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BLAGOSLOVLJENO, UBOGO DETE, PO KATEREM SMO BLAGOSLOVLJENI!
Tako majhen, tako ubog
in reven, da komaj si Bog!
Obraz ti žari – da temo razsvetli.
Telo trepeta – za uboge sveta.
Roke razprte – za vse nas odprte.
Za nas boš trpel – nam grehe odvzel.
S srcem pa ljubiš – Rešitev obljubiš!
Tako majhen, tako ubog
in reven, da komaj si Bog!
A kraljev si Kralj, gospodov Gospod,
naj v sveti bo noči ti Slava povsod!
Božič, ko Gospod prihaja med nas v skromnem otroku, je zahvala! Vseh tistih, ki s ponižnostjo
sprejmejo učlovečeno Besedo v svoje srce in življenje in po Njej živijo. Vsem faranom, še posebej vsem vam, ki vas stiska sedanjega časa stiska k tlom, voščim ponižnosti, da bi Novorojeno
Božje Dete sprejemali s takim ponižnim srcem.
V novem letu 2011 pa naj nam Kralj, ki nas bo preko jaslic spremljal tudi na ostalih poteh
odraščanja v veri, podeli mir in srečo v našem družinskem, župnijskem občestvu!

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Župnija Ljubljana Šentvid vabi na tradicionalno
predstavitev rojstva Jezusa Kristusa, žive jaslice,
ki bodo v Peskih na božični dan, 25. decembra, ob
17.30. Vabljeni!
 Nedeljo Svete Družine obhajamo letos dan po
božiču, 26. decembra. Ker letos sovpada z godom
sv. Štefana, bo blagoslov konj v Šmartnem po maši
ob 9.00, v Spodnjih Gameljnah pa ob 11.15.

maš lahko ogledate tudi fotogalerijo s slikami različnih dogodkov iz življenja našega občestva.

 V tednu po 26. decembru ni veroučne šole, ker
so počitnice. Tudi uradne ure v župnišču so po večernih mašah v Šmartnem. Večerne maše v Šmartnem bodo že v župnišču!

• 26. december – krsti med mašo (9.00)
• 1. januar – zahvalna maša za minulo leto v Šmartnem
(9.00)
• 3. januar – srečanje ŽPS (19.00)
• 9. januar – maša za krščence v minulem letu v Šmartnem (9.00)
• 9. januar – dekanijska revija otroških pevskih zborov
v Preski (15.00)
• 10. januar – srečanje ŽGS (19.00)
• 15. januar – ministrantske vaje (9.00)
•17. januar – srečanje Karitas (20.00)
• 21. – 22. januar – duhovna obnova župnijskih sodelavcev v Tinjah

 Otroci lahko svoj dar ob adventni akciji Za lačne otroke prinesete v košaro ob jaslicah v župnijski
cerkvi.
 V začetku počitnic bo predvidoma koledovanje
po hišah in zbiranje sredstev za trikraljevsko akcijo.
Zbrana sredstva bomo namenili za Gvajano, Madagaskar, Zambijo, Benin in Salomonove otoke. Tisti,
ki želite sprejeti kolednike na svoj dom, oddajte listek z imenom in priimkom ter TOČNIM naslovom
v košaro v župnijski cerkvi na mizi z oznanili ali v
poštni nabiralnik župnišča!
 Na praznik Nedolžnih otrok bo sveta maša tudi
na Rašici, in sicer ob 19.00.
 Na prvi dan novega leta, 1. januarja, ko obhajamo praznik Marije, svete Božje Matere, bomo imeli
v župnijski cerkvi ob 9.00 zahvalno mašo z zahvalno
pesmijo za vse, kar smo prejeli in doživeli v letu
Gospodovem 2010. Vabljeni! To soboto v Tacnu ni
večerne maše!
 Veroučna šola se zopet začne v ponedeljek, 3.
januarja. Ta dan bo zvečer ob 19.00 v župnišču srečanje ŽPS.
 Praznik Gospodovega razglašenja (sv. treh
kraljev) obhajamo 6. januarja. Sveti maši bosta v
Šmartnem ob 9.00 in 18.00.
 Petek, 7. januarja, je prvi petek. Obhajanja po
domovih ne bo, možnost za spoved bo od 17.00
naprej v župnijski cerkvi. Birmanci pridejo ta dan
k maši, pri kateri bomo molili za našo župnijo po
priprošnji bl. Alojzija Grozdeta.
 Božični čas zaključujemo s praznikom Jezusovega krsta, v nedeljo, 9. januarja. Sveta maša ob 9.00
bo za vse novokrščence v letu 2010. Družine boste
na dom prejele vabila. Vabljeni tudi sorodniki in prijatelji. Popoldne ob 15.00 pa bo v Preski dekanijska
revija otroških pevskih zborov naše dekanije.
 Na spletni strani župnije (http://zupnija-smartno.rkc.si) si poleg osnovnih informacij ter svetih

 V župnišču je na voljo še nekaj župnijskih koledarjev, ki ste jih prejeli ob božičnem darovanju. Na
njem so tudi datumi za leto 2011, ki se načeloma
ne bodo spreminjali. Koledarji stanejo 1x Bog povrni
in 2 x hvala.
 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:

BRALCI BOŽJE BESEDE
2. nedelja po božiču, 2. januar ob 9.00:

1. berilo (Sir 24,1-4.8-12)

Joži PLUT

2. berilo (Ef 1,3-6.15-18)

Stane MERŠE

Prošnje

Klara MERŠE

Jezusov krst, 9. januar ob 9.00:

1. berilo (Iz 42,1-4.6-7)

Vida MERŠE

2. berilo (Apd 10,34-38)

Andrej SKOBE

Prošnje

Mojca SKOBE

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 RELIKVIJE BLAŽENEGA MUČENCA. OGLASITE SE V ŽUPNIŠČU! DOSLEJ SE JE JAVILO 31 POZAMEZNIKOV OZ. DRUŽIN. ZBRANI MOLILCI SO PALMOVI LISTI NA PLAKATU V
ŽUPNIJSKI CERKVI. SLIKE SO BREZPLAČNE!

OBZORJE VERE
Kaj storiti, da bi bili kot družina boljši?
Lep čas je pred nami. Za marsikoga pa tudi
naporen, duševno moreč. Prazniki bodo muka
za vse, ki ste v kakršni koli stiski, kot družina ali
kot posameznik. Zaupajte! Bog se je učlovečil
za tiste, ki trpijo, nosijo križ. Nihče ne more v
polnosti razumeti skrivnosti božične noči, če
ni sam doživel nerazumevanja, preganjanja,
pomanjkanja. Vse to je izkusila družina, ki je
za kristjane Sveta. Morda je ravno letošnja
stiska, ki jo v družini preživljamo, priložnost,
da kaj obrnemo na bolje …
Žena in mož ustvarjata družino. Družina ni
samo materialno odvisna od njunega dela, še
mnogo bolj je odvisna od njunega odnosa!
Vam otroci požirajo živce? Majhni ali veliki? To
je normalno. To bodo počeli v vseh obdobjih.
Ne zahtevajmo v veliki skupini, da se spremeni, ampak izboljšajmo majhno skupino,
samo dva. Mož in žena naj si vzameta čas,
premislita, izboljšata, nadoknadita. In tudi
otroci bodo videli spremembo. Nedvomno
bomo od takega božiča več odnesli, in, kar je
pomembno, ga živeli tudi naprej, sledeč Sveti
Družini.

ODDANE MAŠE
Od 13. decembra ste darovali za naslednje
mašne namene: v zahvalo za opravljen izpit, v
dober namen, + starši KEK in Gašper BOŽIČ.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Rudolfa LOBORCA iz Tacna.
Gospod, daj mu večni pokoj!
• NAŠI MLADI KRISTJANI
V župniji Mengeš je zakrament svetega krsta
prejel OŽBEJ Ciperle iz Šmartnega.
Podprimo ga z molitvijo!

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Še nekaj besed o samem spremenjenju
darov. Sedaj, ob božičnih praznikih, bomo
z vso slovesnostjo obhajali Gospodovo rojstvo. Kaj praznujemo pri maši Gospodovega
rojstva? Čisto preprosto: Jezusovo zadnjo
večerjo, obhajanje spomina na njegovo smrt
in vstajenje. Da, tudi božični praznik je pri
sveti daritvi že usmerjen v edinstveno daritev
Božjega Sina na oltarju križa.
Pri posvetitvi sodelujemo vsi, vsi se
posvečujemo in spreminjamo. Posvečeni in
spremenjeni smo zato, ker tudi mi postanemo
živa daritev v Kristusu. Pri krstu smo postali
kristjani. Vendar je to vseživljenjsko učenje,
kot kristjani izpopolnjujemo svojo vero v
skrivnost križa, ki se ponavzočuje z daritvijo
svete maše.
Res je, samo odrasel, zrel kristjan, razume božično romantiko v smislu besed, ki jih
zapojemo s pesmijo: Počivaj, milo detece, zapri sladke oči, trpljenje hudo čaka te, in nepokoj noči. Dokler te v grob ne polože, ne boš
pokoja našlo tu …

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

26. 12.
ned

NEDELJA SVETE DRUŽINE

27. 12.
pon

sv. Janez,
apostol in evangelist

28. 12.
tor

sv. Nedolžni otroci

29. 12.
sre

sv. Tomaž Becket,
škof in mučenec

18.00 + Stanislav OVČAK, 30. dan

Šmartno

30. 12.
čet

sv. Evgen,
škof

18.00 + Angela JUG, obl.

Šmartno

31. 12.
pet

sv. Silvester,
papež

18.00 + Ladislav ARTNIK, obl.

Šmartno

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ

9.00 + Andrej KOMATAR, obl.

Šmartno

18.00 + Ivana, Ciril in Fortunat KOŽELJ

Šmartno

18.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

19.00 po namenu

Rašica

1. 1.
sob

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI
ZAHVALNA MAŠA ZA LETO 2010

9.00 + MIKLAVŽEVI

2. 1.
ned

2. NEDELJA PO BOŽIČU

7.00 za žive in rajne farane

3. 1.
pon

Presveto Jezusovo ime

18.00 + Alojzij LETNAR

Šmartno

4. 1.
tor

sv. Elizabeta Folonjska,
redovnica

18.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

5. 1.
sre

sv. Emilijana,
devica

18.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

6. 1.
čet

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

7. 1.
pet

sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik

18.00

8. 1.
sob

sv. Severin Noriški,
opat

18.00 + starši in bratje BITENC

9. 1.
ned

JEZUSOV KRST

7.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl.

9.00 + Jožefa in Štefan ŽIGER, obl.

9.00 v zahvalo za opravljen izpit
18.00 + starši ROŽIČ, obl.

MAŠA ZA KRŠČENE V LETU 2010

Jezusovemu in Marijinemu srcu v
zahvalo

9.00 za novokrščence

Šmartno
Šmartno

Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno

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)

