
AKCIJA! KJE SO BOŽJI MOŽJE IN ŽENE?

Za darilo sem dobil vstopnico za fi lm Božji možje na fi lmskem festivalu, ki se te dni odvija 
v prestolnici. Predstavljeno je življenje francoskih trapistov v gorovju Atlas v Alžiriji, ki so 
jih, tako kot mnoge lokalne prebivalce, pobili skrajneži v letu 1996. Film naravnost odlično 
poveliča njihovo zvestobo. Do konca. Pa nikar ne mislite, da se niso vsak v svoji notranjosti 
borili z možnostjo pobega s kraja nevarnosti. Niso. Mučili so jih in pobili. Nas morda ne bodo 
zaradi naše zveste hoje za Jezusom. Nič se pa ne ve! Zvestoba je ista. Tudi za nas.
In danes (ponedeljek, 22. 11.!) opazim članek mojega duhovnega prijatelja, pokojnega 
angleškega kardinala Basila Huma, v katerem piše, da je v molitvi potrebno biti zvest. Niti ni 
tako pomembno, koliko in s katero molitvijo se obračamo k večni Trojici, pomembno je, da 
po mnogih bojih ugotovimo, da POTREBUJEMO molitev. In ostajamo zvesti. Kardinal je podal 
zanimivo primerjavo. Tudi pivo na začetku nima nobenega okusa (Bog ne daj, da bi delal 
reklamo! Gre za kulturo pitja …), toda, kasneje ugotovimo, da ima  poseben okus, ki nam še 
kako prija po napornem delu na vrtu. Samo ena steklenica, seveda!
Dovolj snovi za premislek, kaj bomo počeli v adventu. Ne bomo pomnožili molitev, ne bomo 
več na kolenih, ne bomo kupili novih rožnih vencev. Okrepili bomo svojo zvestobo. Zvestoba 
je pomembna. Da bomo vztrajali do konca. Da bomo skupaj vredni Božji možje in žene! Vsi 
dobro vemo,  da advent ne pomeni prižiganja svečk na plastičnem adventnem venčku, am-
pak v srcu, v družini, v službi, v vasi, v naši ulici, na naši podružnici …
 Sebastjan, župnik
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 Od ponedeljka, 29. 11. že sprejemam mašne 
namene za prve tri mesece novega leta, januar, fe-
bruar in marec.

 Civilna iniciativa vabi, da se pridružite jasni misli 
in podprete pobudo o zdravi družini. Brošure so na 
voljo na oznanilni mizi v župnijski cerkvi.

 Otroci so v adventnem času povabljeni, da zbi-
rajo darove za akcijo Lačnim otrokom. Svoj dar v 
kuverti iz adventnega koledarja bodo lahko oddali 
k jaslicam.

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 29. november – srečanje sodelavcev Karitas (19.00)
• 5. december – (2. adventna nedelja) birmanski kan-
didati prodajajo voščilnice 
• 5. december – Andrejeva nedelja v Sr. Gameljnah 
(10.30)
• 5. december – Miklavževanje za otroke (17.00)
• 10. december – adventno srečanje z gostom, p. Pe-
trom Lahom (19.00)
• 17. december – začetek božične devetdnevnice

 V ponedeljek, 29. novembra, se bomo s sodelav-
ci Karitas srečali v župnišču ob 19.00.

 V torek, 30. novembra, je god sv. Andreja, zave-
tnika podružnice v Srednjih Gameljnah. Sveta maša 
bo v tej podružnici ob 18.00, na Andrejevo nedeljo, 
5. decembra, pa bo slovesna maša ob 10.30. 

 Birmanski kandidati so že začeli z delom po bir-
manskih skupinah. Na 2. adventno nedeljo (5. de-
cember in v soboto v Tacnu) bodo prodajali svoje iz-
delke, božične voščilnice. Cena voščilnice je 1 EUR. 
To je hkrati naša župnijska adventna akcija, saj 
bomo z zbranimi sredstvi pomagali družini v Slovenj 
Gradcu, ki je ostala brez dohodkov ob odpuščanju v 
tamkajšnji tovarni.

 Sveti Miklavž bo otroke veroučne šole (do vključ-
no 3. razreda) obiskal v nedeljo, 5. decembra, ob 
17.00 v župnijski cerkvi. Prijavnico so otroci že do-
bili pri verouku, dobite jo tudi na oznanilni mizi v 
župnijski cerkvi. Prispevek na družino je 10 EUR. 

 V sredo, 8. decembra, je praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marije. Sveti maši bosta v Šmar-
tnem ob 9.00 in 18.00.

 Adventni večer z gostom bo tokrat v petek, 10. 
decembra, ob 19.00 v župnišču. Med nami bo jezuit, 
p. Peter Lah, ki bo predaval ob pomenu medijev v 
Cerkvi. Vabljeni vsi farani!

 Duhovna adventna akcija v naši župniji pa bo 
DOBRO DELO, DA BO OB BOŽIČU VESELO. V žu-
pnijski cerkvi je adventni venec pod korom. Vsako 
nedeljo bo novo svečo prižgala ena od župnijskih 
skupin. Na prvo adventno nedeljo bodo prižgali sve-
čo sorodniki pokojnih, ki so od nas odšli v preteklem 
cerkvenem letu. Na mizi, kjer je adventni venec, je 
tudi košara, kamor vsak lahko vrže slamico (slamice 
bodo na oznanilni mizi!), če je storil kakšno dobro 
delo, več molil ali se kakšni stvari odpovedal. Tako 
bomo poskrbeli, da bo novorojeni Odrešenik prišel v 
jasli, v naša pripravljena srca.

 Nekateri ste novembrske namene za rajne vrgli v 
nabiralnik za Karitas ali verski tisk. Ker sem jih šele 
kasneje odkril, so imena vaših pokojnih zapisana 
med oddanimi mašami.

 Na spletni strani župnije (http://zupnija-smar-
tno.rkc.si) si poleg osnovnih informacij ter svetih 
maš lahko ogledate tudi fotogalerijo s slikami različ
nih dogodkov iz življenja našega občestva.

DNEVI PRED NAMI 

BRALCI BOŽJE BESEDE
2. adventna nedelja, 5. december, ob 9.00:

1. berilo (Iz 11,1-10) Renata OGOREVC

2. berilo (Rim 15,4-9) Ignac POLAJNAR

Prošnje Klara MERŠE

3. adventna nedelja, 12. december ob 9.00:

1. berilo (Iz 35,1-6a.10) Irena KOŽELJ

2. berilo (Jak 5,7-10) Andrej SKOBE

Prošnje Karmen PEČARIČ

BL. ALOJZIJ GROZDE 
ZA ŽUPNIJO – ZA ŽIVLJENJE 

Z MESECEM OKTOBROM PO SKLEPU ŽPS SMO ZAČELI 
S POSEBNO AKCIJO. VABIMO 100 POSAMEZNIKOV ALI 
DRUŽIN, DA SPREJMEJO SLIKO BLAŽENEGA ALOJZI-
JA GROZDETA, SE MU PRIPOROČAJO ZA BLAGOSLOV 
IN OB PRVIH PETKIH PRI SVETI MAŠI PROSIJO ZA 
MORALNO PRENOVO ŽUPNIJE. ČE BOMO DOBILI 100 
VERNIKOV, KI BODO MOLILI V TA NAMEN, BOMO 
PROSILI ŠKOFIJO NOVO MESTO, DA BI V NASLE-
DNJEM LETU PREJELI RELIKVIJE BLAŽENEGA MUČEN-
CA. OGLASITE SE V ŽUPNIŠČU! DOSLEJ SE JE JAVILO 
26 POZAMEZNIKOV OZ. DRUŽIN. ZBRANI MOLILCI SO 
PALMOVI LISTI NA PLAKATU V ŽUPNIJSKI CERKVI. 
SLIKE SO BREZPLAČNE!



OBZORJE VERE
Kaj pomeni globlja priprava v adventu?
Ob poplavi božičnih okraskov, ki napolnijo 
trgovine že drugega novembra, je res težko 
šele v začetku decembra spregovoriti o glo-
blji pripravi na božič. Advent je najlepši čas 
cerkvenega leta. Advent in božič lahko prim-
erjamo s spočetjem in rojstvom. Vsa družina 
se veseli in praznuje, vsi se malo   spremeni-
jo, se umirijo, se povežejo, mogoče se čemu 
odpovedo v  devetih mesecih, vse to v nes-
trpnem  pričakovanju novega življenja.
Včasih so se postili med adventom (to niti ni 
bilo tako težko, saj so se velikokrat MORALI 
tudi v drugih časih), očistili, pripravili obleke, 
pripravili hišo. Naš čas zahteva več. Več kot 
samo zunanja znamenja priprave ali odpove-
di. V adventu naj bi pogledali svoje življenje, 
svoje odvisnosti, svojo površnost v telesnem 
in duhovnem življenju. Odpoved bo lahko ve-
liko težja kakor nekoč. Večji napor pri rezu 
res povzroči večjo bolečino, a hkrati povzroči 
tudi pogled v notranjost, da se lahko ugotovi, 
kje so še maligne tvorbe. Predvsem pa naj 
bo advent tudi pregled nad mojo zvestobo v 
vsakdanjih odnosih. In z Bogom. Potem pa la-
hko po končanih božičnih praznikih z veseljem 
rečeš: bogat čas je bil; čas odpovedi, pokore 
in striženja, a vse me je napolnilo! 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta sta prejela: BLAŽ Virant 
iz Sp. Gameljn ter GAŠPER Kušar s Kajakaške 
ceste.
Podprimo ju z molitvijo!

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Pokleknem.  Tega smo se že kar odvadili, 
pa je najlepša drža v cerkvi klečanje. Ne samo 
takrat, ko mi gre za nohte, češ, Bog, sedaj pa 
se pokaži in ti bom zagotovo verjel, marveč 
predvsem med trenutki največje zbranosti, ko 
po mašnikovih rokah Sveti Duh posveti darove 
in iz kruha in vina prejemamo Rešnje Telo in 
Rešnjo kri.

Vstanemo na mašnikovo povabilo Mo-
lite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče 
sprejme …, ker tako navzven pokažemo, da 
imamo srca res pokonci, prebujena za nova 
dela evangelizacije, ker vemo, komu pri-
padamo. Potem s pevci zapojemo angelsko 
hvalnico Svet, ki odmeva na vekomaj v rajski 
slavi, nato pa iz bučnega bogoslužja začnemo 
s tiho liturgijo, presvetim, ko se vse naše mis-
li zberejo na pateni in v kelihu; ko darujem 
Bogu čisto vse; ko nevreden sprejemam da-
rove vsakdana iz Božjih rok; ko skupaj z brati 
in sestrami počastim Odrešenika, ki se daruje.

Zato takoj po končani hvalnici Svet 
pokleknemo, šele nato pa naj mašnik začne 
z evharistično molitvijo oz. posvetitvijo darov. 

ODDODDANE MAŠE
Od 2. novembra ste darovali za naslednje 
namene: + Jože ROTAR in sorodniki iz Gameljn, 
+ KOLENC in ANŽIČEK, + Franc in Frančiška 
ŠUŠTERŠIČ ter Neža MARN, + Franc, Cecilija 
in Rok BERGANT, v dober namen, + NOVAK, 
MŰLLER in ZUPANČIČ, + RAHNE in GOVEKAR, 
+ MEGLIČ, SEŠEK in sestri, + JERAJ, LOGAR in 
KUŠAR, + Janez MEDVEŠEK, Jože LOVŠE in so-
rodniki.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

28. 11.
ned

1. ADVENTNA NEDELJA 7.00 + Marija DOLINAR, obl.
Šmartno

9.00 za vse pokojne v letošnjem letu

29. 11.
pon

sv. Saturnin, 
mučenec 18.00 + Slavc SEŠEK, obl. Šmartno

30. 11.
tor

sv. Andrej, 
apostol 

6.30 za zdravje in blagoslov Šmartno

18.00 + TAVČAR Sr. Gameljne

1. 12.
sre

sv. Eligij, 
škof 18.00 + Nika GREGORŠ, 30. dan Šmartno

2. 12.
čet

sv. Bibijana, 
mučenka 18.00 + GRAD (Zg. Gameljne) Šmartno

3. 12.
pet

sv. Frančišek Ksaver, 
redovnik 18.00 + Stane FRANCELJ, obl. Šmartno

4. 12.
sob

sv. Janez Damaščan, 
cerkveni učitelj 18.00 + Ivan ŠMON Tacen

5. 12.
ned

2. ADVENTNA NEDELJA 
MIKLAVŽEVANJE

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Miha HRIBAR, obl.

10.30 za sosesko Sr. Gameljne

6. 12.
pon

sv. Nikolaj (Miklavž), 
škof 18.00 + Franc SEŠEK, obl. Šmartno

7. 12.
tor

sv. Ambrož, 
škof in cerkveni učitelj 6.30 + ČAMPA Šmartno

8. 12.
sre

BREZMADEŽNO SPOČETJE                           
DEVICE MARIJE

9.00 + MARČEC in MOHARIČ obl.
Šmartno

18.00 + Ana PREMK, obl.

9. 12.
čet

sv. Peter Fourier, 
redovnik 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

10. 12.
pet

Loretska Mati Božja 18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl. Šmartno

11. 12.
sob

sv. Damaz I., 
papež 18.00 + MIKLAVŽEVI Tacen

12. 12.
ned

3. ADVENTNA NEDELJA 
GAUDETE

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Leopold in Kristina KOSMAČ
SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, 
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07         GSM: 041/238-970
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)

Slike na naslovnici: 
župnijska cerkev v Šmartnem (sv. Martin), 
podružnice v Tacnu (sv. Jurij), 
v Sr. Gameljnah (sv. Andrej), Sp. Gameljnah 
(sv. Lenart) in na Rašici (sv. Križ). 
Tisk: Salve, Rakovnik  Strip: Marta Bartolj

V elektronski obliki ga najdete na naslovu: 
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila

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.

    

    KRST  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. 
    POROKA  Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je 
    opraviti tečaj  za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite 
    ga v župniji krsta)
   


