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16. oktober 2011
MISIJONARSKI POLOŽAJ CERKVE

Bliža se misijonska nedelja. Žal so bili vsi misijonarji, ki so na oddihu v domovini, že zasedeni,
tako da med nami ne bo gosta. Kot smo se domenili že na svečnico, bo nabirka namenjena za
Salomonove otoke …
Spet sem razmišljal o misijonu. Vsak kristjan naj bi se zavedal, da ima Cerkev trojno nalogo. Liturgija, karitativnost in – misijon! Prav zadnji ni zanemarljiv, čeprav se zdi, da smo bolj v okopih za
prva dva. Vsi tudi vemo, da misijonarji še zdaleč niso samo oznanjevalci vesele novice, evangelija,
marveč tudi dobrotniki revnih ljudstev po vsem svetu.
Po drugi svetovni vojni se je na svetu odprlo novo misijonsko področje – Evropa. Celina, ki je
pošiljala misijonarje na vse strani sveta, zdaj sama potrebuje vesele oznanjevalce in pričevalce. V
Sloveniji te stiske še ne občutimo tako močno kot naši severni in zahodni sosedi. Nekaj nas je še
vnetih za Boga in želimo prežeti slovensko in evropsko zemljico s krščansko miselnostjo, a večina …
Zato je tudi pri nas položaj Cerkve – misijonarski!
Dovolite, da vam čestitam. Ne samo zato, ker molite in darujete za slovenske misijonarje po
svetu, marveč zato, da ste tudi sami misijonarji v svojem okolju. Kolikokrat morate v šoli, v službi,
v družbi, med prijatelji, ob nakupih, pri srečanjih, na zabavah ohranjati čisto vest, zdravo nrav in
pokončno držo kristjana, ki je vedno MISIJONAR. Mnogokrat ste edini v svojem okolju, ki zagovarjate ali posredujete krščansko sporočilo in vrednote.
Res, čestitam vam. Ohranite položaj, ki vam je zaupan! Iskreno voščim, da bi obrodili dober sad.
Za to ne potrebujemo Afrike ali Azije. Slovenija nas potrebuje!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI

 Drugo srečanje biblične skupine v naši župniji

bo v ponedeljek, 17. oktobra, ob 19.30 v župnišču. Vodi prof. Jana Podjavoršek. Vabljeni novi
člani!
 Vabljeni na zahvalno mašo ob razglasitvi
drinskih mučenk za blažene, ki bo v soboto, 22.
oktobra, ob 10.00 v Žužemberku. Slovesnost bo
vodil kardinal dr. Franc Rode.
 Nedelja, 23. oktobra, je misijonska. Pri vseh
nedeljskih mašah bomo molili za blagoslov dela
naših misijonarjev. Nabirko bomo namenili za
misijon na Salomonovih otokih, kjer deluje naš
misijonar, dr. Drago Ocvirk.
 Župnijsko srečanje bralcev Božje besede bo
v ponedeljek, 24. oktobra, ob 19.30 v župnijski
cerkvi. Vabljeni tudi novi bralci pri bogoslužju!
 Priprava staršev in botrov za krst bo v četrtek, 27. oktobra, ob 20.00 v župnišču. Zakrament
svetega krsta podeljujemo ta mesec med mašo v
nedeljo, 30. oktobra, ob 9.00.
 Vaje za ministrante so v soboto, 29. oktobra,
ob 9.00 v župnijski cerkvi. Vabljeni tudi novi ministranti, predvsem starejši, da se pridružite. Blagoslov novih ministrantov bo na nedeljo Kristusa
Kralja, 20. novembra, ob 9.00.
 V noči na nedeljo, 30. oktobra, prestavimo uro
na zimski čas, torej za eno uro nazaj. Maše med
tednom in ob sobotah v Tacnu bodo ob 18.00, na
podružnicah ob 19.00.

 Mnoge motijo starši, ki svoje majhne otroke

pustijo, da svobodno tekajo/kričijo po cerkvi. Vsi
si želimo trenutke zbranosti in tišine, še posebej
starši majhnih otrok. Vsi tudi razumemo, da majhni
otroci ne zmorejo tako dolge pozornosti kot odrasli.
Zato prosim starše z majhnimi otroki, da če otrok
ne ne zdrži več v tišini, naj za nekaj trenutkov odidejo pod kor ali ven, da se otrok umiri, nato pa se
vrnete in se tako vi kot otrok lahko posvetite molitvi, petju, poslušanju ali tišini. Otrok bo z vašo razlago zelo hitro razumel, kako se obnašamo v cerkvi
in kako na igrišču. Otrokom ne dovolimo vsega,
marveč jih že od malih nog navajamo, da je cerkev
svet prostor, v katerem sedimo mirno in tiho, da ne
motimo drugih. Če to ni možno, se umaknemo za
nekaj trenutkov iz prostora. Hvala za razumevanje!
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 17. oktober – srečanje biblične skupine v
župnišču (19.30)
• 23. oktober – misijonska nedelja
• 24. oktober – srečanje bralcev Božje besede
v župnijski cerkvi (19.30)
• 30. oktober – prestavitev ure na zimski čas
(uro nazaj!), KRSTNA NEDELJA
• 31. oktober – spovedovanje pred praznikom
• 1. november – praznik vseh svetih
• 6. november – zahvalna nedelja
• 11. november – dan celodnevnega češčenja

ZATE ...

Kakšno je poslanstvo v mojem življenju? Od zgodnjega jutra do poznega večera. V domačem okolju, v
župniji, med sorodniki, sodelavci, sošolci in prijatelji. Smo žene, matere, možje, očetje, hčere, sinovi, bratje
in sestre. Moje službene obveznosti so povezane s spoznavanjem ljudi tudi v tujini. Ali prepoznajo mojo
krščansko držo? Kaj opazijo po mojih dejanjih? Imam priložnosti za etično ravnanje, učenje pravičnosti,
odprtosti do ljudi in čaščenja Božjega stvarstva. Koliko priložnosti sem zamudila? Zavedam se, da je vsak dan
darovan, da živim med čudovitimi ljudmi, da je Božji dar, kar lahko dam in prejemam.

- 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
30. nedelja med letom, 23. oktober, ob 9.00

oznanila

Andrej SKOBE

1. berilo (2 Mz 22,20-26)

Marija NOVAK

2. berilo (1 Tes 1,5c-10)

Ignac POLAJNAR

Prošnje

Martin NATLAČEN

Od 3. oktobra ste darovali za naslednje namene: v
zahvalo, za blagoslov, v dober namen, za zdravje,
za blagoslov v družini, na čast Mariji za zdravje,
+ Ivan KERMELJ (3 mašni nameni), + JEŽEK in
ŠUŠTARŠIČ, na čast bl. A. Grozdetu za blagoslov.
Ob pogrebu + Draga Koželja so starši namenili za
4 mašne namene.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI

31. nedelja med letom, 30. oktober, ob 9.00:

oznanila

Renata OGOREVC

1. berilo (Mal 1,14b – 2,2b.8-10) Barbara MERŠE
2. berilo (1 Tes 2,7b-9.13)

Jan ŠILC

Prošnje

Karmen PEČARIČ

g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Draga KOŽELJA iz Sr. Gameljn, od + Ivane ŽAGAR iz Sp. Gameljn ter od +
Stanislava KOZJEKA iz Zg. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!

KATEKIZEMSKI DROBCI
NA KAKŠEN NAČIN JE CERKEV MISIJONARSKA?
Cerkev, ki jo vodi Sveti Duh, nadaljuje v zgodovini poslanstvo Kristusa samega. Kristjani morajo
zato vsem oznanjati veselo novico, ki jo je prinesel Kristus, ko hodijo po njegovi poti, pripravljeni
žrtvovati tudi same sebe do mučeništva.

Cerkev prav gotovo vodi Sveti Duh, sicer … To je
spričo mnogih dejstev večkrat težko verjeti. Se pa
premalo zavedamo, da smo mi sami krivci za tako
razmišljanje, ker premalo živimo dejstvo odrešenja.
To bi nas moralo nenehno osrečevati in nas opogumljati v vseh težkih trenutkih. Potem bi bili gotovo
svetilniki vsem ravnodušnim, plehkim, obupanim,
prestrašenim, žalostnim in nemočnim. Žal smo taki
včasih tudi mi kristjani. Obljuba Njega, ki nas je
odrešil s svojo smrtjo, naj nam bo vzpodbuda, da
postanemo zvesti pričevalci »veselega oznanila«,
za katerega vemo in verujemo. Za tako ravnanje
je potrebno včasih tudi kaj žrtvovati, kaj preseči. To
bomo zmogli le s ponižnostjo in iskreno molitvijo.

... IN ZAME!

Zelo preprosta spodbuda se mi zdi, da se učimo, kako po naših dejanjih ljudje spoznajo Kristusa. Kaj bi Jezus
naredil v določeni situaciji, v kateri se znajdemo sami? Misijonar v domačem okolju ne pomeni samo narediti
kljukico ob tem, da smo nekaj naredili, opravili določeno nalogo, temveč gre za veliko več, za nas, za naše
odnose, za čutenje drug drugega, za medsebojno pomoč in zavedanje, da je med nami Kristus. »Zato te bom
slavil med narodi, o GOSPOD, pel bom tvojemu imenu« (Ps 18,50). 			
(S. Novak)

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
16. 10. 29. NEDELJA MED LETOM
ned

17. 10. sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec
pon
18. 10. sv. Luka,
evangelist
tor

URA

NAMEN*

KRAJ

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + JERAS

Šmartno

19.00 + Jože BRANK, obl.

Šmartno

6.30 + Anica ŠUŠTAR

Šmartno

19. 10. sv. Janez
in drugi kanadski mučenci
sre

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

20. 10. sv. Vendelin,
opat
čet

19.00 + Vilko VENE, obl.

Šmartno

21. 10. sv. Uršula,
devica in mučenka
pet

19.00 + Ivanka KNEZ

Šmartno

22. 10. sv. Marija Saloma,
svetopisemska žena
sob

19.00 za pokojne iz krožka ročnih del

23. 10. 30. NEDELJA MED LETOM
MISIJONSKA
ned

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Marija in Mavricij CERAR

Šmartno

19.00 + Jože in Marija KERŽIČ

Šmartno

24. 10. sv. Anton Marija Klaret,
škof in redovni ustanovitelj
pon
25. 10. sv. Krizant in Darija,
mučenca
tor
26. 10. sv. Lucijan,
mučenec
sre

6.30 za pokojne sorodnike
19.00 za veroučence in družine
20.00 + Jože ŠTIRN, 30. dan

Tacen

Šmartno
Šmartno
Tacen

27. 10. sv. Frumencij,
škof
čet

19.00 + Herman, Marija, Bernardka
ANŽIČ

Šmartno

28. 10. sv. Simon in Juda Tadej,
apostola
pet

19.00 + Nika GREGORŠ, obl.

Šmartno

29. 10. sv. Felicijan,
mučenec
sob

19.00 + Alojzij ZALETEL

30. 10. 31. NEDELJA MED LETOM
ŽEGNANJSKA
ned

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Tone ŽAGAR, obl.

Šmartno

Tacen

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

“Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu” (Mr 16,15)!
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