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7. avgust 2011
KRIVI SO!

Čisto laično mnenje o naši domovini v času, ko mnogi uživajo na luksuznih mesečnih počitnicah, ostali
pa ne vedo, kako bodo prišli do konca meseca.
Ne čudim se več, zakaj je nastal komunizem. Preprostim ljudem je enostavno začelo presedati vsestransko kopičenje bogastva kapitalističnih posameznikov. In je eksplodiralo (pa pustimo ob strani
dejstvo, da so tudi maršalski ključavničarji pohotno gledali na oblast, čemur nekateri še danes prikimavajo. Hinavci!).
Kaj nas čaka danes? Glede na stanje bi lahko sklepali: nič dobrega. Kdo je kriv? Po mojem mnenju kar
vsak izmed nas. Kakor bi se nekako razvila kal izvirnega greha pri slehernem posamezniku, da želi užiti
sladkost greha, ne glede na to, kakšne bodo posledice. Poglejmo sami vase, pa bomo videli, da smo
bili veliko boljši takrat, ko nam je šlo za nohte.
Roko na srce, v družbi pa je preslabo razvita kaznovalna politika. Nihče za svoje prestopke nič ne odgovarja. Tudi v krščanski skupnosti je, žal, tako. Kar nekaj mladih župnikov se je, mimogrede, srečalo
s kaosom, ki jo je predhodnik pustil v pisarni, veroučni šoli in celo v zakristiji! Pa smo tam!
Spremenimo torej naslov v Krivi smo! Ni kaj, tole je svet, v katerem živimo. Za državo in Cerkev se pa
lahko zahvalimo, da ju vodi Sveti Duh. In se kot kristjani veselimo, da ima Bog še kakšno nit v rokah,
sicer bi že propadli. Kar na ostro na področjih, kjer je to potrebno in z dobro mero krščanskega usmiljenja, pa se morda kaj spremeni.
Pa ne zamerite, če tole ni bilo počitniško branje. Boste že dobili za svoj kot kakšno boljšo misel.

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V ponedeljek, 8. avgusta, ob 19.30,
bo srečanje Župnijskega gospodarskega
sveta v župnišču.
 Na predvečer Marijinega Vnebovzetja,
14. avgusta, ko bo procesija z lučkami,
bomo z osebnimi avtomobili poromali na Zaplaz (kdor bi lahko peljal, naj se
javi župniku!), kjer je pokopan bl. Alojzij
Grozde. Prosimo ga za blagoslov za našo
župnijo!
 Praznične maši na Veliki Šmaren, 15.
avgusta, bosta v Šmartnem ob 7.00 in
9.00. Pri obeh mašah bomo obnovili posvetitev Mariji.
 V nedeljo, 21. avgusta, bo pri podružnici sv. Andreja v Sr. Gameljnah, žegnanje s slovesno mašo ob 10.30. Popoldan
pa je dekanija Ljubljana Šentvid povabljena k molitvi za nove duhovne poklice
na Brezje. Iz naše župnije bomo odšli z
osebnimi avtomobili.
 Uradne ure so v župnišču v času počitnic po večernih mašah v Šmartnem.
 Še enkrat spominjamo, da bo v oktobru, ob obletnici posvetitve župnijske cerkve (170.) kar nekaj dogodkov. Tridnevnica pred praznikom bo od 5. do 7. oktobra,
ko nas bodo nagovorili duhovniki rojaki. V
soboto, 8. 10., zvečer, bo novomeški škof,
msgr. Andrej Glavan, naši župniji prinesel
relikvije bl. Alojzija Grozdeta. V nedeljo,
9. oktobra, pa bomo imeli župnijski dan
ob obletnici posvetitve s slovesno mašo
ob 11.00, skupnim kosilom in zanimivimi gosti, morda celo tombolo. Zaključili
bomo z litanijami in koncertom zborov.

 Starši, ki boste za pastoralno leto
2011/2012 vpisali otroke v 1. razred vež
roučne šole, morate k vpisu prinesti tudi
krstni list otroka, če ni bil krščen v naši
župniji ter napisati prijavnico, ki jo boste
v avgustu dobili v župnijski pisarni in na
oznanilni mizi v župnijski cerkvi!
 ČE IMA KDO CELIAKIJO ALI PODOBNE TEŽAVE, ZARADI KATERIH NE MORE
PREJETI SVETEGA OBHAJILA S HOSTIJO
IZ NAVADNE MOKE, NAJ TO SPOROČI
ŽUPNIKU OSEBNO, DA BOMO DOBILI
HOSTIJE BREZ GLUTENA!
 N. B. ČE OB SMRTI SVOJCA ŽELITE
PRI POGREBNEM OBREDU SVETO MAŠO,
TO POVEJTE PRI PRIJAVI POGREBA NA
ŽALAH IN PRI TEM VZTRAJAJTE.

 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 14. avgust – žegnanjska nedelja v Sr.
Gameljnah (10.30)
• 14. avgust – romanje na Zaplaz na prevečer praznika (19.00)
• 21. avgust – dekanijska molitev za duhovne poklice na Brezjah (15.00)
• 28. avgust – krstna nedelja, krsti med
mašo ob 9.00
• 28. avgust – hribolazenje z mladino po
Bohinjskih gorah
• 31. avgust – vpis v veroučno šolo (od
14.00)
• 1. september - vpis v veroučno šolo
(čez dan)
• 3. september – romanje birmanskih
kandidatov na Zaplaz in kopanje v Čat.
toplicah

STIČNA MLADIH 2011
V soboto, 17. septembra 2011 se bo v Stični na Dolenjskem dogajala jubilejna že
30. Stična mladih, srečanje vseslovenske verne mladine. Organizator Društvo SKAM
– Skupnost katoliške mladine vabi vse mlade, ki živite s Cerkvijo in ste v njen živi
kamni, ter vam Stična mladih pomeni navdih za novo šolsko ali akademsko leto, da
na srečanje pripeljete tudi še druge svoje vrstnike. Še niste bili nikoli na srečanju?
Jubilejna 30. Stična mladih je priložnost za ta korak. Poseben program pripravljamo
za študente in mlade v poklicih.
Geslo tokratne Stične mladih »Ne bi me iskal, če me ne bi že našel« govori o mladih,
ki iščejo in gradijo svojo vero na osebnem srečanju z Jezusom Kristusom. Jubilejno
srečanje prinaša veliko mero praznovanja, v dopoldanskem času poseben program za
študente s škofom Antonom Jamnikom, na odru festivala se bomo ob predstavi Verujem, da si!, ki so jo pripravili člani ekipe Stična mladih spraševali in razmišljali o veri v
našem konkretnem življenju.
Več kot 20 delavnic, 25 stojnic, 30 spovednikov, molitev pred Najsvetejšim, nogometni
turnir, sv. maša, koncert Stična Banda in več tisoč nasmejanih in z veseljem napolnjenih mladih. Pri maši nas bo nagovoril vrhovni predstojnik salezijancev Pascual Chavez,
ki prihaja iz Mehike. Somaševanje škofov in duhovnikov pa bo vodil apostolski nuncij
v Republiki Sloveniji msgr. Julius Janusz.
V popoldanski program, ki se začne ob 13.30 uri s predstavo Verujem, da si!, in v
nadaljevanju s sv. mašo ob 14.15 vabljene vse generacije udeležencev Stične mladih,
s svojimi družinami ali sami. Za udeležence popoldanskega programa bo pripravljeno
posebno parkirišče. Sv. mašo bo neposredno prenašal tudi radio Ognjišče.
Vabljeni, da obiščete spletno stran Stične mladih: http://www.sticna.net/ in Društva
SKAM – Skupnost katoliške mladine http://www.drustvo-skam.si/, kjer boste našli še
ostale podrobne informacije in kjer lahko dogodek podprete tudi z donacijo.
Gregor Kunej, odgovorni za Stično mladih
Marko Kržišnik, koordinator Stične mladih
TUDI IZ ŽUPNIJE ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO BOMO Z MLADIMI ODŠLI NA
FESTIVAL STIČNA. INFORMACIJE IN PRIJAVE PRI ŽUPNIKU!

ODDANE MAŠE

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Od 10. julija ste darovali za naslednje namene:
v dober namen.
Ob pogrebu + Sama POGAČARJA je daroval
Janez Koželj z družino za 1 mašni namen.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Ivane DVOJMOČ iz Tacna.
Gospod, daj ji večni pokoj!

• NAŠI NOVOKRŠČENCI
Zakrament svetega krsta je prejel ALJAŽ Jeraša
iz Prelog.
Podprimo ga z molitvijo!

GOD/PRAZNIK

URA

KRAJ

NAMEN

7. 8.
ned

19. NEDELJA MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane

8. 8.
pon

sv. Dominik,
duhovnik in redovni ustanovitelj

9. 8.
tor

sv. Edith Stein,
devica in mučenka

10. 8.
sre

sv. Lovrenc,
diakon in mučenec

19.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

11. 8.
čet

sv. Klara,
devica in redovna ust.

19.00 + NOVAK in PETRUŠA

Šmartno

12. 8.
pet

sv. Ivana Šantalska,
redovnica

19.00 + Marija PETERLIN, obl.

Šmartno

13. 8.
sob

sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca

19.00 + Jože SITAR

14. 8.
ned

20. NEDELJA MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane

15. 8.
pon

MARIJINO VNEBOVZETJE

16. 8.
tor

sv. Rok,
spokornik

17. 8.
sre

sv. Evzebij,
papež

19.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

18. 8.
čet

sv. Helena,
cesarica

19.00 + Anica MIHELČIČ

Šmartno

19. 8.
pet

sv. Janez Eudes,
duhovnik

19.00 + PEČAR

Šmartno

20. 8.
sob

sv. Bernard,
opat in cerkveni učitelj

19.00 + Antonija TOMŠIČ, obl.

21. 8.
ned

21. NEDELJA MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + starši in brata ZUPANČIČ
19.00 + Marija ZAJEC, obl.

Šmartno

6.30 v zahvalo

Šmartno

Tacen
Šmartno

9.00 + Anton JERAS, obl.
7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Minka NOVAK, obl.
6.30 za duše v vicah

Šmartno

Tacen
Šmartno

9.00 + Dušan KOSMAČ, Avgust, Ana KOS
10.30 za sosesko

Sr. Gameljne

16.00 za nove duhovne poklice

Brezje

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
ŽUPNIJSKA PISARNA
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
V času šolskih in veroučnih počitnic je župnik najbolj zanesljivo
Telefon: 01/511-61-07
GSM: 041/238-970
doma po večerni maši v Šmartnem. V času odsotnosti ali
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
dopusta se obrnite na sosednjo župnijo:
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

LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in
VODICE (01/832-31-02)
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)

