenjsko spoved, se lahko odločimo za nakup dražjega predmeta, sicer pa
vsak po svojih zmožnostih in presoji. Kupljeno prinesemo na stranski oltar
(na desni, pri evangeljski knjigi) v župnijsko cerkev. S tem se bomo odrekli
nakupu kakšne nepotrebne stvari zase, obenem pa storili dobro delo.
ZBRANE DAROVE BODO SODELAVCI KARITAS ZBRALI V PAKETE IN JIH
RAZDELILI POMOČI POTREBNIM DRUŽINAM V ŽUPNIJI!

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, 10. 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:
sobota, 17. 12.		 nedelja, 18. 12.

ponedeljek, 19. 12.

torek, 20. 12.			sreda, 21. 12.			
		

petek, 23. 12. 		

četrtek, 22. 12.

kadarkoli
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