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4. september 2011
NOVI OBRAZI

Pokličem svojega prijatelja, novomašnega druga, pesnika s primorsko dušo in vzgojitelja v
dijaškem domu vipavske Škoﬁjske gimnazije. Med klepetom o tem in onem že hočem vzdihniti, češ, bliža se novo šolsko leto. Pa me prehiti, rekoč, da se veseli novega srečanja, novih
obrazov, veselja in sproščene mladosti.
Počutim se osramočenega. Kakor da nisem odrasel?! Saj res, novi obrazi! In kolikšno bogastvo se skriva v teh nadebudnežih. Dobro je, da izmenjujem svoja občutja, tudi strahove in
morebitne težave z drugimi, ki me razumejo, me ne obsojajo, ampak mi s svojim zgledom
pomagajo odpirati nove poglede. To me pomirja in spet začutim, da smo SKUPAJ močnejši.
Pa vendar, z novim šolskim in veroučnim letom se neredko pojavlja tudi druga plat: številne
težave, ki jih prinaša usvajanje novih učnih vsebin in zahtev, novi spori v družini, ki so velikokrat posledica preobremenjenosti njenih članov, ﬁnančne stiske, pomanjkanje časa …
Zato razumem vse vzgojitelje, katehete, učitelje in starše, ki čutijo podobno, kot sem pred
pogovorom čutil sam, ker nisem dovolj upal in veroval. Ker sem videl samo nove težave na
obzorju, ne pa tudi novih obrazov, ki prinašajo toliko vedrine.
Zavedajmo se torej vsega dobrega, kar nam prinaša in omogoča naša šola, Cerkev, družina,
domovina, stvarnost torej, kakršne bi si mnogi narodi drugod po svetu le želeli. S čimprejšnjo
sprejetostjo vseh novih obveznosti bomo mladim pravi zgled na njihovi poti.
Hvala, Marko, ker si mi odkril novo obzorje!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V ponedeljek, 5. septembra, zjutraj bomo
začeli s skupno akcijo barvanja klopi v župnijski cerkvi. Prostovoljce vabimo, da priskočijo na
pomoč. Upamo, da bo v teh dneh tudi Restavratorski center očistil kamniti tlak. S pomočjo
gasilske lestve pa bomo očistili strop in stene.
Če bo potrebno, bo v teh dneh maša v župnišču.
Več informacij pri nedeljskih oznanilih.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo
prav tako v ponedeljek, 5. septembra, ob 20.00
v župnišču.
 Na praznik Marijinega rojstva (mali Šmaren),
8. septembra, bosta sveti maši v Šmartnem ob
9.00 in 19.00.
 Škofijski dan molitve za nove duhovne poklice bo v soboto, 10. septembra, na Brezjah. Z
ministranti gremo z avtomobili izpred župnišča
ob 9.00.
 Na 24. nedeljo med letom, 11. septembra,
bomo obhajali katehetsko nedeljo. Pri maši ob
9.00 bomo prosili za blagoslov v veroučni šoli.
Vabljeni učenci in starši!
 Srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek,
12. septembra, ob 20.00 v župnišču.
 Festival mladih bo tradicionalno v Stični v
soboto, 17. septembra; tokrat že 30. Mladi, ki
boste šli z župnikom, se prijavite! Sodelavci Karitas iz naše škofije pa imajo to soboto skupno
srečanje v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu, in
sicer ob 9.00.
 Nedelja, 18. septembra, je žegnanjska za
podružnico sv. Križa na Rašici. Ob 10.30 bo
slovesna maša, kjer bomo župnik umestil nova

ključarja, g. Viktorja Kosca in g. Romana Vodeta
za dobo 5 let, saj sta bila z dekretom Nadškofije
potrjena za to službo.
 Darovanje pri nedeljskih mašah, 18. septembra, bo namenjeno obnovi dveh župnijskih kelihov in patene. Bog povrni!
 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.
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 5. 9. – srečanje ŽPS v župnišču (20.00)
• 10.9. – škofijski molitveni dan za duhovne poklice (od 8.30)
• 11. 9. – katehetska nedelja (9.00)
• 12. 9. – srečanje Karitas v župnišču (20.00)
• 17. 9. – festival Stična mladih
• 17. 9. – srečanje Karitas, Ljubljana Šentvid
(9.00)
• 18. 9. – umestitev novih ključarjev (Šmartno,
Rašica)
• 24. 9. – zaobljubljena maša na Šmarni gori za
Rašico (10.00)
• 25. 9. – umestitev izrednih delilcev obhajila
(9.00)
• 30. 9. – duhovna obnova za mlade v Bohinjski
Bistrici

ZATE ...

Človek mora znati uživati v premagovanju svojih izzivov. Kakšna je pot od stanja nemoči, drugačnih pogledov,
premalo denarja in premalo časa v svojem življenju, vse do stanja uživanja? Kdo nas nauči skoka iz ujetosti v
prostoru in času do uživanja pri lastnem napredovanju? Znanje je temelj. Teža obsega znanja, ki smo ga morali
osvojiti, se nam je vedno zdela izjemna. Mladi se vedno sprašujejo: Le kdo se bo toliko učil? Zakaj ne povedo le
bistva? Odrasli si postavijo vprašanja: Bom to sploh kdaj rabil? Kdo mi bo vrnil vloženi čas in denar? Kljub vsem
tem vprašanjem pa eni in drugi vemo, da je potrebno priti do konca vsake poti predvsem zato, ker znanje pomeni
most na tisto stran reke, ki omogoča lastno gradnjo.
- 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
24. nedelja med letom, 11. september, ob 9.00:

oznanila
1. berilo (Sir 27,30 –28,7)
2. berilo (Rim 14,7-9)
Prošnje

Jure SEŠEK
Naška SCHENK
Luka SEŠEK
Urška BITENC

Od 24. avgusta ste darovali za naslednje namene:
+ Andrej BAJUK (3 mašni nameni), + kard. Alojzij AMBROŽIČ, za našo mladino, za blagoslov in
zdravje v družini, za rešitev iz stiske.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod! (duhovniki iz beograjske
nadškofije prosijo za mašne namene. Bog lonaj!)

25. nedelja med letom, 18. september ob 9.00:

oznanila
1. berilo (Iz 55,6-9)
2. berilo (Flp 1,20c-24.27)
Prošnje

ŽUPNIJA ŽIVI

Lidija LAMPIČ
Špela SUHOVERŠNIK

Ivan BIZJAK
Tilen DEBEVEC

g

• NAŠI NOVOKRŠČENCI
Zakrament svetega krsta so prejeli: ŽIGA Trček iz
Tacna, FILIP Jakšič iz Zg. Gameljn ter NEJC Baša
z Rašice.
Podprimo jih z molitvijo!

KATEKIZEMSKI DROBCI
ALI SO DRUŽINSKE VEZI ABSOLUTNA DOBRINA?
Družinske vezi so sicer pomembne, niso pa absolutne,
ker je kristjanov prvi poklic hoditi za Jezusom in ga
ljubiti: »Kdor ljubi očeta ali mater bolj kot mene, ni
mene vreden; kdor ljubi sina sli hčer bolj kot mene,
ni mene vreden« (Mt 10,37). Starši morajo z veseljem
pospeševati hojo za Jezusom pri svojih otrocih. Tudi,
če bo otrok kazal željo po posvečenem življenju ali v
duhovniški službi.
Starši rojevamo svoje otroke na svet, da bi bili srečni. Četudi jih vzgajamo v krščanskem duhu, smo in
so otroci tega sveta. Želimo jim vse dobro, tudi žrtvujemo se zanje. So del nas, ki nam je vrednejši
kot mi sami. Medsebojne vezi so zlasti močne v prvih
letih življenja. Kasneje se sicer rahljajo, a obstajajo
in nikoli niso povsem prekinjene, četudi jih fizično
prekinemo. To so nevidne niti, ki preprosto so. Starši
z zgledom pripovedujemo, da je naš oče Bog Oče. Ta
zgled je najbolj viden v naši medsebojni ljubezni,
sprejetosti, odpuščanju, dobroti … Če to zmoremo,
soustvarjamo družinske vezi in tudi tesno vez z Bogom.

... IN ZAME!

Veliko prošenj, molitve, zahval se nahaja na poti izobraževanja. Starši se zatekamo v Marijino varstvo, ko prosimo za
pomoč pri izobraževanju naših otrok in sorodnikov. Po zaključenem izobraževanju smo pridobili orodje. Uporabili ga bomo
pri gradnji osebne poti. Tudi ta pot bo prehojena v dvoje. Marija nas takrat ne zapusti. Vsak dan se prične s prenašanjem
izzivov v njene roke in zaključi z zahvalo za prejeto pomoč. Uživamo ob dejstvu, da je Božja pomoč z nami. Vse dobre
ideje pridejo od Njega. Naše znanje nam le daje moč besede, da v razumljivi obliki pojasnimo rešitev. Vsak nov primer
nam le še utrjuje vero in opraviči zaupanje v Božji načrt. Življenje je res lepo šele takrat, ko se tega preprostega dejstva
zavemo. (A. K. Tacar)
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
4. 9.
ned

23. NEDELJA
MED LETOM

NAMEN*

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

5. 9.
pon

bl. Mati Terezija
redovna ustanoviteljica

6. 9.
tor

sv. Bertrand,
redovnik

7. 9.
sre

sv. Regina,
mučenka

8. 9.
čet

MARIJINO ROJSTVO
MALI ŠMAREN

9. 9.
pet

sv. Peter Klaver,
redovnik

19.00 + starši PIGNAR

10. 9.
sob

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik

19.00 + MALOVRH

11. 9.
ned

24. NEDELJA
MED LETOM

12. 9.
pon

Marijino ime

13. 9.
tor

sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

14 9.
sre

POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA

15. 9.
čet

Žalostna Mati Božja

16. 9.
pet

19.00 + Vladimir JAKOPIN
6.30 + Andrej BAJUK
19.00 v zahvalo za počitnice
9.00 + Franc ŠUŠTAR
19.00 + MEDJA IN PERŠE

7.00 + KARNER
9.00 za blagoslov v veroučni šoli
19.00 v zahvalo
6.30 za pokojne sorodnike
19.00 v dober namen

KRAJ
Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

20.00 + Andrej in Marija KOSEC

Rašica

19.00 + Matevž in Marija JANHAR

Šmartno

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca

19.00 + Ana RUŠT

Šmartno

17. 9.
sob

sv. Robert Bellarmino,
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Ivan ŠMON, obl.

18. 9.
ned

25. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija in Valentin KOSMAČ
10.00 za sosesko

Tacen
Šmartno
Rašica

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Govor ob nepravem času je kakor glasba sredi žalovanja;
šiba in vzgoja pa sta ob vsakem času značilni za modrost (Sir 22,6).

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/

