
SPOMINJAM SE … NE! AKTUALNI SPOMIN!

Prav smešni smo … Tokrat nas je zasnežilo že konec novembra (nocoj, v ponedeljek, žal, 
že dežuje!) in ob takih snežnih zimskih dneh se verjetno vsi spomnimo otroških let. Ko 
prižigamo svečke in že zadiši po božiču, se zalotimo: Oh, kako je bilo lepo takrat, ko … 
Večinoma samo ostanemo pri spominih. Nič kaj radi pa ne zavihamo rokavov, da bi spet na-
redili prijeten spomin tudi aktualiziran v našem času. Res je, drugačen čas je, prav gotovo. 
In v tem času živimo, zato je prav, da ga ŽIVIMO, tudi tako, da prenašamo izročila očetov in 
jih udejanjamo v sedanjem času.
V naših spominih je tudi evharistija in vse adventno in božično bogoslužje. Ne more in 
ne sme ostati samo pri spominu, ampak mora postati sedanjost. Tukaj in sedaj moramo 
doživljati in praznovati. Sicer ostane preteklost, ki je ni več, zbledel spomin, ki mi morda celo 
povzroča bolečino, ker ga nisem udejanjil. Edino, kar mora oditi, je spomin na naše padce, 
po katerih smo se pobrali pri sveti spovedi. Tega se še Bog ne spominja več!
Naj bo to kratka, morda zadnja adventna spodbuda v času milosti, ki se že preveša v čas 
veselja, ker se bo Sin rodil. ko bomo spomin aktualizirali, bomo gotovo spoznali, da Jezus 
prihaja DANES, in ni prišel zadnjič, ko sem bil mlad, torej pred davnimi leti. Danes!
Ste obudili tudi spomin na zadnjo spoved? Dobro bi bilo, da bi …
 Sebastjan, župnik
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nih dogodkov iz življenja našega občestva.

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 15. december – adventni koncert duhovniškega okte-
ta Oremus, župnija Ljubljana Šentvid (18.30)
• 17. december – začetek božične devetdnevnice
• 18. december – skupno spovedovanje v Šmartnem 
(18.00)
• 20. december – obhajanje bolnih in ostarelih po do-
movih pred prazniki
• 24. december – maša svetega večera v Šmartnem 
(18.00)
• 26. december – krsti med mašo (9.00)
• 1. januar – zahvalna maša za minulo leto v Šmartnem 
(9.00)
• 3. januar – srečanje ŽPS
• 9. januar – maša za krščence v minulem letu v Šmar-
tnem (9.00)
• 9. januar – dekanijska revija otroških pevskih zborov 
v Preski (15.00)

 Otroci veroučne šole bodo od četrtka, 16. decem-
bra, naprej opravljali sveto spoved pred prazniki. Z 
veroukom tako zaključimo v torek, 21. decembra.

 Duhovniški oktet Oremus vabi k adventnemu bo-
goslužju in koncertu, ki bo v sredo, 15. decembra, 
ob 18.30 v župnijski cerkvi v Šentvidu.

 Starši otrok iz 4. razreda veroučne šole so v pe-
tek, 17. decembra, ob 18.00, povabljeni k čiščenju 
skupnih prostorov v župnišču. Čaj zagotovljen!

 V petek, 17. decembra, začnemo z božično de-
vetdnevnico. Letos bomo prvič začeli z »Marijo nosi-
jo«, saj bomo vsak dan po obhajilu nesli Marijin kip 
po cerkvi v procesiji z lučkami. Povabljeni še pose-
bej otroci veroučne šole, saj boste vsak dan prejeli 
eno ovčko za jaslice!

 V soboto, 18. novembra, ob 18.00 bomo imeli 
mašo tudi v Šmartnem (ob isti uri kot v Tacnu, kjer 
bo drug mašnik!) zaradi devetdnevnice, med mašo 
pa bo priložnost za spoved, saj bodo na voljo spo-
vedniki od drugod.

 Maša svetega večera bo 24. decembra, ob 18.00. 
Ob začetku božičnega praznovanja bomo prinesli 
božje Dete v jasli, ki jih pripravljamo z adventnimi 
dobrimi deli.

 Na praznik Gospodovega rojstva bo polnočnica, 
dopoldanski maši pa po običajnem urniku, torej ob 
7.00 (pastirska) in ob 9.00. Po maši bo darovanje, ki 
ga bomo namenili za obnovo spovednice v župnijski 
cerkvi.

 Dan po božiču, 26. decembra, je nedelja Sve-
te Družine. To je tudi krstna nedelja, krsti so med 
mašo ob 9.00. Priprave za starše in botre  so v četr-
tek, 23. decembra, ob 19.00 v župnišču.

 Duhovna adventna akcija v naši župniji je: DO-
BRO DELO, DA BO OB BOŽIČU VESELO. V župnijski 
cerkvi je adventni venec pod korom. Vsako nedeljo 
novo svečo prižge ena od župnijskih skupin. Pod da-
ritvenim oltarjem je košara, kamor vsak lahko vrže 
slamico (slamice so ob adventnem vencu!), če je 
storil kakšno dobro delo, več molil ali se kakšni stva-
ri odpovedal. Tako bomo poskrbeli, da bo novoroje-
ni Odrešenik prišel v jasli, v naša pripravljena srca.

 Skavti bodo betlehemsko svečko prinesli v našo 
župnijo predivdoma v ponedeljek, 20. decembra, k 
maši ob 18.00 v župnijsko cerkev. S seboj prinesite 
svoje svečke, nekaj jih imamo še na zalogi iz prej-
šnjih let.

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

DNEVI PRED NAMI 

BRALCI BOŽJE BESEDE
4. adventna nedelja, 19. december, ob 9.00:

1. berilo (Iz 7,10-14) Marija NOVAK

2. berilo (Rim 1,1-7) Stane MERŠE

Prošnje Jan ŠILC

Gospodovo rojstvo, 24. december ob 18.00 
(maša svetega večera):

1. berilo (Iz 62,1-5) Naška SCHENK

2. berilo (Apd 13,16-17.22-25) Diana BITENC

Prošnje Urška BITENC 
Maruška SCHENK

Gospodovo rojstvo, 25. december ob 0.00 
(polnočnica):

1. berilo (Iz 9,1-6) Lidija LAMPIČ

2. berilo (Tit 2,11-14) Ignac POLAJNAR

Prošnje pojemo

Gospodovo rojstvo, 25. december ob 9.00:

1. berilo (Iz 52,7-10) Mojca SKOBE

2. berilo (Heb 1,1-6) Jure SEŠEK

Prošnje pojemo

Nedelja svete družine, 26. december ob 9.00:

1. berilo (Sir 3,2-6.12-14) Karmen PEČARIČ

2. berilo (Kol 3,12-21) Jurij ŠILC

Prošnje Tilen DEBEVEC



OBZORJE VERE
Čemu spoved? Je danes sploh še aktualna?
Imamo pomanjkljivosti. In te pomanjkljivosti 
niso samo človeška šibkost, temveč lahko ranijo 
tudi bližnjega. So naša lahkomiselnost, naš greh. 
Greh rani, in čeprav je greh podoben krvi, ki se 
sama strdi ter zaceli rano, vemo, da brazgo-
tina ostane. Celo ob majhni praski, opeklini, 
poškodbi se bomo še dolgo časa lahko spomin-
jali nesrečnega dogodka, prav zaradi brazgotine.
Spoved je potrebna, da ublažimo brazgotine 
greha. Prizadeli smo z grehom,  ne le drugega, 
marveč samega sebe, svoje dostojanstvo. Ko 
nekaj izpovemo, nam je lažje; kakor bi s hlad-
nim mazilom zdravili rano. Spokorimo se, prav 
zaradi tega, ker se posledice greha niso samo 
zacelile, temveč pustile sled. In s pokoro, čeprav 
skromno molitvijo, se začnemo zavedati, da spet 
stopamo  stopničko više k svetosti. Zato spoved 
je aktualna. Ne da bi se vedno samo trkali na 
prsi, temveč da bi vedno, po vsaki človeški lah-
komiselnosti zadihali. S spovedjo se znamo ozi-
rati v preteklost, da bi prevzeli odgovornost za 
prihodnost!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Elizabete JARC iz Tacna, od 
+ Stanislava OVČAKA iz Šmartna, od + Janeza 
ŽEBOVCA iz Srednjih Gameljn ter od + Antonije 
KRUŠEC iz Tacna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Nikoli ozkosrčni! Tako bi lahko na hitro 
označili evharistično dejanje. Po posvetilnih 
besedah (po vzkliku Skrivnost vere) sedemo (!) 
ali še naprej klečimo. Nato mašnik v evharistični 
molitvi moli morda najbolj občestveni del svete 
maše – spomin Cerkve, poveličane, potujoče in 
trpeče. Prav zaradi tega dejanja ne smemo nikoli 
čutiti, da smo kot župnija sami Cerkev. Smo mala 
Cerkev, povezani v vesoljni, katoliški Cerkvi. Zato 
se spominjamo prav vseh, od svetega očeta, 
preko ordinarija (škofa krajevne Cerkve), do 
vseh nas, ki smo zbrani v konkretnem občestvu, 
pri bogoslužju. Škofa ordinarija nikoli ne omen-
jamo kot nadškofa, tudi če bivamo v nadškofi ji, 
saj je po posvečenju škof. Ko pa imamo sveto 
mašo v drugi škofi ji, se z imenom spomnimo 
tamkajšnjega škofa, ne svojega.

ODDANE MAŠE
Od 28. novembra ste darovali za naslednje 
namene: + ČIŽMAN, MUHIČ in LOVŠE, + starši 
ŠPENKO, za pokojnega očeta, + Mimi MRAMOR, 
v čast Frideriku Baragu, za zdravje, za zdravje v 
družini, v zahvalo bl. Alojziju Grozdetu.
Ob pogrebu + Elizabete JARC so darovali za sve-
te maše: Ana Avsec (1 mašni namen) ter Peter 
Malovrh (1 mašni namen)
Ob pogrebu + Stanislava OVČAKA so darovali za 
svete maše: družina Gradišek (2 mašna namena), 
Lojze iz Zapog (1 mašni namen), družina Prestor (1 
mašni namen), družina Mušič (3 mašne namene). 
Namesto cvetja na grob je darovala družina Ovčak 
iz Tacna en mašni namen.
Iskren Bog lonaj! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

BL. ALOJZIJ GROZDE 
ZA ŽUPNIJO – ZA ŽIVLJENJE 

Z MESECEM OKTOBROM SMO PO SKLEPU ŽPS  ZAČELI 
S POSEBNO AKCIJO. VABIMO 100 POSAMEZNIKOV ALI 
DRUŽIN, DA SPREJMEJO SLIKO BLAŽENEGA ALOJZIJA 
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 NASLEDNJEM LETU PREJELI RELI-
KVIJE BLAŽENEGA MUČENCA. OGLASITE SE V ŽUPNIŠČU! 
DOSLEJ SE JE JAVILO 31 POZAMEZNIKOV OZ. DRUŽIN. 
ZBRANI MOLILCI SO PALMOVI LISTI NA PLAKATU V ŽU-
PNIJSKI CERKVI. SLIKE SO BREZPLAČNE!



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

12. 12.
ned

3. ADVENTNA NEDELJA 
GAUDETE

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Leopold in Kristina KOSMAČ

13. 12.
pon

sv. Lucija, 
devica in mučenka 

18.00 + Nikolaj, Pavla in Marija LAMPIČ Šmartno

19.00 + Antonija KRUŠEC, 7. dan Tacen

14. 12.
tor

sv. Janez od Križa, 
duhovnik in cerk. učitelj 6.30 + Marija in Janez LOGAR Šmartno

15. 12.
sre

sv. Marija di Rossa, 
redovnica 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

16. 12.
čet

sv. Adelajda, 
kraljica 18.00 + Tone ŽAGAR, obl. Šmartno

17. 12.
pet

sv. Lazar iz Betanije 
ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 18.00 + starši BAJDE Šmartno

18. 12.
sob

sv. Vunibald, 
misijonar                                    

18.00 + Antonija in France KRUŠEC Šmartno

18.00 v zahvalo Tacen

19. 12.
ned

4. ADVENTNA NEDELJA 7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + JARC

20. 12.
pon

sv. Vincencij, 
duhovnik 18.00 + ŠOKATNIKOVI Šmartno

21. 12.
tor

sv. Peter Kanizij, 
duhovnik in cerk. učitelj 18.00 + Julijana LAMPIČ, obl. Šmartno

22. 12.
sre

sv. Frančiška Cabrini, 
redovna ustanoviteljica 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

23. 12.
čet

sv. Peter Fourier, 
redovnik 18.00 + Vladimir JAKOPIN Šmartno

24. 12.
pet

Adam in Eva 
SVETI VEČER 18.00 + KRAMAR Šmartno

25. 12.
sob

GOSPODOVO ROJSTVO 
BOŽIČ 

00.00 za žive in rajne farane

Šmartno7.00 za pokojne sorodnike

9.00 + Antonija in Viktor ŽEN, obl.

26. 12.
ned

NEDELJA SVETE DRUŽINE  
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Andrej KOMATAR, obl.
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)
   


