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Judejska tišina … Vpijočega glas v puščavi.
Mir v Betlehemu … Meč in ogenj. Razdeli in vname.

Spokojnost noči … Dan se približa.
Luč, ki prihaja … V temo, ki jo ljubim.
Izgnanec na vasi … Položen na jasli.

Pastirska sirota … Izvoljeni Kralj sveta.
Odsotnost Boga … Emanuel. Z nami.

Angelsko petje … Če utihne, kamni vpijejo.

Dopolnjeno je! … Pridi, Odrešenik!

Iz vsega srca vam voščim mirne in blagoslovljene praznike Gospodovega rojstva ter polnost 
življenja v letu, ki je pred nami. Navidezna nasprotja in neizprosnost sveta so včasih potreb-
ni, da lažje spoznamo Odrešenika, ki prihaja, da bi bil Emanuel, Bog z nami. Zares, potrebu-

jemo Te. Pridi! Naj se nemirna človeška srca spočijejo v Tebi, Novorojeni!

Sebastjan, župnik
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 Božični čas zaključimo z nedeljo Jezusove-
ga krsta, 8. januarja. Ob 9.00 bo maša za no-
vokrščene v letu 2011. Lepo vabljene družine 
novokrščencev ter tudi njihovi botri. Pri maši 
bo pela vokalna skupina Krila. Po maši pa bo 
v cerkvi koncert Mešanega pevskega zbora Li-
pnica iz Kamne Gorice, ki prihaja med nas ob 
220. letnici rojstva slikarja Matevža Langusa, 
katerega dela lahko občudujemo v župnijski 
cerkvi sv. Martina. Zbor deluje od leta 2004, 
vodi ga Metka Soklič, v programu pa ima tudi 
stare kolednice iz Lipniške doline.

 V pisarni župnišča lahko oddate mašne 
namene za obdobje januar-junij 2012. Mašni 
dar tudi v naslednjem letu ostaja nespreme-
njen: 17 EUR (podružnica, pogrebna maša: 19 
EUR). V pisarni pa se lahko naročite na Mohor-
jevo zbirko za leto 2013. Prednaročniška cena 
je 44 EUR.

 V času šolskih in veroučnih počitnic so ura-
dne ure v župnišču po večernih mašah!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 30. december – koledovanje
• 1. januar – zahvalna maša za leto 2011 (7.00 
in 9.00)
• 8. januar – maša za novokrščene v 2011 
(9.00)
• 9. januar – srečanje ŽPS (18.30)
• 16. januar – srečanje ŽGS (18.30)
• 20. – 21. januar – duhovna obnova župnij-
skih sodelavcev (Ilirska Bistrica)

 Na praznik sv. Štefana obhajamo tudi dr-
žavni praznik, Dan samostojnosti in enotnosti. 
Maša bo ob 9.00 v župnijski cerkvi, ko bomo v 
zahvalo za dvajset let samostojnosti zapeli tudi 
slovensko himno.

 V tednu po božiču so veroučne počitnice 
do 3. januarja, delavniške maše pa so že v žu-
pnišču.

 Koledniki vas bodo obiskali v petek, 30. de-
cembra čez dan. Če jih želite povabiti na svoj 
dom, izpolnite prijavnico (list, priložen ozna-
nilom) in jo vrzite v nabiralnik pri oznanilni 
mizi, poštni nabiralnik v župnišču ali oddajte 
župniku osebno. Tudi na tem mestu iskrena 
prošnja: koledniki se odpovedujejo dobrotam, 
ker imajo sami tega dovolj; raje namenite za 
tiste, ki to potrebujejo …

 V nedeljo, 1. januarja, na novega leta dan, 
je praznik Marije, svete Božje Matere. Pri ne-
deljskih mašah se bomo z zahvalno pesmijo 
zahvalili za milosti preteklega leta.

 Praznik Gospodovega razglašenja (sv. Treh 
Kraljev) je v petek, 6. januarja. Sveti maši bo-
sta ob 9.00 in 18.00 v župnijski cerkvi. Ta dan 
je prvi petek, vendar v tem mesecu ni obhaja-
nja bolnih in ostarelih po domovih. Pri večerni 
maši bodo spet med nami koledniki!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Predbožični čas je tudi letos zaznamovan s hitenjem, nervozo, živčnostjo. Večini ljudi to ni preveč 
všeč. Zanimivo, meni ta norija kar prija. Všeč mi je, da nimam časa hoditi po trgovinah, všeč 
mi je, da najdem luknjo v dnevu, ko se srečam s prijateljico, všeč mi je, ko lahko s koncertom 
razveselim marsikoga. Morda pa tale advent le ni bil zapravljen …

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!



ODDANE MAŠE
Od 10. decembra ste darovali za naslednje mašne 
namene: za blagoslov v družini, Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu v zahvalo, MLAKAR in MACUH.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Franca TOMŠIČA iz Srednjih 
Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

BRALCI BOŽJE BESEDE
Marija, sveta Božja Mati, 1. januar, ob 9.00:

oznanila Vida MERŠE

1. berilo (4 Mz 6,22-27) Marija NOVAK

2. berilo (Gal 4,4-7) Ivan BIZJAK

Prošnje Urška BITENC

Jezusov krst, 8. januar, ob 9.00:

oznanila Irena KOŽELJ

1. berilo (Iz 55,1-11) Špela FURMAN

2. berilo (1 Jn 5,1-9) Tilen DEBEVEC

Prošnje Luka SEŠEK

... IN ZAME!
In še posebno se veselim, ko se na božični večer umirim in božič preživim s svojo družino. Všeč 
mi je, ko lahko znancem in neznancem podam roko in jim zaželim vesele praznike. Ustavite 
se. Naj vam bo všeč ta čas. Zato voščim tudi vsem vam: miren božič in srečno v letu 2012. (A. 
Koren)

KATEKIZEMSKI DROBCI
KATERA JE VESELA NOVICA ZA ČLOVEKA?
To je oznanilo o Jezusu, »Sinu živega Boga (Mt 
16,16), umrlem in vstalem. V času Heroda in cesar-
ja Avgusta je Bog izpolnil obljube, dane Abrahamu 
in njegovemu potomstvu, ter poslal »svojega sina, 
rojenega iz žene, podvrženega postavi, da bi odku-
pil tiste, ki so bili pod postavo, da bi tako mi prejeli 
posinovljenje« (Gal 4,4-5).

V času najdaljših noči je luč najbolj vidna in po-
trebna. Rojstvo Jezusa Boga je vsako leto svetla 
luč v naših neizpolnjenih hrepenenjih, pričako-
vanjih, trpljenju in teži vsakdanjika. Vsako leto 
znova Božična noč dokazuje neskončno Božjo 
ljubezen do človeka. Že Adamu in Evi je po nju-
nem padcu Bog obljubil Odrešenika. Človeštvo 
ga je tisočletja čakalo in po njem hrepenelo. 
Zgodilo se je, kakor so obljubljali in napovedo-
vali preroki. Rojen je Bog Sin – človek, ki bo po 
srečnem otroštvu in trpljenju velikega tedna s 
smrtjo na križu obljubljeno odrešil človeštvo in 
nam odprl vrata v nebesa. To je res vesela novi-
ca, zato: VESELIMO SE.

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
25. 12. 

ned
GOSPODOVO ROJSTVO
BOŽIČ

0.00 za žive in rajne farane

Šmartno7.00 za svetost duhovnikov

9.00 + Antonija in Viktor ŽEN

26. 12.
pon

sv. Štefan, diakon in mučenec
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 9.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ Šmartno

27. 12.  
tor

sv. Janez, 
apostol in evangelist 6.30 za zdravje Šmartno

28. 12.  
sre

sv. Nedolžni otroci,
mučenci

18.00 + Andrej KOMATAR, obl. Šmartno

19.00 za blagoslov v družini Rašica

29. 12. 
čet

sv. Tomaž Becket,
škof in mučenec 18.00 + Veronika GRAD, 30. dan Šmartno

30. 12. 
pet

sv. Družina 18.00 + Franc in Jožica VELŠE Šmartno

31. 12. 
sob

sv. Silvester,
papež 18.00 + Ivanka MALOVRH Tacen

1. 1. 
ned

MARIJA, BOŽJA MATI
NOVO LETO

7.00 za srečen porod
Šmartno

9.00 v zahvalo za leto 2011

2. 1. 
pon

sv. Bazilij in Gregor,
škofa in cerkvena učitelja 18.00 za zdravje v družini Šmartno

3. 1. 
tor

Jezusovo ime ni maše

4. 1. 
sre

sv. Angela Folinjska,
redovnica 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

5. 1. 
čet

sv. Emilijana,
devica 18.00 v zahvalo za srečno vožnjo Šmartno

6. 1. 
pet

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE

9.00 za zdravje
Šmartno

18.00 + Vera PEČARIČ

7. 1. 
sob

sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik 18.00 + MIKLAVŽEVI Tacen

8. 1. 
ned

JEZUSOV KRST 7.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl.
Šmartno

9.00 za novokrščence in družine

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Ne bojte se!  Glejte,  oznanjam vam vel iko vesel je,  k i  bo za vse l judstvo. 
Danes se vam je  v  Davido vem mestu rodi l  Odrešenik,  k i  je  Mesija,  Gospod.

 To vam bo v  znamenje:  našl i  boste dete,  po vito in  položeno v  jasl i  (Lk 2,10-12).
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