
KAJ PA, ČE …
2. januar je že kar malo utrujen. Ne mislim na datum, bolj na tistega, ki ga opisuje … Hkrati mi 
je slovenska izjemnost dodatnega prostega dne vedno bolj všeč. Čas namenjam premisleku vseh 
voščil, ki smo si jih izrekli pred, med in po prazničnem dogajanju, tudi letos pomislim na vso 
domišljijskost, ki jo ustvarjamo. Da bi bilo le … Naj bo … Več tega in onega … Pa ne toliko slabega 
… Sprašujem se, kolikokrat sem že komu voščil, naj ostane to, kar je, tudi v novem letu in se še 
poboljša, kjer se  zmore?
Nekoč smo imeli v osnovni šoli mladinske delavnice, kjer smo se med drugim vprašali: Kaj , če bi imel 
druge starše? Bolj slavne in premožne … Otroci smo pisali o vseh mogočih svetovnih pomembnežih 
in zvezdah in kar tekmovali, kdo bi imel večjo srečo pri svojih roditeljih. Na koncu delavnic (nisem 
se še odločil, če so mi sploh koristile …) smo se vrnili v »kruto« realnost domače družine. Ostali pri 
tem, kar smo.
Tudi letošnje leto bo naša realnost. Vse, kar bomo doživeli, morda tudi ne preživeli – Bog ve – bo 
neskončni dar Božje milosti, katere nezasluženi dar smo obhajali ob nedavnem božiču. Milost je 
bolj potrebna v našem življenju, kakor pa tisto, kar nismo in česar nimamo. Zato vam ob začetku 
Gospodovega leta 2012 voščim, da bi v čas in prostor, v katerega ste po nespoznani Milosti vstopili, 
prinašali vse dobro za ta svet.
Kaj pa, če … je tale 2. januar kar dober za spraševanje o tem? Ne o zdravju, sreči, blagostanju, ki 
me bodo doleteli, temveč o tem, kako bom sprejemal vse, kar bo prišlo. Vse je milost. To sem, kar 
sem. In tu, kjer sem. Tudi to je milost.

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

 Za vsa voščila in darove ob praznikih – Bog 
povrni! Pri božičnih bogoslužjih in darovanju 
smo zbrali 2.900 EUR, z adventno akcijo Za 
lačne otroke ste otroci darovali 280 EUR, kole-
dniki pa so za misijone zbrali 1.350 EUR.

 Po sklepu ŽGS bomo enim izmed priho-
dnjih oznanil priložili položnico oz. kuverto, ker 
zbiramo sredstva za fond za odplačilo dolga. 
Plačilo je povsem neobvezno in prostovoljno! 
Če kdo more, se mu v imenu župnije lepo za-
hvaljujemo!

 Blagoslov obnovljenega drugega prostora 
na Pošti, kjer bo delovala Srčika, inštitut za 
družinsko in zakonsko terapijo našega farana 
Luka Mavriča, bo v nedeljo, 15. januarja, po 
maši ob 9.00. Vabljeni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 9. januar – srečanje ŽPS (18.30)
• 16. januar – srečanje ŽGS (18.30)
• 20. – 21. januar – duhovna obnova župnij-
skih sodelavcev (Il. Bistrica)
• 23. januar – srečanje Karitas (18.30)
• 26. januar – priprava na krst (19.00)
• 27. januar – srečanje staršev birmancev 
(19.00)
• 29. januar – krsti po maši (9.00)

 Župnijski pastoralni svet ima srečanje v po-
nedeljek, 9. januarja, ob 18.30 v župnišču.

 Vaje za ministrante so v soboto, 14. januar-
ja, ob 9.00 v župnijski cerkvi.

 V ponedeljek, 16. januarja, bo prav tako 
ob 18.30 v župnišču srečanje Gospodarskega 
sveta.

 Ob godu sv. Antona, 17. januarja, bo maša 
tudi v Srednjih Gameljnah, in sicer ob 19.00.

 Boštjanova maša ob prazniku mučenca sv. 
Sebastijana bo v Spodnjih Gameljnah na pred-
večer godu, in sicer 19. januarja ob 19.00, za-
radi duhovne obnove.

 Tudi v letošnjem letu ste vsi župnijski so-
delavci, pa tudi drugi farani, povabljeni na du-
hovno obnovo, ki bo od 20. do 21. januarja pri 
šolskih sestrah de Notre Dame v Ilirski Bistrici. 
Odhod izpred župnišča z osebnimi avtomobili 
(iščemo voznike) predvidoma ob 17.00. Z nami 
bo prof. Marijan Peklaj, ki nam bo spregovoril o 
pravičnosti v Svetem pismu. Povratek v soboto 
v večernih urah, saj bomo popoldan poromali 
na Trsat. Cena je 30 EUR (polni penzion). Več 
informacij pri nedeljskih oznanilih!

 V nedeljo, 22. januarja, bo redno mesečno 
darovanje za potrebe župnije. Tokrat bomo da-
rove namenili za ogrevanje župnijske cerkve. 
Decembra smo uspeli dobiti rezervne dele in 
popraviti vse peči, ki sedaj normalno delujejo. 
Stroški popravila so znašali skoraj 800 EUR.

 V pisarni župnišča lahko oddate mašne 

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Začelo se je novo leto, z njim pa tudi nov seznam najinih ciljev, ki nama jih morda ne bo uspelo 
uresničiti, vsaj ne popolnoma. Mnogi nama voščijo – srečno in zdravo novo leto! Naju prav za-
nima, ali bi znala biti srečna v drugem, drugačnem okolju, kjer živiva sedaj? Vedno najdeva nekaj 
novega, kar nama ni všeč in naju moti. Zakaj ne znava biti zadovoljna s tem, kar imava, kot na 
primer zdravje? Zakaj ne znava ostati pri preprostih stvareh, ki naju osrečujejo in napolnjujejo? 
Ali ne moreva biti preprosto to, kar sva? 

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 24. decembra ste darovali za naslednje mašne 
namene: + Slavc SEŠEK. Ob pogrebu + Franca 
TOMŠIČA so darovali po en mašni namen: brat 
Jože z družino, Silva Štrukelj ter Kernovi iz Sr. 
Gameljn. Ob pogrebu + Ivana BOLJEŠIĆA je da-
rovala družina Lampič (2 mašna namena).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

BRALCI BOŽJE BESEDE
2. nedelja med letom, 15. januar, ob 9.00:

oznanila Vida MERŠE

1. berilo (1 Sam 3,3-10.19) Joži PLUT

2. berilo (1 Kor 6,13-15.17-20) Jan ŠILC

Prošnje Klara MERŠE

3. nedelja med letom, 22. januar, ob 9.00:

oznanila Andrej SKOBE

1. berilo (Jon 3,1-5.10) Lidija LAMPIČ

2. berilo (1 Kor 7,29-31) Stane MERŠE

Prošnje Martin NATLAČEN

... IN ZAME!
Kaj pa najina pričakovanja? To, da bi znala sprejemati in se truditi za vse stvari - pričakovanja 
pri zanositvi, gradnji odnosa, samodisciplini, razumevanju drug drugega, spomniti se večkrat na 
Boga - ki nama veliko pomenijo, in tudi vse križe, kar pomeni, da so to stvari, ki nama jih bo Bog 
poslal, ki pa jih ne smeva gledati z negativne strani, marveč jih sprejmeva, da se izpopolniva. 
Vsem skupaj želiva, da bi znali spoznati Božjo milost, ki nam bo v letošnjem letu dana. (A. in J. 
Jelnikar)

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).

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAKŠEN JE ODNOS MED MILOSTJO IN ČLOVEKOVO 
SVOBODO?
Milost prehiteva, pripravlja in vzbuja človekov svo-
boden odgovor. Odgovarja na globoka hrepenenja 
človekove svobode, jo vabi k sodelovanju in privede 
do njene popolnosti.

V milosti je združena Božja ljubezen, odpušča-
nje, usmiljenje, potrpežljivost in zvestoba. Ta 
Božja naklonjenost človeku, ki zaradi prav tako 
podarjene svobode greši, dela torej proti sebi 
in Bogu, človeka nenehno rešuje. Zaradi Božje 
milosti se je Bog Sin rodil za nas in nas na križu 
odrešil. Posledice naše svobodne volje, ko gre-
šimo, nam po kesanju odpušča pri spovedi. Še 
več, svoboda je odsotnost greha. Ta odsotnost 
greha je udejanjena v Kristusu, ki je zgled kr-
ščanskega človeka. Svoboda je po milosti naj-
več, kar nam Bog na tem svetu podarja. Zaradi 
nje pa imamo možnost prav ljubiti sebe in drug 
drugega. Svoboda je tudi v tem, da smo sami 
odgovorni za svoja dejanja in odločitve. Naše 
odločitve so torej pomembne za nas, skupnost 
in Boga, ki bo nazadnje o njih razsodil.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
8. 1. 
ned

JEZUSOV KRST 7.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl.
Šmartno

9.00 za novokrščence in družine
9. 1.
pon

sv. Pij IX.,
papež

18.00 + bica Marija BLAGOTINŠEK Šmartno

10. 1.  
tor

sv. Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj

6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

11. 1.  
sre

sv. Pavlin Oglejski,
škof

18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

12. 1. 
čet

sv. Tatjana, 
mučenka

18.00 + Stane, Danica, Marko DEBEVEC Šmartno

13. 1. 
pet

sv. Hilarij, 
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Milan MOŽINA, 30. dan Šmartno

14. 1. 
sob

sv. Odon,
prior

18.00 + Frančiška THUMA, obl. Tacen

15. 1. 
ned

2. NEDELJA MED 
LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + GRAD
16. 1. 
pon

sv. Honorat,
škof

18.00 + Metka in Anton SIRNIK Šmartno

17. 1. 
tor

sv. Anton, 
puščavnik in opat

6.30 + Tomaž in Antonija BOŽNAR Šmartno

19.00 + Anton JARC Sr. Gameljne

18. 1. 
sre

sv. Marjeta Ogrska,
kneginja

18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

19. 1. 
čet

sv. Makarij,
opat

18.00 + Pavel PETERLIN, obl. Šmartno

19.00 za blagoslov Sp. Gameljne

20. 1. 
pet

sv. Sebastijan,
mučenec

7.00 v zahvalo Šmartno

21. 1. 
sob

sv. Neža,
devica in mučenka

18.00 + INGLIČ in MALOVRH Tacen

22. 1. 
ned

3. NEDELJA MED 
LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc BRADEŠKO, obl.
*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Kajti  iz  njego ve polnosti  smo vsi  prejel i  mi lost za milostjo. 
Postava je  bi la  namreč dana po Mojzesu, 

mi lost in  resnica pa je  prišla po Jezusu Kristusu ” (Jn 1,16-17).
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