
STRAH ME JE, DA ME BO KDO VIDEL …

Znanec je kupil nov avto. Nič posebnega, nobenega razkošja. Nato pa: »Ja, sedaj bo sestra 
v Italiji spet rekla, da imam veliko denarja!« Meni pa zavre do vrelišča! Ali se moramo res 
sekirati, če so drugi ljubosumni, ker nimajo nič dela? Ali moramo res za vsako stvar vprašati 
za dovoljenje? In če ne, moramo potem skrivati?
Že od otroških let mi gre na živce. Na dva meseca smo šli v nabavo in potem smo tisti uborni 
toaletni papir, mleko in olje zvečer nosili v klet. Da ne bi kdo videl. Za božjo voljo, smo 
morda kradli?! Gotovo je zelo nehigiensko razlagati vsako podrobnost mojega vsakdana, 
toda skrivajo se navadno tiste reči, ki niso zakonite. Če je tukaj kaj nezakonitega, je pa v prvi 
vrsti, vsaj po moralni plati, ljubosumje.
Sveto pismo večkrat govori o delih, ki se razodenejo, tudi če jih želimo skriti. Kdo bo šel 
mirno mimo policista? Tisti, ki bo peljal po predpisih, bo privezan in ni nič pil. Ušel boš, kadar 
boš imel črno vest. Zato bi rad, da ostajamo drug drugemu policisti, ki so vendarle v prvi 
vrsti namenjeni naši varnosti. Ne stikajo po stvareh, ki niso v njihovi pristojnosti. In tudi jaz 
se jim ne bom javljal vsak dan, kje sem in kaj počnem.
Ko bom menjal avto, gotovo ne bom nikogar spraševal za dovoljenje, ker ne kradem. Names-
to da se kdo požre od ljubosumja, ga raje povabim na vožnjo; celo volan mu rade volje pre-
pustim. Glede mojih voženj - vsaj tretjino prevozov naredim za svojo službo, tako da imam 
čisto vest. Strah me pa ni, da me bo kdo videl. Zakaj le?
 Sebastjan, župnik
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ŽUPNIJA ŽIVI
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• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejel JANEZ Čampa 
iz Črnuč.
Podprimo ga z molitvijo!

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 24. januar – srečanje s starši prvoobhajan-
cev (19.00)
• 27. januar – priprava na krst (19.00)
• 28. januar – čiščenje učilnic, starši otrok 2. 
razreda (19.00)
• 29. januar – ministrantske vaje (9.00)
• 30. januar – krstna nedelja, krsti po maši 
ob 9.00
• 31. januar – srečanje katehetov (19.00)
• 2. februar – predstavitev misijona na Salo-
monovih otokih (dr. Ocvirk) – 18.00
• 4. februar – prvi petek

 V ponedeljek, 24. februarja, bo srečanje za 
starše bodočih prvoobhajancev (3. razred) v učil-
nici v župnišču.

 Starši otrok 2. razreda so v petek, 28. janu-
arja, ob 18.30, povabljeni k čiščenju spodnjih 
prostorov župnišča z učilnicami. Čaj že kuham!

 Na 4. nedeljo med letom, 30. januarja, bodo 
krsti po maši ob 9.00. Priprave za starše in botre 
so v četrtek, 27. januarja, ob 19.00 v župnišču.

 V ponedeljek, 31. januarja, bo srečanje kate-
hetov ob 19.00 v župnišču.

 Na praznik Gospodovega darovanja (svečni-
ca) bosta maši v Šmartnem ob 9.00 in 18.00. 
Pri večerni maši bomo imeli gosta. Prof. Drago 
Ocvirk, ki kot misijonar obiskuje Salomonove 
otoke in izobražuje bogoslovce, nas bo nagovoril 
med mašo, po maši pa bo (v cerkvi) video pred-
stavitev misijona na teh tihomorskih otokih. Pri 
maši poje vokalna skupina Ingenium. K večerni 
maši pridejo tudi birmanci (namesto prvega pet-
ka).

 Na prvi petek, 4. februarja, bo dopoldan ob-
hajanje bolnih in ostarelih po domovih. V župnij-
ski cerkvi bo možnost za spoved od 17.00.

 V župnišču se lahko naročite na Mohorjevo 
zbirko 2012. Cena ostaja enaka kot lani, 42 EUR.

 Skoraj vsi datumi za mašne intencije so do 
konca marca že zasedeni. Vabim vas, da daruje-
te tudi za oddane maše.

 V soboto, 29. januarja, so ministrantske vaje 
ob 9.00 v župnijski cerkvi.

 Zavod sv. Stanislava v Šentvidu vabi na dan 
odprtih vrat na Škofijski klasični gimnaziji, v Je-
gličevem dijaškem domu in v Glasbeni šoli v so-
boto, 29. 1. 2011, od 8.00 naprej.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Ljudje včasih čudno gledajo ljudi, ki hodijo vsak dan k maši, ker naj bi odstopali od običajnih, še 
sprejemljivih standardov. Ljudje ne pomislijo na to, da se vsak dan, ko se pri povzdigovanju zazremo 
v belo hostijo, srečamo iz oči v oči s svojim Odrešenikom. Lahko mu povemo vse svoje skrbi, težave in 
bridkosti, pa tudi svoje veselje in zahvalo. Če nam je hudo, nas Jezus potolaži, če vriskamo od veselja, 
se veseli z nami. Minuli dan, ki nam je bil podarjen, umirjeno položimo nazaj v roke nebeškega Očeta.

BRALCI BOŽJE BESEDE
4. nedelja med letom, 30. januar ob 9.00:

1. berilo (Sof 2,3;3,12-13) Lidija LAMPIČ 

2. berilo (1 Kor 1,26-31) Jure SEŠEK

Prošnje Jan ŠILC

5. nedelja med letom, 6. februar ob 9.00:

1. berilo (Iz 58,7-10) Karmen PEČARIČ

2. berilo (1 Kor 2,1-5) Stane MERŠE

Prošnje Klara MERŠE



OBZORJE VERE
Zakaj strah hromi človeka?
Velik strah nas lahko tudi ohromi, osiromaši. 
Dobro je, če kdaj občutimo strahospoštovanje, 
bogaboječnost, tremo. Tak strah nas dvigne. 
Zaupanje zgolj v lastne sposobnosti ne prinese 
popolnega uspeha. Računanje na pomoč od 
zgoraj nas prizemlji in umiri.
Če imamo slabo izkušnjo, nas je lahko ob 
naslednji podobni (pre)izkušnji zelo strah. Ra-
zen če opravimo očiščenje spomina, osmišljanje 
izkušnje. Nekaj novega sem se naučil! Dobra 
šola je bila. Sedaj grem pogumneje naprej.
Strah pred nerazumevanjem okolice, bližnjega 
je velika težava. Vsakdo izmed nas  ima  šibke 
točke. Že to dejstvo bi nam moralo vliti poguma 
za področja, kjer smo  močni, dobri, ustvarjalni. 
Toda mi se bojimo, da bomo naredili slab vtis. 
Kaj hitro se lahko zgodi, da nam ne uspeva  na 
področjih, kjer sicer storimo veliko dobrega.
Za vse pa velja dejstvo, ki ga kristjan mora ime-
ti vedno pred očmi: strah, kadar skušam na-
rediti vse sam, je upravičen. Strah, da se stvari 
z Božjo pomočjo ne bi rešile, je odveč.

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Maša je bogastvo, vrhunec vere. Z vsa-
kim bogastvom, premoženjem moramo znati 
prav upravljati, da nam koristi. 

Katoliška liturgija ponavlja, da evharisti-
ja nikakor ni dejanje samo občestva, zbranega 
ob nedeljah v župnijski cerkvi (hvala Bogu, saj 
so v nekaterih župnijah verniki tako zaspani, 
pa še kakšen mašnik s silno nejevoljo opravlja 
sveto službo, v takem primeru težko govorimo 
o služenju ali skupnem dejanju). Bogoslužje 
je vedno dejanje treh Cerkva: poveličane, 
trpeče in potujoče. Ne ustrašimo se teh starih 
izrazov, ker so kljub vsemu pomensko zelo 
bogati. Potujoča Cerkev (mi, ki živimo na 
svetu) daruje svoje prošnje in molitve. Spo-
minja se poveličane Cerkve (tistih, ki so že 
pri Bogu) in jih prosi, da posreduje za vse 
pri Vsemogočnem. Hkrati pa se ozira tudi na 
trpečo Cerkev (duše v očiščevanju) in prosi, 
da bi čim prej dosegli polnost odrešenja. Tako 
oltar v cerkvi res postane daritev Cerkve, spo-
min, zahvala in prošnja vseh. Če se zavedamo 
tega bogastva in z njim prav upravljamo …

ODDANE MAŠE
Od 20. decembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: v dober namen, za pokojne 
sorodnike, + Alojzija TOMŠIČ (2 mašna name-
na), + Marija ZAJC (2 mašna namena, darovala 
sošolka iz Sodražice), za nove duhovne poklice 
(3 mašni nameni), za duše v vicah (2 mašna 
namena), za zdravje, za žrtve v Hudi jami.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

... IN ZAME!
V cerkvi vse kliče k molitvi. Molitev odvrača nesreče, prinaša mir in varnost. Zato vabim vas, drage 
upokojenke in upokojenci, da pridete vsak dan k maši. Srečali se bomo s svojim Odrešenikom, prosili 
za naše najdražje, za otroke, za vnuke, da bi Bog blagoslavljal njihovo življenje, da bi angel varuh hodil 
z njimi in bi jih Marija vodila po varni poti v nebesa. (Irena Snoj)



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

23. 1.
ned

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

9.00 + Nikolaj, Pavla in Marija LAMPIČ

24. 1.
pon

sv. Frančišek Saleški, 
škof in cerkveni učitelj 18.00 + Francka SEŠEK Šmartno

25. 1.
tor

Spreobrnitev apostola Pavla  6.30 + Janez in Mari TURŠIČ Šmartno

26. 1.
sre

sv. Timotej in Tit, 
škofa  18.00 + Marija in Frančiška ŠABEC, obl. Šmartno

27. 1.
čet

sv. Angela Merici, 
redovna ustanoviteljica      18.00 + Franc NOVAK, obl. Šmartno

28. 1.
pet

sv. Tomaž Akvinski, 
redovnik in cerkveni učitelj       18.00 + OVČAK Šmartno

29. 1.
sob

sv. Valerij, 
škof 18.00 + Milan TOMŠIČ, obl. Tacen

30. 1.
ned

4. NEDELJA MED LETOM
NEDELJA SVETEGA PISMA   

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Frančiška in Franc DOLINAR

31. 1.
pon

sv. Janez Bosko, 
redovni ustanovitelj             18.00 + Anica MIHELČIČ, obl. Šmartno

1. 2.
tor

sv. Brigita Irska, 
opatinja  6.30 + Justina PIPAN Šmartno

2. 2.
sre

GOSPODOVO DAROVANJE 
(SVEČNICA)    

9.00 v zahvalo za zdravje
Šmartno

18.00 + Alfonz ŠILC, obl.

3. 2.
čet

sv. Blaž, 
škof in mučenec 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

4. 2.
pet

sv. Gilbert, 
redovni ustanovitelj  18.00 Jezusovemu in Mar. srcu v zahvalo Šmartno

5. 2.
sob

sv. Agata, 
devica in mučenka 18.00 + Elizabeta JARC Tacen

6. 2.
ned

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

9.00 + Valentin in Ivana BURGAR, 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)
   


