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V zadnjem času se je spet odprlo vprašanje o
smiselnosti spremembe letnega in zimskega
časa. Podpiram! Ob tem sem premišljeval, da se
pravzaprav človek vsake stvari navadi, in četudi
je navada brez posebnega pomena ali celo slaba
in neumna, preide v »navado«, in brez nje se
počutimo prazne.
Misel na te navade odpira še vprašanje, ki se
dotika našega duhovnega življenja in živetega
krščanstva. In prav je, da o tem premišljujemo.
Morda smo nekoliko pozabili, da je advent čas resne priprave in zahtevnega dela, tudi
odpovedi in večje spokornosti nas samih. Očitno smo se tako navadili življenja v »temini«
tega sveta, da mnogi pravijo, da luči sploh ne potrebujejo, ker jim tema ustreza.
Naj bo naše ravnanje drugačno. Verjamem, mnogo več truda je potrebnega za drugačno,
svetlo življenje, različno od želja tega sveta. Vendar, splača se! Ne prihaja samo luč,
marveč Luč. In ta Luč, Odrešenik Jezus Kristus, nikoli ne ostane samo štirinajst dni v
Betlehemu, ampak gre naprej. Do mene in tebe.
Želim vam blagoslovljeno osmišljanje starih, lepih in dobrih navad in pogumno
odpravljanje vsakršne navlake!
Sebastjan LIKAR, župnik
Ali lahko advent vidiš kot čas, ko Bog posega v tvoje življenje, da bi naredil čudež veselja
namesto zaskrbljenosti? Zaznaš v sebi željo po Odrešeniku, potrebo po Božji infuziji
upanja?
Gospod, pomagaj mi, naj vsaj bežno gledam resničnost z zornega kota nebes. Ozdravi
me in me na novo napolni z veseljem nad tvojim rojstvom. Tako bom v srcu podoživel
angelsko sporočilo: Slava Bogu in mir ljudem.
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V ponedeljek, 27. novembra, bo
srečanje biblične skupine ob 18.30 v
župnišču.
Na prvi petek, 1. decembra, bo
dopoldan obhajanje bolnikov in starejših
po domovih. Od 17.00 naprej bo v župnijski
cerkvi priložnost za sveto spoved.
Obhajanje patrocinija, Andrejeve
nedelje, v Srednjih Gameljnah bo v
nedeljo, 3. decembra, ob 10.30.

Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 16. decembra, na vrsti ulice: Ivice
Pirjevec, Molekova, Grško, Ovčakova,
Čehova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska.
Dekanijsko romanje za nove duhovne
poklice na Brezje bo na 3. adventno
nedeljo, 17. decembra. Iz naše župnije
bomo predvidoma romali z avtobusom
iz Šentvida. Prijavite se pri župniku.
Molitvena ura se začne ob 15.00!

Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 4. decembra, ob 18.30 v
župnišču.

V ponedeljek, 18. decembra, bo
obhajanje bolnih in starejših pred
prazniki, ob 19.00 pa srečanje biblične
skupine.

V četrtek, 7. decembra, bodo Četrtkovi
pogovori o veri ob 19.00 v župnišču. Tema
večera bo: Šest resnic.

Skavti bodo prinesli Luč miru iz
Betlehema k božični devetdnevnici, v
sredo, 20. decembra, ob 18.00.

Na praznik Brezmadežnega spočetja
Device Marije bosta praznični maši v
župnijski cerkvi ob 9.00 in 18.00, pri obeh
mašah bo blagoslov jasličnih figuric malega
Jezusa. Ob 20.00 bo srečanje zakonske
skupine Družina in življenje.

Spovedovanje pred praznikom bo v
soboto, 23. decembra, od 17.00 naprej v
župnijski cerkvi.

Srečanje ministrantov bo v soboto, 9.
decembra, ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Družinska maša bo na 2. adventno
nedeljo, 10. decembra, ob 9.00. Pri
bogoslužju sodelujejo učenci 6. razreda.
Srečanje ministrantov bo v soboto, 9.
decembra, ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Za čiščenje učilnic so v petek, 15.
decembra, na vrsti starši in učenci 5. razreda.

Na sveti večer, 24. decembra,
pokadimo in blagoslovimo domove.
Maša svetega večera bo ob 18.00.
Na praznik Gospodovega rojstva
bodo svete maše v župnijski cerkvi ob
24.00 (polnočna), ob 7.00 in ob 9.00.
Priprava staršev in botrov na krst bo v
četrtek, 28. decembra, izjemoma ob 20.00,
krščevanje pa 31. decembra, ob 9.00.
Od 1. decembra že lahko darujete
za mašne namene za prvo polovico leta
2018 (januar-junij). Bog povrni!

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 29. oktobra ste darovali za naslednje
mašne namene: v zahvalo za dobrotnike, v
zahvalo za srečne poti, + Janez POLENŠEK,
+ Cvetka PLAZNIK, + duhovnik Anton
REBOL, + Ivan LENARŠIČ.
Ob pogrebu + Cvetke PLAZNIK ste darovali
za mašne namene: družina Zupančič iz
Tacna, družina Prepadnik.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Franci
Klopčič.
Po novembrskih namenih bodo svete
maše opravili: Gregor Celestina, Martin
Zlobko in Marko Mohor Stegnar (Zavod
sv. Stanislava), nadškof A. Uran, Boštjan
Prevc (nadškofijski tajnik), Marko Rijavec in
Gašper Kočan (Rim), Franci Trstenjak, jezuiti
(Dravlje) in duhovniki v Mane nobiscum.

Poslovili smo se od: Ivanke KUŠAR in
Florijane Cvetke PLAZNIK iz Srednjih
Gameljn, Justine RUS iz Domžal ter od
Alojza TOMŠIČA iz Tacna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Vaščani z Rašice so takole izvirno
okrasili daritveni oltar v župnijski cerkvi
na Zahvalno nedeljo, 5. novembra
2017, in sicer z vozom Justine Novak,
Udamove z Rašice, ki je preko Straže
vozila domače pridelke na tržnico v
Ljubljano. Bog povrni za lep spomin!

Naš rojak iz Sp. Gameljn, Alojz Uran
je bil 16. decembra 1992 imenovan
za ljubljanskega pomožnega škofa in
6. januarja 1993 ga je v Rimu posvetil
papež sv. Janez Pavel II.
Njegov srebrni škofovski jubilej bomo
obhajali 7. januarja pri maši ob 9.00!

VABILO

Devetdnevnico
pred
praznikom
Brezmadežne začnemo v petek, 1.
decembra. Vabimo družine, da Marijin
kip vzamejo za en večer k sebi in ob njem
molijo. Povabite lahko tudi svoje sorodnike
in sosede.
Otroke do 3. razreda veroučne šole pa bo
obiskal sv. Miklavž, v župnijski cerkvi, v
torek, 5. decembra, ob 17.00.
Lepo vabljeni!

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

1. ADVENTNA
3. december (9.00)

Lea MERŠE
(Ivan BIZJAK)

Barbara MERŠE

Stane MERŠE

2. ADVENTNA
10. december (9.00)

Blaž BILBAN
(Anja TRŠEK)

Irena KOŽELJ

Jan KOPAČ

3. ADVENTNA
17. december (9.00)

Joži PLUT
(Tina ŽINKO)

4. ADVENTNA
24. december (9.00)

Nuša MERŠE

Klara MERŠE

Jure PAVŠEK

SVETI VEČER
24. december (18.00)

/

Irena SNOJ

Matej ŽINKO

Naška SCHENK

BOŽIČ
25. 12. (24.00, 9.00)

/

Mojca SKOBE
Lidija LAMPIČ

Jurij ŠILC
Andrej SKOBE

Luka SEŠEK
Jure SEŠEK

Jolanda BIZJAK

Ivan BIZJAK

Simon OGOREVC

SVETA DRUŽINA Helena LESAR
31. december (9.00) (Tadej OGOREVC)

Maruška SCHENK Ignac POLAJNAR

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Petra SUHOVERŠNIK

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

6. razred

(A. Skober in J. Kosec)

Anita VIDMAR
(M. Sešek in L. Lampič)

Vida MERŠE

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

(V. Marjetič in J. Lampič)

(M. Sešek in L. 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 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
27. 11.
pon
28. 11.
tor
29. 11.
sre
30. 11.
čet
1. 12.
pet

GOD/PRAZNIK
sv. Modest in Virgil,
apostola Karantanije
sv. Katarina Laboure,
redovnica
sv. Filomen,
mučenec
sv. Andrej,
apostol
sv. Karel de Foucauld,
redovnik
PRVI PETEK

2. 12. sv. Bibijana,
sob mučenka
PRVA SOBOTA

3. 12. 1. ADVENTNA
ned NEDELJA

NEDELJA KARITAS

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

sv. Janez Damaščan,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Saba,
opat in puščavnik
sv. Nikolaj (Miklavž),
škof
sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj
BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE MARIJE
sv. Valerija,
mučenka
2. ADVENTNA
NEDELJA

11. 12.
pon
12. 12.
tor
13. 12.
sre
14. 12.
čet

sv. Damaz I.,
papež
Devica Marija
iz Guadalupe
sv. Lucija,
mučenka
sv. Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj

URA

NAMEN*

18.00 + Franc REŽEK
7.00 + Jana GAETA HABE
18.00 + Slavc SEŠEK, obl.

KRAJ
Šmartno
Šmartno
Šmartno

18.00 ++ JARC
Cvetka PLAZNIK, 30. dan

Sr. Gameljne

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

18.00 + Marija HABE

Šmartno

18.00
7.00
9.00
10.30

+ SCHENK
za žive in pokojne župljane
+ Miha HRIBAR, obl.
za sosesko

Tacen
Šmartno
Sr. Gameljne

18.00 za blagoslov v družini

Šmartno

zdravje
18.00 za
+ Anton REBOL, 30. dan
LAMPIČ
18.00 ++ Nikolaj
PIGNAR

Šmartno
Šmartno

18.00 + Marija LAMPIČ

Šmartno

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

Šmartno

18.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ

Tacen

7.00 + VIDMAR
9.00 za žive in pokojne župljane
18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl.

Šmartno
Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

18.00 + Peter VIDMAR, obl.

Šmartno

18.00 + Alojzij in Jožefa LETNAR

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
15. 12. bl. Antonija, Krizina in
pet druge drinske mučenke
16. 12. sv. Adelajda,
sob kraljica
17. 12. 3. ADVENTNA
ned NEDELJA
GAUDETE

18. 12.
pon
19. 12.
tor
20. 12.
sre
21. 12.
čet
22. 12.
pet
23. 12.
sob

sv. Vunibald,
opat
sv. Urban V.,
papež
sv. Vincencij Romano,
duhovnik
sv. Peter Kanizij,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Frančiška Cabrini,
redovna ustanoviteljica
sv. Janez Kancij,
duhovnik

24. 12. 4. ADVENTNA
ned NEDELJA
SVETI VEČER

25. 12. GOSPODOVO
pon ROJSTVO
BOŽIČ

26. 12.
tor
27. 12.
sre
28. 12.
čet
29. 12.
pet
30. 12.
sob
31. 12.
ned

sv. Štefan, diakon in mučenec

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sv. Janez,
apostol in evangelist
sv. Nedolžni otroci,
mučenci
sv. Tomaž Becket,
škof in mučenec
sv. Feliks I.,
papež
NEDELJA
SVETE DRUŽINE

URA

NAMEN*

18.00 + Janko NOVAK

KRAJ
Šmartno

18.00 + Ivan in Francka NOVAK, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Franc REŽEK
16.00 za nove duhovne poklice
LAMPIČ, obl.
18.00 ++ Julijana
Boris st. in Boris ml. LIEBER

Tacen
Šmartno
Brezje
Šmartno

18.00 za slogo v družini

Šmartno

18.00 + OVČAK in KUCLAR

Šmartno

18.00 v priprošnjo k bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

18.00 v zahvalo angelom varuhom

Šmartno

+ Antonija in Tomaž BOŽNAR
18.00 v zahvalo
+ Ivan LENARŠIČ, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + starši in sorodniki KEK in BOŽIČ
18.00 + ŠUŠTAR
24.00 za žive in pokojne župljane
7.00 + PEČAR
9.00 + Zvonko in Vesna PAVIĆ, obl.
9.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR, obl.

Šmartno
Šmartno

Šmartno
Šmartno

ni maše
18.00 za družine

Rašica

18.00 + Veronika KOŽELJ, obl.
18.00 + starši INGLIČ, Silvester MALOVRH, obl.
7.00 + Marija HABE
9.00 za žive in pokojne župljane

SILVESTROVO
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ŽUPNIJSKA ADVENTNA AKCIJA
Letošnja župnijska adventna akcija bo povezana z dobro knjigo in osmišljanjem
običajev ter umiritvijo telesa, duha in duše za globoko doživete božične
praznike.
Po knjigi Anselma Grüna TVOJA LUČ NAM PODARJA UPANJE bomo spoznavali
vsak dan adventa posebej, bodisi po kakšnem starem običaju bodisi po
osebni vaji ali kakšnem drugem dobrem predlogu za učinkovito pripravo na
praznik.
»ADVENT je poseben čas priprave na božič, ki ga v mnogih družinah
praznujemo z običaji in obredi. Tako nekoč kot danes želimo skrivnost božiča
vnesti v svoj vsakdanjik in jo na novo občutiti« (Anselm Grün).
Pod daritvenim oltarjem bodo omenjene knjige (15 izvodov), ki si jih lahko
izposodite, doma preberete misel oz. vajo za tisti dan adventa in jo nato
ČIMPREJ prinesete nazaj, da bo na voljo tudi za druge. S tem smo povabljeni,
da tudi kdaj med tednom v adventu pridemo k maši.
POD OLTARJEM BO TUDI MANJŠI NABIRALNIK, V KATEREGA VRŽEMO
»IZPOSOJNINO« ZA KNJIGO (ODRASLI 1 EUR, MLADI 0,50 EUR).

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, sveto spovedjo
in iskreno ljubeznijo do bližnjega.
Pred praznikom Gospodovega rojstva, 25. decembra, obhajamo božično
devetdnevnico (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, 9. 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:
nedelja, 17. 12.		

ponedeljek, 18. 12.

torek, 19. 12.

sreda, 20. 12.			

četrtek, 21. 12.		

petek, 22. 12.

		

sobota, 23. 12. 		

kadarkoli
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