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5. avgust 2012
RAZGRETE GLAVE

Čast Bogu, da smo šele na začetku avgusta, da si šolniki lahko še malo oddahnemo, predno
se začne križev pot z neukročeno mladino! V vročinskem valu pa me, presenetljivo, niti ne
boli glava zaradi razgretega prizorišča v slovenski politiki in takisto v Cerkvi v Sloveniji. Ni to
presenetljivo? Rečem si, da je življenje v tem veku odločno prekratko, da bi si ga krajšal z
vročično glavo ...
Ko pa pomislim na ljudstvo, verno in neverno, ki trdi, da mora prejeti, kar mu gre, pa naj gre
za informacije, resnico, pravico, potrdilo ali prijazno besedo, potem si lahko rečemo, da smo
trdovratno ljudstvo. Vse bi radi postrojili, kakor pogumno vojsko na bojnem polju, a sebe ...
Telefon. Potrebujemo potrdilo za potomca. Kakšno? Tako. In to takoj! Ne, ne morem izdajati
potrdil preko posrednikov za polnoletne osebe, ker to ni dovoljeno. Potem sem jih pa slišal ...
Me prav res zanima, če je ta oseba prijazno pripravljena iti na katerikoli urad ob kateri koli uri
in zahtevati kar koli, samo da bodo želje izpolnjene. Ah, kje pa! Samo v Cerkvi morajo ljudje
dobiti to, kar želijo, po čemer hrepenijo in to, za kar MISLIJO, da imajo pravico dobiti. Cerkev
bi nam morala dati, povedati vse, naj ljubeznivo pocrkljati, ko smo grešniki (z obrabljeno frazo,
češ, tako je menda delal Kristus). Bog pomagaj, kako smo mi grdi. In to trdovratno ljudstvo
zaključi s trdo besedo, da ne bodo VEČ hodili v cerkev (MANJ tako ali tako ne morejo, op. avt.).
Hej, ljudje, umirite konje! Ohladite si glave! Dobro, da imate še nekaj časa v vročem avgustu,
preden greste spet v šolo. Odprite vrata in poglejte pred svoj prag. Grem po metlo zase, potem
pa jo prinesem še k vam ...
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Od prve nedelje v avgustu so nedeljske maše v Šmartnem spet po starem
urniku, torej ob 7.00 in 9.00
Na predvečer Velikega šmarna bomo
poromali na Zaplaz z osebnimi avtomobili. Romarji in vozniki se prijavite v župnišču. Procesija z lučkami se začne ob
20.00, zato je odhod izpred župnišča ob
19.00. Vabljeni, da počastimo Vnebovzeto in bl. Alojzija Grozdeta!
Slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja je v sredo, 15. avgusta. Maše bodo v Šmartnem ob 7.00
in 9.00.
Rokova maša bo v Sp. Gameljnah v
četrtek, 16. avgusta, ob 20.00. Vabljeni!
Žegnanje na podružnici sv. Andreja
v Sr. Gameljnah bo v nedeljo, 19. avgusta, ob 10.30.
Priprava staršev in botrov za krst bo
v četrtek, 23. avgusta, ob 20.00 v župnišču. Krstna nedelja je 26. avgusta, med
mašo ob 9.00 v Šmartnem.

Vpis vseh učencev v veroučno šolo
bo v petek, 31. avgusta (po 14.00) in
v soboto, 1. septembra (čez dan). Prinesite spričevalo (Bog povrni za dar za
kateheta), starši, ki vpisujete otroke v 1.
razred, pa prinesete krstni list in izpolnete prijavnico. Prispevek za ogrevanje in
potrebščine na družino je 20 EUR.
Škofijska Karitas pošilja položnice za
šolske potrebščine za otroke iz socialno
ogroženih družin (na mizi z oznanili!).
Nekaj potrebščin smo zbrali tudi z otroki
na oratoriju. Oglasite se v župnišču!
Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 2.910
EUR, internetna plačila: 1.610 EUR, župnikov sklad: 468 EUR. Bog povrni!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 31. avgust - vpis v veroučno šolo
f 1. september - vpis v veroučno šolo
f 2. september - žegnanje v Tacnu (10.30)
f 3. september - srečanje ŽPS (19.30)
f 7. september - starši birmancev (20.00)
f 8. september - škofijski molitveni dan
za nove duhovne poklice (Brezje)
f 9. september - katehetska nedelja (9.00)

ŽUPNIJA ŽIVI
NAŠI NOVOKRŠČENCI
Zakrament svetega krsta je prejela LANA Aleš z Rašice.
Podprimo jo z molitvijo!

NAŠI RAJNI
Poslovili smo se od + Filipa JURMANA iz Sp. Gameljn, od + Janeza POVŠETA iz Sr. Gameljn,
ter od + Jožeta BLATNIKA iz Zg. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!
- 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

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN*

5. 8.
ned

18. NEDELJA
MED LETOM

6. 8.
pon

JEZUSOVA
SPREMENITEV

7. 8.
tor

sv. Sikst II.,
papež in mučenec

8. 8.
sre

sv. Dominik,
redovni ustanovitelj

19.00 + Marija PETERLIN, obl.

Šmartno

9. 8.
čet

sv. Edith Stein,
mučenka

19.00 + Anton in Metka SIRNIK

Šmartno

10. 8.
pet

sv. Lovrenc,
diakon in mučenec

19.00 + Ivanka INTIHAR, obl.

Šmartno

11. 8.
sob

sv. Klara,
red. ustanoviteljica

19.00 + Jože SITAR, obl.

12. 8. 19. NEDELJA
ned MED LETOM
13. 8.
pon

sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca

14. 8.
tor

sv. Maksimilijan Kolbe
duhovnik in mučenec

15. 8. VNEBOVZETJE
sre
DEVICE MARIJE

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ

9.00 + Igor KNEZ in Angela KRALJ

Šmartno

19.00 + Janez ČAMPA

Šmartno

6.30 + Marta UMEK

Šmartno

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Vinko ALJAŽ, obl.
19.00 za pokojne sorodnike
6.30 za duše v vicah
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Alojzij LETNAR

16. 8.
čet

sv. Rok,
spokornik

20.00 +Stane MERC

17. 8.
pet

sv. Evzebij,
papež

19.00 + ŽIBRET

18. 8.
sob

sv. Helena,
cesarica

19.00 + MIKLAVŽEVI

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno
Tacen

ODDANE MAŠE
Od 6. julija ste darovali za naslednje mašne namene: + starši PIGNAR, + Filip JURMAN, + Franc
ŠUŠTAR (2 mašna namena), za nove duhovne poklice (2 mašna namena), za duše v vicah (2
mašna namena), + Stanko BLATNIK, + Francka BLATNIK.
Ob pogrebu + Jožeta BLATNIKA so darovali za svete maše: sestra z družino (1 mašni namen)
ter Irena Snoj (1 mašni namen).
ŽUPNIJSKA PISARNA - Med šolskimi in veroučnimi počitnicami je župnik najbolj zanesljivo doma po večerni maši v Šmartnem (okoli 19.30). Uradnih
ur ob ponedeljkih in četrtkih do konca avgusta ni.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).

GOD/PRAZNIK
19. 8. 20. NEDELJA
ned MED LETOM

NAMEN*

URA

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + starši ŠTEFANIČ
10.30 za sosesko

KRAJ
Šmartno
Sr. Gameljne

20. 8.
pon

sv. Bernard,
opat in cerkveni učitelj

21. 8.
tor

sv. Pij X.,
papež

22. 8.
sre

Devica
Marija Kraljica

19.00 za nove duhovne poklice

Šmartno

23. 8.
čet

sv. Roza iz Lime,
redovnica

19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK

Šmartno

24. 8.
pet

sv. Jernej,
apostol

19.00 + ŠARC

Šmartno

25. 8.
sob

sv. Ludvik IX.,
kralj

19.00 + Franc TRTNIK

26. 8. 21. NEDELJA
ned MED LETOM

19.00 + BUH

Šmartno

ni maše

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + L. CERAR, Janez, Frančiška KOZELJ

Tacen
Šmartno

27. 8.
pon

sv. Monika,
mati sv. Avguština

ni maše

28. 8.
tor

sv. Avguštin,
škof in cerkveni učitelj

ni maše

29. 8.
sre

Mučeništvo
Janeza Krstnika

19.00 + Marija in Drago TRAILOVIĆ

Šmartno

30. 8.
čet

sv. Feliks,
mučenec

19.00 + Frančiška GERŠIČ

Šmartno

31. 8.
pet

sv. Nikodem,
Jezusov učenec

19.00 + Leopold MALOVRH, obl

Šmartno

1. 9.
sob

sv. Tilen,
opat

7.00 na čast Srcu Marijinemu

Šmartno

2. 9.
ned

22. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija JERAS, obl.
10.30 za sosesko

Šmartno
Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Pravica je potisnjena nazaj, pravičnost mora stati od daleč, kajti resnica se je spotaknila na trgu, poštenost nima moči, da bi prišla.« (Iz 59,14).
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