
ADVENTNO IZPRAŠEVANJE. MOJ BOG!

Sedim na prestolu svojega zobozdravnika in premišljujem o vseh talentih, ki so nam (mi) zaupani. 
Medtem ko se mi plomba ruši v nič in jo že nadomešča nova krasotica, se kar topim od veselja in 
hvaležnosti Bogu, da mi je dal možnost – preko bližnjih, se razume – popraviti vdrtino ali dve, ki jo 
premorejo moji zobje. Hkrati pa občudujem mladega zobozdravnika, s kakšno natančnostjo opravlja 
svoje delo. V umirjeno premišljevanje se prikrade droban, skoraj grešen občutek manjvrednosti, češ, 
ta zmore nekaj, česar si jaz niti v sanjah ne morem predstavljati. No, ne rečem, da ne bi kakšnega 
zoba lično izruval …
Advent sam od sebe ponuja kopico izpraševanj. Takih, ki te razveselijo in takih, ki te nekoliko šokirajo. 
Saj se spomnite, da so evangeliji zadnjih nedelj cerkvenega leta ponujali razmislek o talentih in naši 
odgovornosti zanje. Več talentov je Bog podaril, več jih od nas pričakuje, zahteva. V svoji neskončni 
previdnosti pa je Gospod dal človeškemu rodu še mnoge druge milosti. Človek jih obrača, Bog pa 
obrne. Na koncu pa nas je obdaril še z velikim darom, poslal je Nekoga, ki je MOJ BOG! On prihaja, 
da nas okrepi v naših talentih, nas napravi rodovitne zase in za bližnje. Nas okrepi v tem, kar smo in 
kjer smo. Če to sprejemamo, smo že na dobri poti.
Šarjenje po sklenini se je končalo in s tem tudi izpraševanje. Nič več nisem bil manj vreden. Zmorem 
toliko in še več. Darujem Gospoda, ki prihaja. Po svojih močeh pomagam obvezovati rane grehov 
tistim, ki jih pečejo. Pastir sem, ki želi, da bi se skupaj s čredo zbral nekoč v nebeškem Adventu. Kaj 
pa vi?
V duhu veselja nad našimi talenti se skupaj odpravimo prihajajočemu Gospodu naproti!

Sebastjan, župnik
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 Prejeli smo že datum podelitve zakramenta 
svete birme, in sicer nedelja, 23. september, 
ob 9.00.

 Če bi kdo od ministrantov še želel na du-
hovne vaje, ki bodo v Majcnovem domu v Želi-
mljah, ob 9. do 11. decembra, naj se čim prej 
prijavi župniku.

 Mašni nameni za letošnje leto so že za-
sedeni. Namene za naslednje leto bom začel 
sprejemati po 15. decembru.

 Naša ljubljanska nadškofija praznuje v na-
slednjem letu jubilej 550. letnice ustanovitve. 
Slovesna maša ob bogoslužnem začetku ju-
bileja bo v stolnici sv. Nikolaja v nedeljo, 11. 
decembra, ob 16.00. Ob tem jubileju pripravlja 
nadškofijski arhiv obsežno monografijo o zgo-
dovini škofije, ki bo takrat izšla.

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 28. november – srečanje članov župnijske 
Karitas (18.30)
• 1. december – birmanci izdelujejo voščilnice 
(15.00-17.45)
• 1. december - srečanje ŽGS (19.00)
• 3. december – miklavževanje v župnijski cer-
kvi (16.00)
• 4. december – obhajanje patrocinija v Sr. Ga-
meljnah (10.30)
• 8. december – blagoslov jasličnih figuric 
(9.00 in 18.00)
• 16. december – adventni večer z dr. Urško 
Lunder (18.30)
• 17. december – spovedovanje in začetek bo-
žične devetdnevnice (18.00)

 Srečanje članov Karitas bo v ponedeljek, 
28. novembra, ob 18.30 v župnišču.

 V sredo, ob prazniku sv. Andreja, zavetni-
ka podružnice v Sr. Gameljnah, bo maša ob 
19.00, na 2. adventno nedeljo pa ob 10.30. 
Pri maši bo darovanje za obnovo kapelice sredi 
vasi.

 Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta 
bo v četrtek, 1. decembra, ob 19.00 v župni-
šču. Vsem, ki ste z molitvijo spremljali media-
cijo na sodišču, Bog povrni. Več o tem pri ne-
deljskih oznanilih 2. adventne nedelje.

 Birmanski kandidati bodo tudi letos med 
veroučnimi urami (1. decembra) izdelovali bo-
žične voščilnice. Za pomoč prosimo starše, bir-
manske animatorje. Izdelane voščilnice boste 
lahko kupili (1 EUR) med nedeljskimi mašami 
na 2. adventno nedeljo. Izkupiček bo šel za 
župnijsko Karitas, saj se vedno več ljudi zateka 
po pomoč.

 Miklavževanje za otroke (do vključno 3. ra-
zreda) bo v soboto, 3. decembra, ob 16.00 v 
župnijski cerkvi. Skupina otrok z zborom pri-
pravlja Miklavževo igrico. Prijavnice so otroci 
dobili že pri verouku, na voljo so tudi na mizi z 
oznanili v župnijski cerkvi.

 Na praznik Brezmadežnega spočetja Device 
Marije (8. december) bosta sveti maši v žu-
pnijski cerkvi ob 9.00 in 18.00. Pri obeh mašah 
bo blagoslov jasličnih figuric malega Jezusa. K 
večerni maši še posebej povabljeni otroci ve-
roučne šole in pa birmanci, ki ta dan nimajo 
veroučne šole.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Razkošna jesen nas je darežljivo obdarila in razveselila. Samo eno lahko rečemo: Bogu hvala za obilne 
darove! Zdaj postajajo dnevi temačni in krajši, morda celo depresivni. Ni svetlobe, ni toplote, skozi gosto 
megleno kopreno oblakov se sončni žarki ne morejo prebiti. Pa je res vse tako neprijazno? Pred nami so 
dolgi zimski večeri in čas, da pogledamo v svoje srce in se vprašamo, kakšni smo do žene, moža, do otrok, 
sosedov in prijateljev, predvsem pa kakšen je naš odnos do Boga in vere.

ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA - 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!



ŽUPNIJA ŽIVI
g

NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Jožefe ŠUŠTERŠIČ iz Tacna ter 
od Veronike GRAD iz Zg. Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

NAŠI NOVOKRŠČENCI
Zakrament svetega krsta je prejela ERIKA Sirnik iz 
Zg. Gameljn. 
Podprimo jo z molitvijo!

BRALCI BOŽJE BESEDE
2. adventna nedelja, 4. december, ob 9.00:

oznanila Ivan BIZJAK

1. berilo (Iz 40,1-5,9-11) Karmen PEČARIČ 

2. berilo (2 Pt 3,8-14) Jurij ŠILC

Prošnje Martin NATLAČEN

3. adventna nedelja (Gaudete), 11. december, ob 
9.00:

oznanila Jure SEŠEK 

1. berilo (Iz 61,1-2a,10-11) Joži PLUT

2. berilo (1 Tes 5,16-24) Jan ŠILC

Prošnje Barbara MERŠE

... IN ZAME!
Advent, čas pričakovanja in priprave na Jezusov prihod, je tu. Zbujajo se čustva, spomini, hrepenenja, 
nemir narašča, a postajamo vedno bolj podložni našemu gospodarju - času. Neprestano hitenje, gibanje, 
tek za časom, samo zato, da ne bi izgubili bitke z njim. Advent je priložnost, da se ustavimo in poiščemo 
notranji mir in spokojnost. »Veseli december«, ki nam ga vsiljivo ponujajo, tega zagotovo ne bo prinesel in 
nas ne bo zadovoljil. Morda trenutno. Zato se ne trudimo le za izpolnitev lastnih pričakovanj, ampak tudi za 
pričakovanja drugih. Tako se bomo srečali z Njim že v adventu in mu pripravili pot v naša srca. (D. Iskra)

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAKŠNE SO BILE PRIPRAVE NA JEZUSOVE SKRIV-
NOSTI?
Je predvsem dolgo upanje, trajajoče več stoletij, ki 
ga podoživljamo v bogoslužnem obhajanju adven-
tnega časa. Poleg zastrtega pričakovanja, ki ga je 
Bog položil v srce poganov, je pripravljal prihod svo-
jega Sina prek stare zaveze do Janeza Krstnika.

V našo bit je položeno hrepenenje, upanje in pri-
čakovanje. Le to se je po izgonu iz Raja v človeštvu 
čedalje bolj krepilo. Sam Bog mu je po prerokih 
to hrepenenje poživljal z obljubo Odrešenika. Do-
sega Obljubljene dežele pa je bila človeštvu prvi 
otipljiv dokaz, da bodo pričakovanja po odrešitvi 
uresničena. Človeštvo je bilo tudi mnogokrat opo-
mnjeno, da se je potrebno za vse pričakovano in 
želeno tudi potruditi z moralnim in poštenim ži-
vljenjem. Bog človeka tako ljubi, da mu nenehno 
ponuja roko, ki se je  more človek ob pogostem 
spotikanju in padcih varno okleniti. Bog je tako 
ravnal skozi vso zgodovino starozaveznih ljud-
stev, saj jim je odpuščal nenehne spore, vojne, 
malikovanje, nevero in nezvestobo. Pošiljal jim je 
preroke, da bi z njihovo pomočjo spet našli pot k 
Njemu. Bog pa nikoli ne pozabi na nas. Vsako leto 
je advent, ko se imamo, kot ljudstva stare zaveze, 
ponovno priložnost pripraviti na prihod Njega, ki 
je zagotovilo za uresničitev cilja – srečno večnost.

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 NAMEN* KRAJ
27. 11. 

ned
1. ADVENTNA NEDELJA 7.00 + Alojzij LETNAR

Šmartno
9.00 za pokojne v cerkvenem letu

28. 11.
pon

sv. Katarina Laboure,
redovnica 18.00 + Slavc SEŠEK, obl. Šmartno

29. 11.  
tor

sv. Saturnin, 
mučenec 6.30 za blagoslov na delovnem mestu Šmartno

30. 11.  
sre

sv. Andrej,
apostol 19.00 + Branko KODERMAN Sr. Gameljne

1. 12. 
čet

sv. Eligij,
škof 18.00 za žrtve letalske nesreče na 

Korziki Šmartno

2. 12. 
pet

sv. Bibijana,
mučenka – PRVI PETEK

18.00 + Marija LAMPIČ, obl. Šmartno

19.00 + Jožefa ŠUŠTERŠIČ, 7. dan Tacen

3. 12. 
sob

sv. Frančišek Ksaver, 
redovnik – PRVA SOBOTA 18.00 + Franc TRTNIK, obl. Tacen

4. 12. 
ned

2. ADVENTNA NEDELJA 7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Mihaela in Jože LOVŠE

10.30 za sosesko Sr. Gameljne

5. 12. 
pon

sv. Saba,
opat 18.00 + Franc SEŠEK, obl. Šmartno

6. 12. 
tor

sv. Nikolaj,
škof 6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

7. 12. 
sre

sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj 18.00 + Veronika GRAD, 7. dan Šmartno

8. 12. 
čet

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE
DEVICE MARIJE

9.00 + Nikolaj in Pavla LAMPIČ
Šmartno

18.00 + Leopold in Kristina 
KOSMAČ

9. 12. 
pet

sv. Peter Fourier,
redovnik 18.00 + Stane FRANCELJ, obl. Šmartno

10. 12. 
sob

Loretska 
Mati Božja 18.00 + Ludvik in Frančiška THUMA Tacen

11. 12. 
ned

3. ADVENTNA NEDELJA
GAUDETE

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jože KOSEC, obl.

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Pojdite,  pojdite skozi  vrata,  pripravite pot l judstvu! 
Nasipajte,  nasipajte cesto,  odstranite kamenje, 

vzdignite zastavo za l judstva ( Iz  62,10).
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