
VEREN IN VESEL. GRE SKUPAJ?

Seveda gre. Ste dvomili? Se sploh veselo obnašate kot verni? Če ne veste, kaj pomeni zaradi vere 
zdržati v težavi življenja, biti kakor otoček sredi morja tujine, in hkrati biti vesel, potem se morate 
nujno odpraviti na obisk k našim zamejcem ali izseljencem. Da ne boste preveč zapravili, se lahko 
odločite za pot samo do Števerjana ali pa do prijaznih koroških vasic, kjer še govorijo po naše. 
Kakšno veliko bogastvo, kakšna naložba je bila vera, ki je zdržala! Hkrati pa veselje, s pesmijo, 
pisano mislijo, ali preprosto veselico, kjer se je udarjalo na slovenske strune.
Pri nas? Zamislim se, ko se srečujem s starejšimi ljudmi. Večina je kar precej hudega preživela 
v svojem življenju. Nekaj je tudi takih, ki jim je prejšnji režim natrosil obilje rožic. Razlika pa 
se pozna. Kdor je veren, je lahko star in betežen, pa bo iz njega izžarevalo prijazno in iskreno 
veselje. Tak ne jadikuje tja v en dan, ampak je hvaležen dneva, ki mu ga Gospod podarja. S 
kakšno radostjo nekateri pričakujejo dan, ko se bodo srečali s svojim Stvarnikom! Kakšno veselje! 
Odkrito, z vsemi kartami na mizi. In še pošalimo se, kako zanimivo se naš svet vrti. Na drugem 
bregu vidim onemoglega človeka brez vere. Kolikšno človeško uboštvo! Kako malo je človek, ko 
je star. Še sončen dan se zdi meglen. Skrb pa velja samo še tisti knjižici državne banke. Kakor 
da bom odnesel vse s seboj. Kakor da so iz kakšne krste že gledali tolarji? Takrat se zamislim … 
Kakšna bo moja vera in kolikšno veselje, ko bom star?
Gre skupaj. Vesel in veren. Želim vam, da ne bi to morali ugotavljati šele, ko boste v pusti tujini 
ali stari in onemogli. Čas je. Začnimo zdaj!

Sebastjan, župnik
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BRALCI BOŽJE BESEDE
8. nedelja med letom, 27. februar ob 9.00:

oznanila Renata OGOREVC 

1. berilo (Iz 49,14-15) Vida MERŠE 

2. berilo (1 Kor 4,1-5) Nace POLAJNAR

Prošnje Tilen DEBEVEC

9. nedelja med letom, 6. marec ob 9.00 
(PREDSTAVITEV BIRMANCEV):

oznanila Jure SEŠEK 

1. berilo (5 Mz 11,18.26- 28.32) Renata OGOREVC

2. berilo (Rim 3,21-25a.28) birmanci

Prošnje birmanci

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Izidorja ŠKERLA iz Srednjih 
Gameljn ter od Franca BUHA CM, našega rojaka 
in misijonarja. 
Gospod, daj jima večni pokoj!

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 20. februar – začetek zimskih počitnic, mesečno 
darovanje
• 24. februar – priprava na krst (19.00)
• 27. februar – krstna nedelja, krsti med mašo 
(9.00)
• 28. februar – srečanje katehetov (18.30)
• 5. marec - srečanje za animatorje Oratorija 
(19.00)
• 6. marec – predstavitev birmanskih kandidatov 
(9.00)
• 7. marec – srečanje ŽPS (18.30)
• 9. marec – pepelnica, začetek postnega časa
• 13. marec – križev pot v Tacnu (14.00)
• 18. marec – čiščenje učilnic, starši učencev 9. ra-
zreda (18.30)

 Šolske in veroučne počitnice so od 20. do 27. 
februarja. V tem času ni veroučne šole, uradne 
ure pa so po večernih mašah (v ponedeljek in 
torek sem odsoten).

 V četrtek, 24. februarja, bo priprava staršev in 
botrov za krst, ob 19.00 v župnišču. Krstna ne-
delja je 8. med letom (27. februarja) med mašo 
ob 9.00.

 Srečanje katehetov bo v ponedeljek, 28. fe-
bruarja, ob 18.30 v župnišču.

 Kateheti in starši, birmanski animatorji, smo 
v torek, 1. marca popoldan, povabljeni na Kate-
hetski simpozij k Sv. Duhu pri Škofji Loki. Preda-
vanje z naslovom Vzgoja za odpornost bo imel g. 
Bogdan Žorž.

 Prvi petek je 4. februarja. Dopoldan bo obha-
janje bolnih in ostarelih po domovih. Od 17.00 
naprej je možnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi. Ob 18.00 bo maša prvega petka, h kateri 
pridejo vsi birmanci. Po maši bodo tudi krajše 
vaje za birmanski zbor z glasbili in starše pred 
predstavitvijo birmancev.

 V nedeljo, 6. marca, bo predstavitev birman-
skih kandidatov pri maši ob 9.00. Povabljeni 
tudi starši in sorodniki bodočih birmancev. Ker 
je sveta birma skupni župnijski praznik, naproša-
mo farane, ki bi radi postali duhovni botri enemu 
od 44 birmancev, da se po predstavitvi oglasijo 
pri župniku. Duhovni boter podari birmancu tudi 
Sveto pismo, ki stane 10 EUR.

 Že sprejemam mašne namene za naslednje 
tri mesece, april, maj, junij. Bog povrni tudi 
vsem, ki darujete za oddane maše! Še enkrat 
velja spomniti na že povedano: mašni nameni se 
sprejemajo samo in izključno v župnijski pisarni, 
in ne na ulici ali po telefonu.

 Letos bomo skušali oživiti Oratorij v naši žu-
pniji, zato ste vsi mladi, ki bi bili pripravljeni so-
delovati, povabljeni k prvemu srečanju, in sicer v 
soboto, 5. marca, ob 19.00 v župnišče.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Kako živimo, je odvisno od tega, v kaj verujemo – še bolje: v koga verujemo. Vera vpliva na ves naš 
način življenja. Kristjani verujemo osebno v Jezusa Kristusa. Pristna vera vanj se vedno preliva v 
celostno življenje in prekvasi veš nas temeljni odnos do sebe, do drugih ljudi in življenja sploh. Jezus 
je Očetova Beseda in nas vedno znova nagovarja; je večno nova, danes navzoča in aktualna. 



OBZORJE VERE
Zanima me, kaj je pravo veselje?
Vedeti, da si odrešen in tako delovati. Če že 
govorimo o krščanskem veselju. Krščanska 
duhovnost ne pozna zamorjenosti. Morda 
umaknjenost, samoto, resnost, zadržanost. 
Kar pa ne pomeni, da se ne smemo veseliti! 
Kar vidim pred seboj odlomek iz fi lma Quo 
vadis, ko cesar Neron pregleduje trupla 
umorjenih kristjanov in se čudi, ker so umi-
rali z nasmehom na ustnicah. Mogoče to 
težko razumemo, toda to je pravo veselje. 
Stiska veselega kristjana ne potolče, am-
pak ga naredi bolj veselega. Paradoks! To, 
kar je za ves svet norost, je za nas kristjane 
znamenje. Mnogo ljudi (vsi se v tej množici 
kdaj znajdemo) nosi masko veselja, ko pa jo 
sname, so pod njo tema, skrb, celo zli na-
meni. Pravo veselje pa je brez maske. V takih 
in drugačnih trenutkih. Zaradi tega, kar smo. 
Verni smo. Saj ste med množico kristjanov 
sem in tja le srečali koga, ki je vedno pristno 
vesel. In veselje je tudi v tem, da mu želim 
postati podoben!

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Ko molimo ali pojemo Oče naš pri maši, komaj 
še vemo, da je to Gospodova molitev. Da je to 
eden tistih delov svetega bogoslužja, ki ga ni v 
liturgijo uvedla sveta Cerkev v dveh tisočletjih, 
marveč izvira od samega Odrešenika. Božja 
modrost je zelo premišljeno sestavila to mo-
litev. Kar malo diplomatska je, haha! Malo za 
hec, bolj pa za res: najprej počastimo Božje 
ime, potem šele prosimo z – v tako kratki mo-
litvi – mnogimi prošnjami. Včasih se gre res 
čuditi, koliko molitev so že sestavili ljudje. 
Marsikatera skriva tudi kakšno pohujšanje 
ali nehote napisano krivoverstvo. Vse se je 
prečistilo, mnogih ne poznamo več, pa so jih 
sestavili veliki cerkveni učitelji! Oče naš pa os-
taja … kakor, če si lahko dovolim, v posmeh 
človeški modrosti. Božja je prej. In tudi os-
tane na veke. In osebna izkušnja: velikokrat 
sem se udeležil srečanja treh dežel. Z velikim 
zanosom smo pripadniki štirih narodov molili 
Oče naš vsak v svojem jeziku. Pri nedeljskih 
mašah pa, žal, kakor da nimamo jezikov. Kje 
so že?

ODDANE MAŠE
Od 5. februarja ste darovali za naslednje mašne 
namene: + Ivan NOVAK, za nove duhovne 
poklice, + MEDVEŠEK, za zdravje.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

... IN ZAME!
Kliče nas, da jo uresničujemo v življenju, da postane meso. Poglejmo okrog sebe. Toliko družin, 
posameznikov živi v hudih, obupnih razmerah … Božja beseda mora postati meso v službi trpečim in 
preizkušenim. Tako se bo vera uresničevala po ljubezni, kakor poudarja apostol Pavel. Naj nas ne bo 
strah te naloge. Vedimo: ON je pričujoč! 24 ur na dan smo v Božji roki. Zaupajmo vanj! Bodimo nosilci 
tega upanja! (Marija Novak)



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

20. 2.
ned

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

9.00 + Jože in Ana TOMŠIČ

21. 2.
pon

sv. Peter Damiani, 
škof in cerkveni učitelj  18.00 + Luka in Frančišek NOVAK Šmartno

22. 2.
tor

Sedež apostola Petra                                                                ni maše 

23. 2.
sre

sv. Polikarp, 
škof in mučenec                       18.00 + France BUH, 7. dan Šmartno

24. 2.
čet

sv. Matija, 
apostol                                         18.00 + Franc BRADEŠKO, obl. Šmartno

25. 2.
pet

sv. Valburga, 
opatinja                                   18.00 + starši in Franc DOLENC Šmartno

26. 2.
sob

sv. Aleksander, 
škof        18.00 + Rok BERGANT, obl. Tacen

27. 2.
ned

8. NEDELJA MED LETOM
KRSTNA NEDELJA 

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Valentin, Ivana, Tine BURGAR, obl.

28. 2.
pon

sv. Osvald, 
škof                                           18.00 + Ana Marija DOLES Šmartno

1. 3.
tor

sv. Albin, 
škof   6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

2. 3.
sre

sv. Neža Praška, 
devica   18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

3. 3.
čet

sv. Kunigunda, 
kraljica 18.00 + Ivan in Frančiška JERNEJC Šmartno

4. 3.
pet

sv. Kazimir, 
kraljevič 18.00 Jezusovemu in Marijinemu Srcu v zahvalo Šmartno

5. 3.
sob

sv. Konrad iz Piacenze, 
spokornik  18.00 + Tine ČIŽMAN, obl. Tacen

6. 3.
ned

9. NEDELJA MED LETOM 
PREDSTAVITEV 
BIRMANCEV                                     

7.00 + Jože DOLINAR, obl.
Šmartno

9.00 za birmance in njihove družine

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)
   


