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PREDPOSTNA KOVAŠKA

Kako že gre tista Župančičeva? Kuj me, življenje, kuj! Če sem železo, steklo, kremen? Ali pa ona, da
Bog tepe vse tiste, ki jih ima rad. Take viže mi prihajajo pred oči pred začetkom postnega časa …
Saj smo veliki reveži! Postni čas? Mnogi (spet) ne vedo, kaj bo za v lonec. Mnogi imajo toliko preveč,
da ne vedo, kje bi se posta lotili. Srečujemo se z mnogimi pastmi posta, ki ga lahko čisto preprosto
skrčimo na manekensko linijo. Rečemo, da je post koristen za telo, se držimo te in one postave, pa
bomo zveličani. Zemeljsko, se ve.
Kje pa! Post je vse kaj drugega! Post ni lahek. Odpiram novičarsko spletno stran in glavni članek
ima naslov ALI JE VERA DANES TEŽKA? Površno preletim članek. Vidim, da so soočili nekaj mnenj
vernih in nevernih, kaj jim vera pomeni. Mnenja so se stikala v eni točki: veren človek mora biti
pripravljen pričevati pred svetom o svoji veri. Pripravljen mora biti na zagovor tega, v kar (Kogar!)
je prepričan.
Mi pa da potrebujemo post?! Saj jih že tako poslušamo! Saj že tako plačujemo napake Cerkve v
materialnem in moralnem smislu! Saj se je že tako na vsakem koraku potrebno odpovedovati temu
in onemu! Pred poroko nič, v zakonu tako, tu celibat, tam pravila. Ob petkih ne mesa, ob nedeljah
ne dela. Zakaj ne bi enkrat kar preskočili v veliko noč?
Nikakor! Proč, skušnjavec! Hudič! Za vsakogar si tu, sveti Post. Za vsakogar! Naj se pokaže, kaj
sem. Železo, steklo, kremen? Potem bom na velikonočno jutro gotovo spoznal, da Bog tiste, ki jih
ima rad, tudi nekoliko udari …

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Po nedelji, 19. februarja, so zimske počitnice,
zato ni veroučne šole!
 Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 20.
februarja, takoj po sveti maši, ob 18.30 v župnišču.
 Postni čas začnemo s pepelnico, v sredo, 22.
februarja. Pri večerni maši ob 18.00, ki bo v župnijski cerkvi, bo obred pepelenja.
 V četrtek, 23. februarja, bo priprava staršev
in botrov na krst, in sicer ob 19.00 v župnišču.
Krstna nedelja je 1. postna, med mašo ob 9.00.
 Na 1. postno nedeljo bomo popoldne molili
križev pot ob 14.00 na podružnici sv. Andreja v
Srednjih Gameljnah. Po končani pobožnosti bomo
blagoslovili obnovljeno vaško kapelico. Vabljeni!
 Prvi petek je 2. marca. Dopoldan bo obhajanje bolnih in ostarelih po domovih. Zvečer pa uro
pred mašo priložnost za prejem svete spovedi.
Maša bo v župnijski cerkvi. Ta dan gre prva skupina birmanskih kandidatov na duhovno obnovo
na Kanji Dol. Podprimo jih z molitvijo!
 V soboto, 3. marca, bo romanje I. arhidiakonata (ljubljanskih dekanij) v stolnico ob jubileju
550. letnice škofije. Ob 9.30 bo v stolnici maša,
ki jo bo daroval arhidiakon, pomožni škof, msgr.
Anton Jamnik. Na Teološki fakulteti sledi pogovor
z nadškofom, msgr. Antonom Stresom ter pogostitev. Ob 14.00 pa bo v Narodnem muzeju voden
ogled razstave ob jubileju. Vabljeni še posebej
člani ŽPS, Karitas, pevci in drugi!
 Tudi letos bomo na 2. postno nedeljo imeli
postnega gosta. Med nami bo g. mag. Luka Tul,
župnik v Slavini pri Postojni. Popoldan ob 14.00
pa bo pobožnost križevega pota na podružnici sv.
Lenarta v Sp. Gameljnah.

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v skladu za
odplačilo dolga: kuverte: 640 EUR, internetna
plačila: 615 EUR, župnikov sklad: 145 EUR. Bog
povrni!
 Lepo povabljeni k pobožnostim križevega
pota, ki bodo ob petkih pred mašo ob 18.00 (v
župnijski cerkvi) ter ob nedeljah na podružnicah
ob 14.00.

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2012
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko
noč. Naj bo res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa posebne
oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.
Strogi post nas zavezuje od izpolnjenega
18. leta do začetka 60. leta starosti.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim
drugim dobrim delom pokore ali ljubezni
do bližnjega.
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 5. marec – srečanje ŽPS (18.30)
• 8. marec – srečanje animatorjev za Oratorij
(18.30)
• 9. marec – odhod 2. skupine birmancev na duhovno obnovo
• 11. marec – mesečno darovanje pri maši
• 12. marec – srečanje Karitas (18.30)
• 17. marec – dekanijsko srečanje za birmanske
botre, Lj. Šentvid (17.00)

ZATE ...

Zakaj se postim? V čem se postim? V čem pa bi se moral postiti? Vsi poznamo bistvo postnega
časa - zdržek od naših razvad, poglobljena molitev in premišljevanje ob križevem potu. Večkrat
pa se sprašujem, ali je post lahko nekaj več, nekaj drugega? Post od 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
V času od 2. februarja ste darovali za naslednje mašne namene: za zdravje, za Božji blagoslov, za zdravje v družini, + MIKLAVŽEVI,
za nove duhovne poklice, za birmance, v
dober namen, v zahvalo bl. A. Grozdetu, za
naše krščence.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugod!

KATEKIZEMSKI DROBCI

BRALCI BOŽJE BESEDE
1. postna nedelja, 26. februar, ob 9.00:
Oznanila

Andrej SKOBE

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

Mojca SKOBE

2. berilo (1 Kor 10,31 – 11,1)

Ivan BIZJAK

Prošnje

Klara MERŠE

2. postna nedelja, 4. marec, ob 9.00:
Oznanila
1. berilo (Iz 43,18-19.21-25)
2. berilo (2 Kor 1,18-22)
Prošnje

Jurij ŠILC
Lidija LAMPIČ
Jurij ŠILC
Urška BITENC

V KAKŠNIH OBLIKAH SE IZRAŽA POKORA V KRŠČANSKEM ŽIVLJENJU?
Pokora se kaže na zelo različne načine, zlasti s
postom, z molitvijo in miloščino. Kristjan more te
in mnoge druge oblike spokornosti uresničevati v
vsakdanjem življenju, zlasti v postnem času in v
petek, na dan pokore.
Beseda pokora nas »sodobne« kristjane nekako moti, če ne že kar odbija. Ima nek prizvok
preteklosti. Pa vendar je zelo potrebna za
našo osebno rast in tudi za celotno skupnost.
Post ni le v odrekanju pri hrani, še potrebnejši
je pri neumni gostobesednosti ali celo grdem,
nemoralnem govoričenju. Posebno v tem času
premislimo, kaj bomo govorili, kako bomo premišljeno povedali, da ne bi žalili ali ponižali
sogovornika. Gre torej za pretehtano besedo
v smislu uvidevnosti do sočloveka. Pa tudi za
človeka in kristjana vredno ravnanje. Vadimo v
tem postnem času, da bomo znali tako ravnati
vse leto, pa še lep zgled bomo drugim, ki bodo
morda sčasoma spoznali in začutili, da smo drugačni. Ne pozabimo pa tudi na kakšno dobro
delo vsem, ki ga od nas pričakujejo in vsem, ki
ga potrebujejo.

... IN ZAME!

Nekoliko čudno se sliši, predvsem ker so mnogi v teh časih ostali brez dela, drugi pa še bolj
brezglavo delamo, dan se drži z dnevom, teden s tednom … Nimamo časa niti zase, kaj šele
za naše bližnje, prijatelje, ostarele. V tem postnem času se potrudimo, da si bomo vzeli čas za
bližnje in tako v polnosti doživeli velikonočno jutro Vstalega! (J. Ž.)

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
19. 2.
ned

7. NEDELJA MED
LETOM

20. 2.
pon

bl. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

21. 2.
tor

sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj

22. 2.
sre

ZAČETEK POSTNEGA ČASA

23. 2.
čet

PEPELNICA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Valentin, Ivana, Tine BURGAR
18.00 + Franc BUH, obl.

KRAJ
Šmartno
Šmartno

ni maše
18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl.

Šmartno

sv. Polikarp,
škof in mučenec

18.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

24. 2.
pet

sv. Matija,
apostol

18.00 + Veronika GRAD

Šmartno

25. 2.
sob

sv. Valburga,
opatinja

18.00 + Ivan KERMELJ, obl.

26. 2.
ned

1. POSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Frančiška in Marija ŠABEC, obl.
14.00 pobožnost križevega pota

Tacen
Šmartno
Sr. Gameljne

27. 2.
pon

sv. Leander Seviljski,
škof

28. 2.
tor

sv. Roman,
opat

29. 2.
sre

sv. Antonija Firenška,
vdova – PRESTOPNI DAN

18.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

1. 3.
čet

sv. Albin,
škof

18.00 + Franc TOMŠIČ

Šmartno

2. 3.
pet

sv. Neža Praška,
opatinja – PRVI PETEK

18.00 + ŠUŠTAR in BELČIČ

Šmartno

3. 3.
sob

sv. Kunigunda,
kraljica – PRVA SOBOTA

18.00 + starši ZAJC, Janez, Mari TURŠIČ

4. 3.
ned

2. POSTNA
NEDELJA

18.00 + Franc, Marija, Franci DOLENC obl.
6.30 za duše v vicah

7.00 za žive in rajne farane
9.00 v zahvalo za srečen zakon
14.00 pobožnost križevega pota

Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno
Sp. Gameljne

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

“ Tako je s človekom, ki se za svoje grehe posti,
potem pa gre in spet greši.
Kdo bo poslušal njegovo molitev?
Kaj mu pomaga njegovo zatajevanje?” (Sir 34,26).
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