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22. januar 2011
NAROČITE DELO!

Dobro bi me lahko podkupila neka založniška hiša, ko takole reklamiram njihov proizvod. Še zdaleč
pa to ni moj namen, saj moram spraviti v promet List svetega Martina s častivredno naklado več
kot 400 izvodov!
Delo je ena od osnovnih človekovih vrednot. Človek, ki nima dela, ima večjo možnost, da ga
skušnjave odpeljejo na nevarne poti. Poleg tega delo daje človeku dostojanstvo, saj se počuti sprejetega in koristnega. Upam, da ste v dokumentarnem filmu uspeli videti življenje in delo p. Pedra
Opeke, ki pomoči potrebnim ni dal najprej dobrin in materiala, ampak jih je naučil delati, da lahko
zaslužijo za svoj dom in svoje življenje.
Ko opazujem svoje prijatelje, se zgornje besede ne potrdijo v vseh primerih. Delo je v zadnjem času
postalo veliko breme. Četudi s službo nisi zadovoljen, moraš potrpeti, ker nikoli ne veš, kako boš
dobil drugo. Pritisk je z vseh strani tako močan, da smo z živci na psu, pa bi morali biti na konju.
Plačilo je dela nevredno, od dneva pa marsikdo nima nič več, saj pride pozno domov. Kje vidite
tukaj dostojanstvo dela?
Problem ni v delu, marveč v človeku in njegovem načinu življenja. Delo je vrednota. Je naša pravica
in dolžnost. In veseli smo lahko, če imamo vsak dan delo, čeprav nas včasih drago stane.
Naročite torej delo (jasno, z malo začetnico) in se Bogu zahvalite, da vam vest ne dovoli zanikrnosti, zanemarjanja samega sebe in lenarjenja. To velja za vsakega človeka, kaj šele za dejavnega
katoličana! In Bog povrni vsem, ki potrpite na svojem delovnem mestu in s težavo ohranjate čisto
vest. Zaradi sebe, družine, skupnosti … Naročite delo!

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Srečanje članov Karitas naše župnije bo
v ponedeljek, 23. januarja, takoj po maši ob
18.30 v župnišču. Vabimo tudi nove člane in
članice, da se pridružijo prostovoljnemu delu!
 Priprava staršev in botrov za krst bo v četrtek, 26. januarja, izjemoma ob 18.30 (!).
Krstna nedelja pa je 29. januarja; zakrament
podeljujemo po maši ob 9.00.
 Srečanje s starši birmancev bo v petek, 27.
januarja, ob 19.00 v župnišču. Srečanja naj
se udeleži vsaj eden od staršev, saj bo med
nami s. Rebeka Kenda ŠS, ki bo vodila duhovno obnovo za birmanske kandidate v marcu.
Do tega petka naj starši prinesejo tudi potrdila
o sposobnosti botrov njihovih otrok. Takoj po
srečanju se na kratko dobimo s starši, birmanskimi animatorji.
 4. nedelja med letom (29. januar) je posvečena Svetemu pismu. Vzemimo si čas za
branje razodete Božje besede.
 Praznik Jezusovega darovanja oz. svečnica
je v četrtek, 2. februarja. Sveti maši bosta v
Šmartnem ob 9.00 in 18.00, pri obeh mašah
pa blagoslov sveč (na voljo bodo tudi v župnijski cerkvi). Enemu izmed veroučencev bomo
med večerno mašo izročili Jezusa iz jaslic v
»oskrbo«.
 Prvi petek je 3. februarja. Dopoldan bo obhajanje bolnih in ostarelih po domovih, priložnost za sveto spoved bo eno uro pred večerno mašo (v župnijski cerkvi!). Ta dan je god
sv. Blaža, zato bomo prejeli Blažev blagoslov

zoper bolezni v grlu. Po maši (okrog 18.45) pa
bo čiščenje spodnjih prostorov župnišča. Na
vrsti so starši veroučencev 5. razreda.
 Zavod sv. Stanislava vabi na dan odprtih
vrat na Škofijski klasični gimnaziji, v Jegličevem dijaškem domu in v Glasbeni šoli v soboto, 28. januarja, od 8.00 dalje. Informativna
dneva bosta v petek in v soboto, 10. in 11.
februarja. Vabljeni!
 Novi otroški pevski zbor, ki ga bo vodil Luka
Mavrič, vabi predšolske in šolske otroke do 5.
razreda k pevskim vajam, ki bodo vsak petek
od 17.00 do 18.00 v župnišču.
 Po sklepu ŽGS bo naslednjemu župnijskemu oznanilu priložen nalog UPN oz. kuverta za odplačilo župnijskega dolga, da bi čim
manj rednih prihodkov namenili temu. Plačilo
je prostovoljno in neobvezno! Kdor more, naj
daruje. Kuverto lahko oddate tudi v pušico ali
župniku osebno.
 V mesecu februarju bom dvakrat odsoten
(oktet Oremus in duhovne vaje). Priporočam
se za kakšen mašni namen, ki ga bom lahko
opravil v tistih dneh. Vnaprej – Bog povrni!
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 23. januar – srečanje Karitas (18.30)
• 26. januar – priprava na krst (18.30)
• 27. januar – srečanje staršev birmancev, s.
Rebeka (19.00)
• 29. januar – krsti po maši (9.00)
• 3. februar – prvi petek, čiščenje učilnic
(18.30)

ZATE ...

Znova porast brezposelnosti!!! Le kam nas to pelje? Kot mati treh otrok, še zaposlena, se večkrat
sprašujem, kako preživijo veččlanske družine s šoloobveznimi otroki, kjer sta oba starša izgubila
službo. Kaj če ni dela?

- 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
Od 5. januarja ste darovali za naslednje mašne
namene: za vse pokojne sorodnike, za stanovitnost v poklicu, za nove duhovne poklice (3 mašni
nameni), za duše v vicah (2 mašna namena), +
Ivanka KOSMAČ, + Alojzija TOMŠIČ (2 mašna namena), + Franc NOGRAŠEK.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

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

KATEKIZEMSKI DROBCI

BRALCI BOŽJE BESEDE
4. nedelja med letom, 29. januar, ob 9.00:
oznanila
1. berilo (5 Mz 18,15-20)

Jolanda BIZJAK
Renata OGOREVC

2. berilo (1 Kor 7, 32-25)

Jure SEŠEK

Prošnje

Luka SEŠEK

5. nedelja med letom, 5. februar, ob 9.00:
oznanila
1. berilo (Job 7,1-7)
2. berilo (1 Kor 9,16-23)
Prošnje

Vida MERŠE
Irena KOŽELJ
Jurij ŠILC
Urška BITENC

KAKŠEN POMEN IMA DELO ZA ČLOVEKA?
Delo je za človeka dolžnost in pravica, po njem sodeluje z Bogom Stvarnikom. Ko namreč človek dela
z zavzetostjo in pristojnostjo, dovršuje zmožnosti,
vpisane v njegovo naravo, časti in prejete talente,
vzdržuje sebe in svoje domače, služi človeški skupnosti. Delo more biti vrhu tega sredstvo posvečenja in sodelovanja s Kristusom za zveličanje drugih.

Počitek je čas telesnega počitka in čas, ko se
posebej posvetimo bratom v stiski. Opravljanje
dobrih del, molitve in dela za preživetje nas ločujejo od vseh drugih bitij in nas na poseben
način približujejo Bogu. Z delom se oblikujemo
v zrele osebnosti, saj delo ni kazen, je že od
Adama in Eve sodelovanje z Bogom in izpopolnjevanje stvarstva. Dokler človek zmore delati,
sme biti posebno srečen in ni prav, da zaradi
preobilice dela tarna in vzdihuje. Naše zdrave
moči, sposobnosti in darove moramo čimbolj
pametno porabiti. Hvaležni moramo biti, da
zmoremo delati, da imamo kaj in kje delati, posebno še, če le to ni samo v našo korist.

... IN ZAME!

Ob plačilu položnic in stroškov vedno ostane malo za dostojno življenje iz meseca v mesec. Globoko v meni se poraja vprašanje, kaj če tudi jaz ostanem brez zaposlitve. Zato verjamem, da je
delo velika dobrina, ki je ne gre lahkomiselno zapraviti. (N. M.)

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*

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ

22. 1.
ned

3. NEDELJA
MED LETOM

23. 1.
pon

Zaroka Marije in Jožefa

24. 1.
tor

sv. Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj

25. 1.
sre

Spreobrnitev
apostola Pavla

18.00 + Edvard KODERMAN, 7. dan

Šmartno

26. 1.
čet

sv. Timotej in Tit,
škofa

18.00 + Veronika GRAD

Šmartno

27. 1.
pet

sv. Angela Merici,
redovna ustanoviteljica

18.00 + Franc NOVAK, obl.

Šmartno

28. 1.
sob

sv. Tomaž Akvinski,
redovnik in cerk. učitelj

18.00 + Antonija in Ivan TOMŠIČ, obl.

29. 1.
ned

4. NEDELJA
MED LETOM

30. 1.
pon

sv. Peter Bolgarski,
menih

31. 1.
tor

sv. Janez Bosko,
duhovnik in redovni ust.

1. 2.
sre

sv. Brigita Irska,
opatinja

2. 2.
čet

GOSPODOVO DAROVANJE
SVEČNICA

3. 2.
pet

sv. Blaž,
škof in mučenec

18.00 + Anica MIHELČIČ

4. 2.
sob

sv. Janez de Britto,
mučenec

18.00 + Rozalija JEŽEK, obl.

5. 2.
ned

5. NEDELJA
MED LETOM

9.00 + Franc BRADEŠKO, obl.

Šmartno

18.00 + Franc LAVTIŽAR, obl.

Šmartno

6.30 + starši in sestre SEŠEK

Šmartno

7.00 + Jože DOLINAR, obl.
9.00 za žive in rajne farane
18.00 + Pavla LAMPIČ
6.30 za blagoslov v družini
18.00 za pokojne (novembrski nameni)
9.00 + Franc LAVTIŽAR
18.00 + Alfonz ŠILC, obl.

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Valentin in Ivana BURGAR

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

“Ne delaj se modrega, kadar opravljaš svoje delo,
ne poveličuj se, kadar zaideš v stisko” (Sir 10,26).
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