
UPRAVIČEN PONOS

Ob ogledu fi lma z mladino o namišljeni Narniji sem se Bogu zahvalil za resnično krščansko 
sporočilo. Obe domišljijski pustolovščini, tako Gospodar prstanov kot tudi Narnijske zgodbe, 
sta sad avtorjev, Tolkiena in Lewisa, ki sta bila prepričana kristjana, drugi anglikanec, prvi 
katoličan. Kako odlično pozitivno sporočilo, ki ga je, sicer v izmišljeno, pravljično zgodbo, 
vpletel avtor s svojo trdno izpričano vero. Morda res obstaja nevarnost, da bi otroci ob 
branju ali gledanju povezali tudi Sveto pismo z domišljijsko izmišljenostjo, toda pomemben 
je nauk zgodbe, ki je povsem drugačen od nasilništva in spolne romantike, ki se prodajata 
za med po velikih in malih platnih.
Kakšno pozitivno sporočilo prinaša nauk o Odrešeniku, usmiljenem Očetu, Duhu, ki veje, 
kjer hoče! Še zavedamo se ne! In ko bi vsaj zmogli uresničiti dejstvo, da smo prežarjeni s 
krščansko mislijo. Ko bi vsaj enkrat vsak trenutek svojega življenja s ponosom prepojili s 
krščanskimi resnicami in to tudi dejavno izpričali. Potem se ne bi bali za izumrtje krščanskega 
ponosa, ki žalostno hira. To se zahteva od nas, ki smo zvesti, ne od polnočnih kristjanov. Ali 
zmoremo eno malo nalogo v novem letu? Potrudili se bomo, da bomo v mislih, besedah in 
dejanjih nastopali kot ponosni kristjani. Če ne drugače, si izmislimo pravljico, v kateri junak 
ne bo mislil, kako bo rešil prelestno kraljično ali pobil sovražnike naroda, pač pa rešil izgu-
bljene, uničil zlo, želel pravičnost. S ponosom!
 Sebastjan, župnik
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 Ker imamo v naši župniji enkrat na leto mašo za 
pokojne (1. adventna nedelja) in krščene (Jezusov 
krst) v zadnjem letu, vas prosim, da prinesete tudi 
sliko rajnega oz. novokrščenca, ki jo pripnemo na 
pano v župnijski cerkvi.

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 10. januar – srečanje ŽGS (19.00)
• 17. januar – srečanje Karitas (20.00)
• 21. – 22. januar – duhovna obnova župnij-
skih sodelavcev v Tinjah
• 24. januar – srečanje s starši prvoobhajan-
cev (19.00)
• 28. januar – čiščenje učilnic, starši otrok 2. 
razreda (19.00)
• 30. januar – krstna nedelja, krsti po maši 
ob 9.00

 V ponedeljek, 10. januarja, bo srečanje članov 
Župnijskega gospodarskega sveta v župnišču ob 
19.00.

 Na drugo nedeljo med letom, 16. januarja, bomo 
imeli pri vseh nedeljskih mašah mesečno darovanje 
za potrebe župnije. To bo, če Bog da, zadnja nabir-
ka za novo spovednico v župnijski cerkvi.

 V ponedeljek, 17. januarja, na god sv. Antona, 
puščavnika, bo Antonova maša v Srednjih Gamelj-
nah. Srečanje Karitas pa bo v župnišču ob 19.30.

 V četrtek, 20. januarja, je god sv. Sebastijana 
(Boštjana), mučenca. Boštjanova maša bo v Spo-
dnjih Gameljnah ob 19.00.

 V petek, 21. januarja, zvečer se začne duhovna 
obnova župnijskih sodelavcev v domu Sodalitas v 
Tinjah na avstijskem Koroškem. Vodil jo bo dr. Jože 
Štupnikar, bolniški duhovnik in slovenski referent 
za pastoralo zdravja. Spregovoril bo tudi o pome-
nu duhovnosti v bolniški oskrbi. Odhod z osebnimi 
avtomobili predvidoma ob 18.00 izpred župnišča. 
Cena polnega penziona je 47 EUR, vendar bo del 
prispevala župnija. Zaključimo v soboto popoldne. 
Vsi župnijski sodelavci, ki bi radi odšli na duhovno 
obnovo, se prijavite do nedelje, 16. januarja.

 Molitveno osmino za edinost kristjanov bomo ob-
hajali pri maši med tednom, in sicer od 18. do 25. 
januarja. Vabljeni!

 V župnišču je na voljo še nekaj župnijskih kole-
darjev, ki ste jih prejeli ob božičnem darovanju. Na 
njem so napisani pomembnejši datumi v naši župniji 
za leto 2011, ki se načeloma ne bodo spreminjali. 
Koledarji stanejo 1x Bog povrni in 2x hvala.

 V akciji Za lačne otroke ste otroci v adventu zbra-
li 65 EUR (žal je tat nekaj kuvert odnesel neznano 
kam; če kuverte vrne, mu je odpuščeno). S kole-
dniki smo za potrebe misijonov zbrali 1.520 EUR. 
Tudi družina iz Črne na Koroškem, ki jim je pogorela 
hiša, se je s pismom zahvalila za zbrana sredstva v 
skupni župnijski adventni akciji (600 EUR). Še en-
krat vsem Bog povrni!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
      V tejle mali tržnici bi rad sprožil kakšen razmislek tudi s strani naših faranov, zato – vabljeni! Ne bo  
  šimfanje, ne jadikovanje, še manj pesimizem. Lepo pa je, če si kakšno moško rečemo. In naravnost. Ta
  kole je tole. Strašno smo potrpežljivi drug do drugega. Kaj vse morajo verniki potrpet pri nas, 
  nemogočih duhovnikih. Včasih je naša človeška plat res težka. In tudi mi z vami, mar ne? V neki župniji  
  so imeli kolednike. Potem so pa ljudje spregledali. In so rekli: »Kako, da niso tudi letos prišli k nam? Saj 



OBZORJE VERE
Prazniki so za nami … Kaj pa sedaj?
Zrel kristjan (pri tem mislim nekoga, ki bo 
stalno preizkušen, morda večkrat padel v 
skušnjavi, a si bo želel napredovati. Saj to si 
želimo vsi, mar ne?) bo verjetno sprejel dve 
odločitvi, predvsem po božičnih praznikih in 
ob začetku novega leta. Prva bo praktična 
odločitev. To pomeni, da si ne bo nalagal novih 
obveznosti, ne bo izmišljal novih načrtov, pač 
pa bo preprosto ubral kakšno novo pot, kako 
se bo v konkretni težavi poboljšal. Težko je 
takoj nesti veliko breme, lažje je zagrabiti 
manjši paket in ga zagotovo prinesti na cilj. 
Naj bo to vodilo tudi v smislu naših odnosov 
in prizadevanj za lepši in pravičnejši svet.
Druga pa je odločitev v veri. Če ne želim 
postati podoben božičkom, torej kristjanom, 
ki živijo iz folklore polnočnice, potem moram 
Jezusa spremljati na nadaljnji poti. Torej, os-
tati z njim na poti po Galileji, ko bo iz mi-
line jaslic oznanjal, opozarjal, grajal, trpel, 
celo umrl. Jezusa otroka sprejemamo, se ga 
veselimo, toda ali ga bomo sprejemali tudi, 
ko nam bo očital malovernost, padanje pod 
skušnjavami hudobca, hinavščino, poman-
jkanje ljubezni? Težko bo, ker je rojstvo lepše, 
toda splača se, ker je to dolgoročna naložba. 
To so odločitve zrelega kristjana!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Vinka PREMKA iz Šmartna.
Gospod, daj mu večni pokoj!

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Prazniki so se iztekli, začeli so se delovni 
dnevi. Radi pristopamo k obhajilu, mar ne! S 
toliko večjim veseljem, če že leta nisem bil pri 
spovedi, če živim v zunajzakonskem razmerju ... 
Seveda, mati so mi umrli, sedaj gredo vsi k ob-
hajilu, zakaj ne jaz? Božična maša, tudi jaz grem! 
Saj ne vem, zakaj …

Ne, k obhajilu ne pristopamo kar tako. 
Resda ne moremo kar v vsakem trenutku prejeti 
zakramenta svete spovedi. Zato imamo pri maši 
dve obliki osebnega spreobrnjenja, približanja 
k Bogu, pred prejemom sv. Rešnjega Telesa. 
Najprej skupno kesanje na začetku maše, ko 
pred skupnostjo priznamo svoja grešna dejanja. 
Potem pa še skromen, a pomemben trenutek 
tišine pred evharistično daritvijo. Tam se moram 
v svetem spoštovanju še zadnjič prikloniti v svoji 
človeškosti v smislu besed diakona, ki jih je nekoč 
zaklical: »Če ima kdo sovraštvo do bližnjega, naj 
se sedaj spravi! Če komu vest očita nevero, naj 
to prizna in se spove! Če kdo nima namena spol-
njevati zapovedi, naj se sedaj odstrani!« 

Potem bomo veliko lažje darovali tudi to, 
da ne moremo prejeti obhajila, in se poboljšali. 
Obhajilo ni nagrada za lepo življenje, je zdravilo. 
Ki  ga  ne jemljemo kar tako!

... IN ZAME!
  smo lani želeli tudi za drugo leto …« Res so MODRI z Vzhoda, pa si vsega ne morejo zapomniti. Kar se 
  naše fare tiče, pa še tole: morda se bo pa našel kak korenjak, ki bi prevzel delo s koledniki, poskrbel 
  za vaje, prevoz, morda celo dve skupini. Saj večkrat rečemo, kako pomembna je bila vedno šmarska 
  fara. Pokažimo, da je še vedno! Ja, drug z drugim veliko potrpimo. Zato pa smo! Hvala vam!

BRALCI BOŽJE BESEDE
2. nedelja med letom, 16. januar ob 9.00:

1. berilo (Iz 49,3.5-6) Renata OGOREVC 

2. berilo (1 Kor 1,1-3) Ignac POLAJNAR

Prošnje Jan ŠILC

3. nedelja med letom, 23. januar ob 9.00:

1. berilo (Iz 8,23b;9,1-3) Mojca SKOBE

2. berilo (1 Kor 1,10-13.17) Jure SEŠEK

Prošnje Diana BITENC



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

9. 1.
ned

JEZUSOV KRST   
MAŠA ZA KRŠČENE  V LETU 2010

7.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl.
Šmartno

9.00 za novokrščence

10. 1.
pon

sv. Gregor iz Nise, 
škof in cerkveni učitelj   18.00 v zahvalo in blagoslov Šmartno

11. 1.
tor

sv. Pavlin Oglejski, 
škof   6.30 + bica Marija BLAGOTINŠEK Šmartno

12. 1.
sre

sv. Tatjana, 
mučenka                                       18.00 + Vinko PREMK, 7. dan Šmartno

13. 1.
čet

sv. Hilarij, 
škof in cerkveni učitelj                  18.00 + Antonija in Franc GRAD, obl. Šmartno

14. 1.
pet

sv. Odon, 
prior                                                18.00 + Anton in Metka SIRNIK Šmartno

15. 1.
sob

sv. Absalom, 
škof v Kopru 18.00 + Helena in Anton KOSMAČ Tacen

16. 1.
ned

2. NEDELJA MED LETOM                           7.00 + Rozalija in Vida JEŽEK
Šmartno

9.00 za žive in rajne farane

17. 1.
pon

sv. Anton, 
puščavnik                                      

18.00 + Pavel PETERLIN, obl. Šmartno

19.00 + JARC Sr. Gameljne

18. 1.
tor

sv. Marjeta Ogrska, 
devica                                 6.30 za zdravje Šmartno

19. 1.
sre

sv. Makarij Aleksandrijski, 
opat                      18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

20. 1.
čet

sv. Fabijan, 
papež in Sebastijan, mučenec       

18.00 + Danica in Ludvik SNOJ, obl. Šmartno

19.00 + Veronika KOŽELJ Sp. Gameljne

21. 1.
pet

sv. Neža, 
devica in mučenka                           18.00 + Marija in Jože KERŽIČ Šmartno

22. 1.
sob

sv. Vincencij, 
diakon in mučenec                   18.00 + Ivanka MALOVRH, obl. Tacen

23. 1.
ned

3. NEDELJA MED LETOM   7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Nikolaj, Pavla in Marija 
LAMPIČ

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)
   


