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21. avgust 2011
O ZLATIH REZERVAH

Zdi se, kakor da nas kriza še ni zapustila. Zdi se, kakor da smo v letu 1928 in je prvi udarec že
mimo. Pa se zgodi drugi udarec. Evropske države se potapljajo zaradi neštetih udarcev ledene
gore ob bok. Pri nas je ladja še kar cela, problemi so samo na poveljniškem mostu. Imamo
kakšne zlate rezerve?
Saj še ni dolgo tega, kar je nek kolega župnik na moja vrata poslal svojega farana, ki se je
ukvarjal z življenjskimi zavarovanji in dolgoročnim varčevanjem. Po vsej sili, pravi, moram
imeti tako zavarovanje oziroma sklad, ker mi bo to samo koristilo. Po pravici povedano, me
je kar imelo. Zdelo se mi je, da to res NUJNO potrebujem. Kdo ve, kaj se še vse zgodi. Poleg
tega pa si lažje privoščiš kakšen evro dati na stran, če ga imaš. Sram me je, ker me je kmalu
potem poučil laik, ko sem ga vprašal za svet. Dejal je, da ideja sicer ni slaba, vendar moramo
malo skrbi le prepustiti Bogu. »Saj poznate tisto, gospod,« reče, »o vrabcih in lilijah na polju!«
In danes? Potrebno je kupiti zlato, ker je to edina naša prihodnost. Samo tako bomo preživeli,
vse ostalo bo propadlo. Pa smo spet tam! Spet samo rezerva. Le kaj naj storim?
Hvala Bogu, zbudil sem se. Odprl sem okno, da bi notri privabil sončno, poletno jutro. Ptički
so žvrgoleli, cvetja je ogromno po livadah, nekaj se jih je, hiteč na Šmarno goro muzalo, ker
sem vstal šele po sedmi … Poglej, sem si rekel, kako čudovita rezerva. Vse, kar je našega, bo
prešlo, pa če je še tako donosno. Ostala bo samo zlata rezerva. Kar je Božjega …

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V četrtek, 25. avgusta, ob 20.00 bo v župnišču priprava staršev in botrov za krst otrok. Krsti
so v nedeljo, 28. avgusta, pri maši ob 9.00.
 Z mladino se v nedeljo popoldan, 28. avgusta, odpravljamo v bohinjske gore. Vrnemo se v
torek popoldan. Vabljeni! Prijavite se pri župniku. Če je kdo izmed staršev voljan ponuditi prevoz v nedeljo do Vogarja, se lepo priporočamo.
Predvidoma se vrnemo k slapu Savica.
 Srečanje staršev, birmanskih animatorjev, je
v torek, 30. avgusta, ob 20.00 v župnišču.
 Vpis v veroučno šolo je za vse razrede v
sredo, 31. avgusta, popoldan in v četrtek, 1.
septembra, čez dan. Opozarjamo, da brez vpisa otrok ne more obiskovati veroučne šole. Vsa
navodila so na dodatnem listu, vendar je urnik
samo informativen.
 V petek, 2. septembra, bo srečanje ŽGS ob
20.00 v župnišču.
 Z birmanci bomo v soboto, 3. septembra, poromali na Zaplaz k bl. Alojziju Grozdetu. Odhod
je predviden ob 8.00 izpred župnišča (starše naprošamo za pomoč pri prevozu). Iz Trebnjega
bomo odšli peš proti Zaplazu (kosilo bo organizirano). Pot nadaljujemo proti Čateškim toplicam.
Vrnemo se zvečer. Čimprej se prijavite. Ta dan
maše v Tacnu ne bo.
 Žegnanjska nedelja za podružnico sv. Jurija
v Tacnu bo 4. septembra. Slovesna maša bo ob
10.30 (večerne maše v soboto ne bo!). Darovanje bo namenjeno za obnovo korne ograje.
Predračun smo že dobili, računamo na to, da z
delom začnemo v septembru.
 Na prošnjo župnika in po posvetovanju z Župnijskim pastoralnim svetom je g. nadškof potr
dil dva nova izredna delilca obhajila, g. Janeza
Lampiča in g. Ivana Bizjaka. Želimo jima veliko

blagoslova! V službo ju bomo uvedli v nedeljo,
25. septembra.
 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 veroučne 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!
 Kar nekaj staršev oz. učencev še ni prišlo po
spričevalo veroučne šole (!). Če se spričevalo ne
dvigne do nedelje, 28. avgusta, boste ob vpisu
najprej spričevalo prejeli, potem pa naslednji
dan šele lahko vpisali otroka v veroučno šolo. Že
vnaprej pa velik Bog lonaj, ker tako zelo cenite
katehete. Oče sina do praga, sin očeta …
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 28. 8. – krsti med mašo ob 9.00
• 28. 8. – hribolazenje z mladino po Bohinju
• 31. 8. – vpis v veroučno šolo (od 14.00)
• 1. 9. - vpis v veroučno šolo (čez dan)
• 3. 9. – romanje birmanskih kandidatov na Zaplaz in kopanje v Čat. toplicah
• 5. 9. – srečanje ŽPS v župnišču (20.00)
• 11. 9. – katehetska nedelja (9.00)
• 12. 9. – srečanje Karitas v župnišču (20.00)
• 17. 9. – festival Stična mladih

ZATE ...

Pregovor pravi: »Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.« V preteklosti smo živeli prek svojih zmožnosti saj smo bili
vsi zaposleni, imeli vsak mesec plačo, skoraj neomejene možnosti zadolževanja, zato smo si veliko privoščili. Nek
nobelovec je rekel, da nobeno kosilo ni zastonj in tudi za to kosilo je prišel račun.
Če bi se spomnili na sedem debelih in suhih krav, bi takrat ko nam gre dobro kaj prihranili in bi potem lažje
preživeli težke čase. Zato je dolžnost vsakega od nas, da misli tudi na jutri, ne samo na danes.
- 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.
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, v župnišče prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta).
KRŠČANSKI POGREB - Po dogovoru v podjetju Žale se oglasite v župnišču. Če želite pogrebno mašo, to sporočite tudi na Žalah!
ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA

ODDANE MAŠE

BRALCI BOŽJE BESEDE
22. nedelja med letom, 28. avgust, ob 9.00:

oznanila

Mojca SKOBE

1. berilo (Jer 20,7-9)

Irena KOŽELJ

2. berilo (Rim 12,1-2)

Ignac POLAJNAR

Prošnje

Klara MERŠE

Od 10. avgusta ste darovali za naslednje namene:
za pozabljene, za zdravje, za nove duhovne
poklice, + MIKLAVŽEVI.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod! (duhovniki iz beograjske
nadškofije prosijo za mašne namene. Bog lonaj!)

ŽUPNIJA ŽIVI

23. nedelja med letom, 4. september ob 9.00:

oznanila

Renata OGOREVC

1. berilo (Ezk 33,7-9)

Karmen PEČARIČ

2. berilo (Rim 13,8-10)
Prošnje

Stane MERŠE
Martin NATLAČEN

g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Marije ŠETINA iz Sp. Gameljn.
Gospod, daj ji večni pokoj!

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAJ ZAHTEVA JEZUS Z UBOŠTVOM SRCA?

Jezus zabičuje svojim učencem, naj mu dajejo
prednost pred vsemi stvarmi in vsemi ljudmi.
Zapoved o nenavezanosti na bogastvo – v duhu
evangeljskega uboštva – je predanost previdnosti nebeškega Očeta, ki nas osvobaja zaskrbljenosti za jutrišnji dan ter nas pripravlja za blagor
»ubogih v duhu, katerim pripada nebeško kraljestvo« (Mt 5,3).
Vsak dan nam prinaša veliko težav, stisk in skrbi, ki nam jemljejo dragoceni čas, voljo in življensko moč, ko si predstavljamo, da se je te
teže mogoče rešiti izključno s svojimi
sposobnostmi in močmi. Pozabljamo pa na
Boga, ki odloča o padcu vsakega posameznega
lasu z naše glave in omogoča pticam, da brezskrbno letajo, pa se vseeno nasitijo ...
Tudi mi moremo, smemo in moramo prelagati
svoj križ v Božjo dlan, da bo lažji križ in več
časa za postavljanje Boga pred vse, kar nam
toliko pomeni, obenem pa nas more tudi
toliko težiti. Kar pogumno

... IN ZAME!

Če imaš družino, se moraš obvezno življenjsko zavarovati, saj se ti lahko kaj zgodi in je to edini denar, ki je po tvoji smrti
družini takoj na voljo, da lahko preživi. Prav tako je treba misliti na starost, saj bodo pokojnine zadoščale samo za osnovno
preživetje, za vse drugo pa je treba poskrbeti prej. Obstaja veliko vrst varčevanja, vendar se je treba posvetovati s strokovnjakom, ne pa slepo zaupati zastopnikom, ki v večini primerov »sadijo rožice«, samo da prodajo.
Vrabci in lilije niso primerna prispodoba, ki ni bila mišljena v takšnem kontekstu, ampak bolj v skrbi od danes do jutri, ne
pa za vnaprej. (M. Habe)
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. V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem. V času odsotnosti ali
dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).

GOD/PRAZNIK URA
21. 8.
ned

21. NEDELJA
MED LETOM

NAMEN*

KRAJ

7.00 za žive in rajne farane
9.00

Šmartno

+ D. KOSMAČ, Avgust, Ana
KOS

10.30 za sosesko

Sr.Gameljne

16.00 za nove duhovne poklice

Brezje

22. 8.
pon

Devica Marija Kraljica

23. 8.
tor

sv. Roza iz Lime,
devica

24. 8.
sre

sv. Jernej,
apostol

19.00 za duše v vicah

Šmartno

25. 8.
čet

sv. Ludvik IX.,
kralj

19.00 + Franc NOVAK

Šmartno

26. 8.
pet

sv. Tarzicij,
mučenec

19.00 + BUH

Šmartno

27. 8.
sob

sv. Monika,
mati sv. Avguština

19.00 + Janez KOZELJ, obl.

28. 8.
ned

22. NEDELJA
MED LETOM

29. 8.
pon

Mučeništvo
Janeza Krstnika

30. 8.
tor

sv. Feliks in Adavkt,
mučenca

ni maše

31. 8.
sre

sv. Rajmund Nonat,
redovnik

19.00 za pozabljene

Šmartno

1. 9.
čet

sv. Tilen,
opat

19.00 + Nikolaj LAMPIČ, obl.

Šmartno

2. 9.
pet

sv. Antonin,
mučenec (PRVI PETEK)

19.00 + Marija KOČEVAR

Šmartno

3. 9.
sob

sv. Gregor Veliki,
papež in cerk. učitelj

12.00 Bogu v zahvalo

4. 9.
ned

23. NEDELJA
MED LETOM

19.00 + Vinko ALJAŽ, obl.

Šmartno

ni maše

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + starši ZORC
19.00 + Leopold MALOVRH, obl.

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija JERAS, obl.
10.30 za sosesko

Tacen
Šmartno
Šmartno

Zaplaz
Šmartno
Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
Ko boš jedel do sitega, zidal lepe hiše in v njih prebival, ko se ti bo množilo govedo in drobnica, množilo srebro in zlato in
vse tvoje imetje, glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš GOSPODA, svojega Boga (5 Mz 8,12-14a).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Strip: Marta Bartolj
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/238-970 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

