
RAJ ŠELE OB KONCU? 
Dobili smo novo komercialno televizijo. Kako človek z veseljem pričakuje, da bo z njo prišel 
tudi bolj kakovosten program! In vendar: razočaranje! Tudi tukaj bodo predvajali to, kar nas 
danes očitno pritegne. Resničnostni šov. Reklama pa je približno v tem pomenu: V tej oddaji bo 
tekmovalcem dovoljeno vse. Iskali bodo raj. Seveda, vsak teden pa bo nekdo, ki ne bo našel 
svojega partnerja, moral oditi.
Ob tem sem nehote pomislil na naše aktualno življenje. Zdi se, kakor da se oddaljujemo od 
raja. Nalagamo si vedno več bremen. Vedno več se od nas zahteva in vedno več terjamo od 
drugih. Pa imamo zato res vrednejše življenje? Smo, poleg globalnosti in mobilnosti, napre-
dovali še v čem? Verjetno ne. Zato hrepenimo po izmišljenih paradižih, ki naj bi nas osrečili.
Ne gre mi iz glave misel iz poročila o življenju pokojnega p. Miha Drevenška, ki je deloval v 
Ndoli v Zambiji. Afriški človek ima več časa. Je v nekakšni brezčasnosti, zato si tudi za svete 
stvari lahko privošči več časa. Pri nas pa ... Še to moramo ... To moraš doseči ... Zmanjkuje 
mi moči ... časa ...
Enkrat se bo moralo nehati z iskanjem lažnega raja. Sicer bomo zamudili priložnost, da 
dosežemo raj, ki ga obljublja Kristus, Kralj sveta. Njegov raj nam bo dosegljiv po medsebojni 
ljubezni, po prizadevanju za resnico in poštenje, po življenju po zapovedih. V njem bomo 
nepredstavljivo srečni v družbi svetih slavili Boga samega, Boga, ki je Kralj. 
Ni kaj. Raj bo šele ob koncu. Pa srečno potovanje! Tudi v novem cerkvenem letu. 

Sebastjan, župnik
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 Na 2. adventno nedeljo bomo v naši 
župniji obhajali Nedeljo Karitas. Sodelavci 
župnijske Karitas pripravljajo tudi posebno 
poročilo o delu in razdeljeni pomoči.

 Ob sklepu jubilejnega leta 550. le-
tnice škofije bo slovesna maša v stolnici 
v nedeljo, 9. decembra, ob 16.00. Vodil 
jo bo papežev legat, kard. Franc Rode.

 Priloga listu je povabilo k adventni 
akciji ZA ŽIVO UPANJE - ZA ŽIVO CER-
KEV. V času božične devetdnevnice bomo 
darovali svete maše za potrebe živih. Svoj 
namen in skromni dar oddajte v posebni 
nabiralnik ali župniku osebno.

 V adventu otroci veroučne šole zbira-
te sredstva za lačne otroke. Več o tem v 
adventnem koledarju, ki ga boste prejeli. 

 Od 1. decembra v pisarni sprejemam 
mašne namene za obdobje januar-junij 
2013. Rezervacij za leto naprej ne morem 
sprejeti!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.210 
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, žu-
pnikov sklad: 706 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 9. december - sklep prazničnega leta 
ob 550. letnici škofije, stolnica (16.00)
f 13. december - adventni večer z go-
stom, dr. Jožetom Dežmanom (19.00)

 Ob godu sv. Andreja, apostola in 
zavetnika podružnice v Sr. Gameljnah, 
bo tam maša v petek, 30. novembra, ob 
19.00. Obhajanje patrocinija pa bo v ne-
deljo, 2. decembra, ob 10.30. Vabljeni!

 Miklavževanje za otroke bo v žu-
pnijski cerkvi v soboto, 1. decembra, ob 
16.00 (in ne 5. decembra, kakor je bilo 
objavljeno v prejšnjih oznanilih!). Letos 
lahko starši pripeljete otroke brez prijav-
nice. Otroški pevski zbor s sodelavci tudi 
letos pripravlja zanimivo igro. 

 Na 1. adventno nedeljo, 2. decem-
bra, bomo ob 9.00 v župnijski cerkvi ob-
hajali mašo za vse pokojne v zadnjem 
cerkvenem letu.

 Srečanje sodelavcev Karitas bo v po-
nedeljek, 3. decembra, ob 18.30 v župni-
šču. 

 Prvi petek je 7. decembra. Dopol-
dan bo obhajanje bolnih in ostarelih po 
domovih. Priložnost za sveto spoved bo 
uro pred večerno mašo v župnijski cer-
kvi. K večerni maši pridejo tudi birman-
ski kandidati!

 Na praznik Brezmadežnega spočetja 
Device Marije, v soboto, 8. decembra, 
bo maša tudi v župnijski cerkvi ob 9.00. 
Pri maši bomo blagoslovili jaslične figuri-
ce malega Jezusa. Povabljeni še posebej 
otroci veroučne šole!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Bil je hladen, deževen dan. Vsi v družini smo imeli pred seboj še kup »neodložljivih« obveznosti, zato 

smo bili slabe volje. Ker je bilo razpoloženje že na dnu, smo se odpravili v gozd. Tam nas je sprejel mir, 
šelestenje listja, svež zrak. Kmalu smo se umirili, začeli smo se smejati in uživati bližino drugega.

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 7. novembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Frančiška GREGORŠ, za 
rajne (2 mašna namena).
Ob pogrebu + Frančiške STARMAN je daroval 
za svete maše: brat (3 mašne namene). Ob po-
grebu + Jožefe CEDILNIK so darovali Koščevi z 
Rašice (1 mašni namen).
Bog povrni! Svete maše bo opravil msgr. Igor 
Luzar, postulator za Grozdetovo kanonizacijo.

BRALCI BOŽJE BESEDE
1. adventna nedelja, 2. december, ob 9.00:

Prižiganje 1. svečke Tilen DEBEVEC

Oznanila Stane MERŠE

1. berilo (Jer 33,14-16) Klara MERŠE

2. berilo (1 Tes 3,12.13 - 4,1.2) Ignac POLAJNAR

Prošnje Jerneja JELNIKAR

2. adventna nedelja, 9. december, ob 9.00:

Prižiganje 2. svečke Damjana DROBNE

Oznanila Ivan BIZJAK

1. berilo (Bar 5,1-9) Mira KERN

2. berilo (Flp 1,4-6.8-11) Martin NATLAČEN

Prošnje Nuša MERŠE

... IN ZAME!
Večer smo preživeli ob pogovoru, zaključili pa smo ga z zahvalo Gospodu, da nam je dal milost, 
da smo vsaj za trenutek začutili bližino raja. Redkokdaj v očeh mojih otrok vidim toliko sreče in 

hvaležnosti, kot sem jo videla tisti večer. Pa tako malo je bilo potrebno ... (M. Špenko)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od + Marjana RAMOVŽA 
iz Sp. Gameljn ter od + Jožefe CEDILNIK z 
Rašice.
Gospod, daj jima večni pokoj!

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).

CERKEV OD A DO Ž
F KOT ... FRANČIŠEK

Jezus nam govori, da se bodo tisti, ki so mno-
ge poučili v pravičnosti, svetili kakor zvezde 
za vso večnost. Morda je največja zvezda 
zgodovine Cerkve prav ubožec iz Assisija v 
Italiji, sveti Frančišek, ki je s svojo svetostjo 
pomembno vplival na svoj čas. Pa tudi danes 
ostaja zgled živetega krščanstva in dejavne 
ljubezni, zato mu mnogi sledijo tudi v redov-
nem poklicu (manjši bratje, klarise ...)

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Naštej vsaj eno župnijo v Ljubljani, ki jo 

upravljajo bratje frančiškani!



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
25. 11. 
ned

JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Miha HRIBAR, obl.

26. 11.  
pon

sv. Leonard Portomavriški,
misijonar

18.00 + Jože in Marija KERŽIČ Šmartno

27. 11.  
tor

sv. Modest in Virgil,
apostola Karantanije

6.30 + Pavla ROSULNIK Šmartno

28. 11.  
sre

sv. Katarina Laboure,
redovnica

18.00 + Frančiška GREGORŠ, 30. dan Šmartno

19.00 + Marjan RAMOVŽ, 7. dan Sp. Gameljne

29. 11. 
čet

sv. Filomen,
mučenec

18.00 + Stane FRANCELJ, obl. Šmartno

30. 11. 
pet

sv. Andrej,
apostol

18.00 + Slavc SEŠEK, obl. Šmartno

19.00 + JARC Sr. Gameljne

1. 12. 
sob

sv. Eligij,
škof

18.00 + SCHENK Tacen

2. 12. 
ned

1. ADVENTNA
NEDELJA

7.00 + Jernej in Francka CEDILNIK Šmartno

9.00 za pokojne v letu 2012 Šmartno

10.30 za sosesko Sr. Gameljne

3. 12. 
pon

sv. Frančišek Ksaver,
duhovnik

18.00 + Polde in France KOSMAČ Šmartno

4. 12. 
tor

sv. Janez Damaščan,
duhovnik in cerkveni učitelj

6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

5. 12. 
sre

sv. Saba,
opat 18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

6. 12. 
čet

sv. Nikolaj,
škof

18.00 + Franc SEŠEK, obl. Šmartno

7. 12. 
pet

sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Nikolaj LAMPIČ Šmartno

8. 12. 
sob

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE 
DEVICE MARIJE

9.00 za zdravje na čast Brezmadežni Šmartno

18.00 + Ludvik in Frančiška THUMA Tacen

9. 12. 
ned

2. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + KONCILIJA in KOSMAČ

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Da, GOSPOD bo potolažil hčer sionsko, potolažil bo vse njene razvaline. Iz puščave bo naredil raj, iz pustinje 
GOSPODOV vrt. V njej bodo doma radost in veselje, hvalnica in glas pesmi ” (Iz 51,3).
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