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13. november 2011
OH, UBOGI OTROCI!

Res je, ubogi so. Pa vendar mnogi izmed njih ne trpijo nobenega materialnega pomanjkanja, če vzamemo samo dejstvo, da marsikateri njihov vrstnik ne ve, kaj bo čez dan dal v usta. Tudi tistega krščanskega
uboštva jim mi, vzgojitelji in predstojniki, včasih ne znamo dati. Zgleda uboštva v duhu namreč.
Razmišljam o naših otrocih. Saj so pravi mučenci. Takole nekako so trpeli pred počitnicami. Dopoldne so
bili v šoli in jim je tamkajšnja učiteljica gotovo spregovorila o prostih dneh, med njimi tudi o dnevu mrtvih
1. novembra, češ, naj pomislijo na pokojne, ki da so samo prah in pepel. Popoldne so se pridno udeležili
veroučne ure, kjer jim je katehet razodel, da dneva mrtvih gotovo ni, saj da smo kristjani poklicani k
življenju, zato 1. novembra častimo vse svete. Proti večeru je bila na sporedu še obvezna angleščina,
kjer jim je navdušena lovely speaking english tutor zaželi vesel praznik helouvin, kar se sme prevajati
noč čarovnic, noč pred 1. novembrom. Zanimivo, kako hitro lahko začnemo prevajati All Saints holidays
v počitnice, kjer je bistveni praznik Noč čarovnic!
Pa mi oporekajte, da niso naši otroci ubogi! So. Katero pot bodo ubrali? Samo za svoje vem, saj jih nimam. Vem pa tudi, da bomo jaz in moja hiša tudi tukaj ostali pri starem, katoliškem znanju in ravnanju.
Okultno nima prav nič opravka v kristjanovem življenju, še posebej ne v otrokovem. Kar je pogansko, je
že za nami. Sploh pa nima v našem življenju mesta spomin na noč, v kateri so postavljene buče spomin
na žrtvovane keltske otroke. Pa tudi če gre samo za butasto ameriško modo, ki je zaradi globalizacije
prišla med nas.
In če umrem kot ubogi otrok tega sveta, kjer bo ves okultizem prevladal nad krščansko miselnostjo? Lepo
prosim, pokopljite me malo globlje. Med kristjane.

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Dekanijsko srečanje ŽPS bo na Martinovo nedeljo, 13. novembra, ob 15.00 v župniji Ljubljana
Šiška. Gost bo g. Ivan Kukar, ki bo imel predavanje z naslovom Slovenski kristjan v družbi.

 Dekanijsko srečanje mladine bo v Podutiku pri
Ljubljani v soboto, 26. novembra, ob 19.30. Na
duhovno-družabnem srečanju bo tudi možnost za
prejem svete spovedi. Vabljeni!

 Ker bo župnik od 13. do 16. novembra na seminarju in duhovniških dnevih, v ponedeljek ni
uradnih ur. Veroučna šola poteka normalno. V
nujnih primerih se obrnite na župniji Vodice in
Ljubljana Šentvid.

 Novo cerkveno leto začnemo s 1. adventno
nedeljo, 27. novembra. Pri maši ob 9.00 v Šmartnem se bomo spomnili vseh pokojnih v minulem
cerkvenem letu. Vabljeni sorodniki in prijatelji
umrlih, da jih s skupno daritvijo priporočimo Božjemu usmiljenju.

 Ministrantske vaje so v soboto, 19. novembra,
ob 9.00 v župnijski cerkvi. Še posebej vabljeni
kandidati, ki bodo v nedeljo, 20. novembra, na
praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, sprejeti
med mašne strežnike. S to nedeljo zaključujemo
cerkveno leto.
 Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 21.
novembra, ob 18.30 v župnišču. Povabljeni k odkrivanju skrivnosti Božje besede.
 Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, 22. novembra, iskreno čestitamo vsem našim
pevcem in jim voščimo veliko blagoslova. Cecilijevanje bo v soboto, 19. novembra, ob 19.00 v
župnišču.
 Sestanek katehetov bo v sredo, 23. novembra, ob 15.00 v župnišču.
 V tem mesecu so k čiščenju učilnic v župnišču vabljeni starši 3. razreda – prvoobhajancev.
Čiščenje bo v petek, 25. novembra, od 17.00 naprej. Po maši, ob 18.30 pa za vse starše sestanek
v župnišču.

 Mašne namene za naslednje leto bom predvidoma začel sprejemati po 15. decembru.
 Še vedno spodbujamo farane podružnice sv.
Andreja v Sr. Gameljnah, da podprejo obnovo kapelice ob cesti. Celotni stroški znašajo nekaj čez
1000 EUR. Če kdo lahko prinese kakšen dar, se
lepo zahvaljujemo.
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 20. november – Jezus Kristus, Kralj vesoljstva,
sprejem novih ministrantov (9.00)
• 21. november – biblična skupina (18.30)
• 25. november – čiščenje učilnic in srečanje staršev 3. razreda (po 17.00)
• 26. november – dekanijsko srečanje mladine
(19.30)
• 27. november – 1. adventna nedelja, maša za
pokojne letošnjega leta (9.00)
• 28. november – srečanje članov župnijske Karitas (18.30)
• 3. december – miklavževanje v župnijski cerkvi
(16.00)
• 4. december – obhajanje patrocinija v Sr. Gameljnah (10.30)

ZATE ...

Kristjani smo poklicani, da sledimo Jezusovemu zgledu: da ljubimo ko je okoli nas sovraštvo; da upamo, ko
drugi obupujejo; da verjamemo, ko nihče več ne verjame; da svetimo, ko so ugasnile že vse luči; da molimo,
ko nekateri veseljačijo. Vi ste luč sveta, vi ste sol zemlje … V preteklih dneh smo bili priče treh praznikov. Ko
se srečamo s smrtjo se v nas prebudi strah, osamljenost, bolečino, obup, samota. In brez vere v večnost,
brez gotovosti da so vsi, ki so s svojo dobroto in ljubeznijo spreminjali ta svet zdaj združeni z večno Ljubeznijo, se praznik Vseh svetih praznuje kot spomin na mrtve.
- 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

BRALCI BOŽJE BESEDE
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, 20. november, ob 9.00

oznanila

Lidija LAMPIČ

1. berilo (Ezk 34,11-17)
2. berilo (1 Kor 15,20-28)
Prošnje

Karmen PEČARIČ
Tilen DEBEVEC
Klara MERŠE

1. adventna nedelja, 27. november, ob 9.00:

oznanila

Irena KOŽELJ

1. berilo (Iz 63,16-19;64,2-7)
2. berilo (1 Kor 1,3-9)
Prošnje

Jolanda BIZJAK
Jan ŠILC
Luka SEŠEK

NA SODNIJI
Gospod župnik in člani Župnijskega
gospodarskega sveta pozivajo vse
farane, da bi v času od ponedeljka,
14. novembra, pa do srede, 23. novembra, opravljali molitveno devetdnevnico s prošnjo za ugodno rešitev. V četrtek, 24. novembra, bomo
namreč na Višjem sodišču v Ljubljani
imeli mediacijo za že nekajletno tožbo glede mežnarije v Tacnu.

ODDANE MAŠE
Od 1. novembra ste darovali za naslednje mašne
namene: za blagoslov na delovnem mestu, +
Frida KOVAČ (darovala družina Petač), + JERIČ,
NAHTIGAL in BEZLAJ, + BUH in MALOVRH (po 2
namena).
Ob molitvenih namenih za rajne v mesecu novembru, ste skupaj darovali za 120 svetih maš za pokojne.
S temi darovi bomo podprli tudi slovenske
duhovnike, ki nimajo dovolj mašnih štipendijev
ter duhovnike v beograjski nadškofiji. Iskren Bog
povrni!

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAJ BOG PREPOVEDUJE, KO ZAPOVEDUJE: »NE
IMEJ DRUGIH BOGOV POLEG MENE!« (2 Mz
20,2)?
Ta zapoved prepoveduje mnogoboštvo in malikovanje (poboževati ustvarjeno bitje ali stvar),
praznoverje (vedeževanje, čaranje, vražarstvo,
spiritizem), nebogovdanost (skušanje, bogoskrunstvo, simonija), ateizem in agnosticizem
(zametavanje Boga, brezbrižnost).
Ljudje smo zaradi prešibke, mlačne vere pogosto v skušnjavi in si ustvarimo božanstvo. To
je materialna dobrina, človek, dogodek … Smo
pa tudi zelo radovedna bitja, ki preizkušajo in
raziskujejo. To nas seveda oddalji od božjega, včasih tudi človeškega. Taki odmiki so za
nas svarilo, da premalo upoštevamo meje, ki
so postavljene v zapovedih in Svetem pismu.
Skušnjavam se je dobro čim prej postaviti po
robu, da nas ne potegnejo vase, saj je rešitev
včasih le mukoma dosegljiva. Najbrž premalo
verjamemo, da je preizkušati zgoraj navedeno
nevarno za dušo in telo.

... IN ZAME!

Po drugi strani pa smo priče še bolj okultnega praznovanja noči čarovnic. Zdi se, kot bi želeli vsa težka
čutenja povezana s smrtjo potlačiti nekam daleč in jih nadomestiti s preprostejšim veseljačenjem. Čemu
veseljačimo, če pa je bil ta večer največja groza, strahota in krivica za starše, katerih otroci so bili darovani
bogovom? Prazniki tako blizu, tako podobni, pa vendar v sebi različni. Kristjani s svojo držo praznovanja
prinašamo svetu vero, upanje in ljubezen? (I. Sečnik)

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
13. 11. 33. NEDELJA MED LETOM
MARTINOVA
ned

URA

NAMEN*

7.00 + Marija DOLINAR, obl.
9.00 za sosesko

KRAJ
Šmartno

14. 11.
pon

sv. Nikolaj Tavelić,
mučenec

18.00 + Ivanka DVOJMOČ

Šmartno

15. 11.
tor

sv. Albert Veliki,
škof in cerkveni učitelj

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno

16. 11.
sre

sv. Marjeta Škotska,
kraljica

18.00 za zdravje

Šmartno

17. 11.
čet

sv. Elizabeta Ogrska,
redovnica

18.00 + Magda MAROLT

Šmartno

18. 11.
pet

Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

18.00 + Mirko RUŠT, obl.

Šmartno

19. 11.
sob

sv. Matilda,
redovnica

18.00 + BOŠTARJEVI

20. 11. JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA
ned

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Leopold in France KOSMAČ

Tacen
Šmartno

21. 11.
pon

Darovanje
Device Marije

22. 11.
tor

sv. Cecilija,
mučenka

23. 11.
sre

sv. Klemen Rimski,
papež in mučenec

18.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

24. 11.
čet

sv. Andrej Dung-Lac
in drugi viet. mučenci

18.00 + PEČAR

Šmartno

25. 11.
pet

sv. Katarina Aleksandrijska,
mučenka

18.00 + Miha HRIBAR, obl.

Šmartno

26. 11.
sob

sv. Leonard Portomavriški,
redovnik

18.00 + Jože ZUPANČIČ, obl.

27. 11. 1. ADVENTNA NEDELJA
ned

18.00 + Anton MEDJA
6.30 + starši ŽGAJNAR

7.00 + Alojzij LETNAR
9.00 za pokojne v cerkvenem letu

Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

Sicer pa so dela mesa očitna. To so: nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje,
čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej
opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva (Gal 5,19-21).

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/

