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5. februar 2012
PRVI IN ZADNJI KRISTJANI

Včasih me že kar jezi stalna primerjava s prvimi kristjani (že izraz mi ni prav všeč – morda
kristjani prvih stoletij po Kristusu ali kaj podobnega …). Bili so sveti, zagnani, misijonski, vneti,
enotni. Res je, Sveto pismo je razodeta Božja beseda in besede Apostolskih del so gotovo
navdihnjene po pristnem krščanskem življenju spreobrnjenih Judov, Grkov, sužnjev, svobodnih
ali celo tistih, ki so se ponašali z rimskim državljanstvom. Vendar so se med njimi našli tudi
prevaranti, sleparji, papirni verniki in sebičneži. Tako kot se med nami, slabotnimi kristjani 21.
stoletja še najde sem in tja kakšen svetnik …
Neki župnik je dal interni Naslovnik slovenskih škofij svojemu faranu, ki ga je spretno izkoristil,
saj svojo obrt (vem, da se trudi za življenje in da nima slabih namenov) spretno širi preko
klicev na mobilne telefone in z obiski po župnijah. Kakšna gorečnost! Včasih me ti klici in obiski
motijo, a po svoje ga občudujem. Kako si prizadeva, da bi v življenju ustvaril dobiček.
Premišljujem. Če bi mi, kristjani, imeli za evangelizacijo vsaj pol toliko vneme, kakor jo imamo
za druge, posvetne opravke, potem bi imeli manj težav z nevero sveta. V resnici je morala biti
vnema kristjanov prvih stoletij po Kristusu (se že učim!) velika in vera močna, da o njihovem
življenju piše Sveto pismo. Mi pa … Še nekaj gorečnosti bo potrebno, da se bo tale zima
umaknila in da bomo svet okrog sebe spreminjali iz ljubezni do Boga in bližnjega. Da bi bližnji
sprejeli Boga. Da ne bomo – zadnji kristjani!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Zaradi slovenskega kulturnega praznika, ki
je dela prost, 1. in 4. razred v sredo, 8. februarja, nimata veroučne šole.
 Valentinova maša bo v Sp. Gameljnah v
torek, 14. februarja, in sicer ob 19.00.
 Srečanje katehetov bo v sredo, 15. febru-

arja, ob 15.00 v župnišču.

 Zavod sv. Stanislava in Škofijska klasična
gimnazija vabita na informativna dneva, ki
bosta v petek in v soboto, 10. in 11. februarja. Vabljeni!
 Za čiščenje župnijske cerkve sta v soboto,

11. februarja, na vrsti Grobeljca in Pšatnik,
za čistočo učilnic in spodnjih prostorov v župnišču pa v petek, 17. februarja, od 18.30,
poskrbijo starši veroučencev 6. razreda. Ob
19.30 bomo imeli z njimi tudi kratko srečanje.

 V soboto, 11. februarja, ob 19.00, ste v

župnišče povabljeni mladi, ki bi radi sodelovali pri Oratorijskem dnevu (morda dneh …)
v juniju. Vabimo tudi nove animatorje iz 9.
razreda!

 Zakonci za Kristusa vabijo poročene, razvezane, ovdovele na duhovne vaje z naslovom Krščansko življenje, ki bodo na Brezjah
od 10. do 12. februarja. Informacije in prijave na telefonsko številko: 031/454-831.
 Zaradi zimskih počitnic ne bo veroučne

šole od 20. do 24. februarja.

 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 je župnijskemu oznanilu

priložen nalog UPN oz. kuverta za odplačilo
župnijskega dolga, da bi za to namenili čim
manj rednih prihodkov. 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!
 Založba Družina ponuja knjigo Mati vseh
cerkva (ob 550. letnici ljubljanske škofije –
700 strani!) po 48 EUR. Oglasite se v župnišču!
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 20. februar – srečanje biblične skupine
(18.30)
• 23. februar – priprava na krst (19.00)
• 26. februar – krstna nedelja, krsti po maši
(9.00)
• 26. februar – križev pot in blagoslov znamenja, Sr. Gameljne (14.00)
• 2. marec – začetek duhovne obnove za birmance (1. skupina)
• 3. marec – romanje v stolnico I. arhidiakonata
• 4. marec – postni gost

ZATE ...

Vnema za evangelizacijo se pri meni konča s strahom, da bom ožigosana kot “verski fanatik”. To
že tako ali tako sem, saj delam na cerkvenem radiu. Torej evangeliziram lahko le z dejanji. In
odpuščanjem, ker smo vsi krvavi pod kožo, tudi svetniki so bili.

- 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 19. januarja ste darovali za naslednje mašne
namene: v dober namen, + LOGAR, JERAJ,
KUŠAR, za Božji blagoslov, za zdravje, za zdravje v
družini, na čast bl. Janezu Pavlu II. Ob pogrebu +
Edvarda KODERMANA so za svete maše darovali:
družina Ogorevc (2 mašna namena) ter družina
Kern (1 mašni namen).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta je prejel MATEJ ALEKSANDER Štravs iz Tacna.
Podprimo ga z molitvijo!

KATEKIZEMSKI DROBCI
BRALCI BOŽJE BESEDE
6. nedelja med letom, 12. februar, ob
9.00:v
Oznanila

Barbara MERŠE

1. berilo (3 Mz 13,1-2.44-46)

Renata OGOREVC

2. berilo (1 Kor 10,31 – 11,1)

Ignac POLAJNAR

Prošnje

Joži PLUT

7. nedelja med letom, 19. februar, ob
9.00:
Oznanila

Tilen DEBEVEC

1. berilo (Iz 43,18-19.21-25)

Diana BITENC

2. berilo (2 Kor 1,18-22)
Prošnje

Jan ŠILC
Vida MERŠE

KAKO SE VESELA NOVICA O JEZUSU KRISTUSU ŠIRI?
Že od vsega začetka so prvi učenci goreče želeli oznanjati Jezusa Kristusa z namenom, da bi vse privedli k
veri vanj. Tudi danes iz ljubečega poznanja Kristusa
izvira hrepenenje, da bi evangelizirali in katehizirali, se
pravi, da bi v svoji osebi razodevali celoten božji načrt
in pripeljali ljudi v občestvo z njim.

Novice se vedno širijo, morebiti se žalostne, šokantne
širijo pogosteje in učinkoviteje, žal. Res je radostna in
odrešujoča novica o Odrešenikovem prihodu tako velika,
da bi nas morala nenehno osrečevati in živeti v nas. Jo
pa nemalokrat pozabljamo in nas preredko napolnjuje s
srečo, zato nismo njen odsev. To dejstvo nas sili k premišljevanju, da bi kot kristjani morali odsevati srečo, medsebojno sprejemanje, odpuščanje, pravo skromnost,
blagost, uvidevnost in krščansko doslednost. Največ bi
za druge (beri širjenje vere) storili, če bi znali sprejemati najprej sebe, potem pa drug drugega v vseh naših
slabostih in napakah. Tudi prvotni kristjani niso bili sami
svetniki, le sprejemati so se bolj znali, v tem so nam
lahko še vedno za svetel zgled. Ni treba oznanjati evangelija po tujih celinah, kar je sicer prav in potrebno, še
bolj potrebno ga je živeti tu in sedaj.

... IN ZAME!

Kolikokrat vidim le črno piko na belem platnu! Čeprav je belina stokrat večja od male črne packe
.... Evangeliziram: skušam odstraniti bruno v svojem očesu .... In želim videti le dobro. Ker je
Bog ljubezen in dobrota. Ne kritik in vojak s puško ... (U. Sešek)

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
5. 2.
ned

5. NEDELJA MED
LETOM

6. 2.
pon

sv. Pavel Miki in drugi
japonski mučenci

7. 2.
tor

sv. Koleta,
redovnica

8. 2.
sre

sv. Hieronim Emiliani

9. 2.
čet

NAMEN*

URA

7.00 za žive in rajne farane
9.00

+ Valentin in Ivana BURGAR

18.00 za pokojne sorodnike

KRAJ
Šmartno
Šmartno

ni maše
18.00 za duše v vicah

Šmartno

sv. Apolonija,
devica in mučenka

18.00 + SERAŽIN in GREGORŠ

Šmartno

10. 2.
pet

sv. Sholastika,
redovnica

18.00 + Ivan BOLJEŠIĆ

Šmartno

11. 2.
sob

Lurška Mati Božja

12. 2.
ned

6. NEDELJA MED
LETOM

13. 2.
pon

sv. Jordan Saški,
redovnik

18.00 + Valentin in starši LAMPIČ

Šmartno

14. 2.
tor

sv. Valentin,
mučenec

19.00 za nove duhovne poklice

Sp.
Gameljne

15. 2.
sre

sv. Klavdij,
redovnik

18.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

16. 2.
čet

sv. Julijana Koprska,
mučenka

18.00 + Justina PIPAN

Šmartno

19.00 + Edvard KODERMAN, 30. dan

Sr.
Gameljne

17. 2.
pet

Sedem ustanoviteljev
reda servitov

18.00 + Ivanka MALOVRH, obl.

Šmartno

18. 2.
sob

sv. Simon Jeruzalemski,
18.00 + Tine in Zdravko ČIŽMAN
škof in mučenec

19. 2.
ned

7. NEDELJA MED
LETOM

SLOV. KULTURNI PRAZNIK

SVETOVNI DAN BOLNIKOV

18.00 + Frančiška KOBE, obl.
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Frančiška URAN, obl.

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

Tacen
Šmartno

Tacen
Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

“Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah.
Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem” (2 Tim 4,2).
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