
PRESNETI SIMBOLI! 
Simbole je včasih težko razumeti. Še posebej, če ti jih nikoli niso razložili. Zato čutim kot dol-
nost, da vam sporočim, kako ne razumemo prav naslednjega simbola. Kadar je med mašo 
kropljenje ljudstva, se pokrižamo v spomin našega krsta. VSE nas duhovnik pokropi z blago-
slovljeno vodo, da bi se zavedali, kako veliko in odgovorno poslanstvo smo prejeli že pri prvem 
zakramentu. Pri pogrebu, ko pokopovalec pokropi krsto ali žaro z besedami Blagoslavljam to 
mrtvo telo v imenu Očeta ... pa se NE POKRIŽAMO, ker nismo pokojni oziroma mrtvo telo.
Molimo, da bi Bog sprejel pokojnega v Slavo, tisti blagoslov ni namenjen meni kot živemu.
Simbole je res težko razumeti. Vendar je krščanstvo vera simbolov. Neštetih simbolov, ki jih je 
verni človek v stoletjih navad in običajev, ustnih izročil in svetih besed knjige Svetega pisma, 
privzel za svoje in si tako predstavljal nedoumljivo Božje veličastvo. Že samo pri zakramentu 
svetega krsta nastopa toliko simbolov. Če jih ne razumemo, potem bo vse samo duhovnikova 
monodrama, ki jo pač moramo poslušati. Sveča, voda, olje, drža, maziljenje ... Mar ni to bo-
gastvo, ki ga - priznajmo si - včasih tako malo razumemo.
Tak simbol je v zadnjem času postal tudi adventni venec. Menda je celo protestantska 
pogruntavščina s severa Nemčije. Za mnoge je to reklama. Za mnoge cvetličarski izdelek. Za 
mnoge navlaka, ki mora biti. Za nas naj bo SIMBOL. Sveče predstavljajo Življenje, ki bo prišlo 
na svet. Krog neskončno Božjo ljubezen. Zelenje pa upanje v mrzli zimi. Tudi tako si lahko 
predstavljamo ta simbol. Vendar ga bomo čisto preprosto lahko razumeli z iskreno in preprosto 
molitvijo, ki jo bomo ob vencu zmolili, da bi ga pripravljeni pričakali. Z jasnim simbolom.

Sebastjan, župnik
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 Obhajanje bolnih in ostarelih po do-
movih pred prazniki bo v petek, 21. de-
cembra dopoldan. V januarju tako ne bo 
obiska za prvi petek.

 Naši skavti iz Dravelj bodo prinesli 
Luč miru iz Betlehema v petek, 21. de-
cembra, k večerni maši in božični devet-
dnevnici ob 18.00 v Šmartno

 Priložnost za prejem zakramenta svete 
spovedi pred božičnimi prazniki bo v sobo-
to, 21. decembra, pri večerni maši ob 18.00 
v Šmartnem. Na voljo bosta spovednika od 
drugod. To soboto ni maše v Tacnu!

 V adventu otroci veroučne šole zbirate 
sredstva za lačne otroke. Več o tem v ad-
ventnem koledarju, ki ste ga 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: 3.300 
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, žu-
pnikov sklad: 740 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 24. december - maša svetega večera 
(18.00) 
f 27. december - priprava na krst (19.00)
f 28. december - koledovanje po župniji
f 30. december - krsti med mašo (9.00)

 Srečanje katehetov bo v sredo, 12. 
decembra, ob 15.00 v župnišču.

 Letošnji adventni večer z gostom 
bo v četrtek, 13. decembra, ob 19.00 v 
učilnici v župnišču. Med nami bo direktor 
Arhiva Slovenije, dr. Jože Dežman, ki bo 
spregovoril o svojem delu z naslovom 
Vest in zavest. Vabljeni! 

 Starši veroučencev 4. razreda so 
povabljeni k čiščenju učilnic, in sicer v 
petek, 14. decembra, od 17.00 naprej. 
Takoj po maši (18.30) pa bo srečanje za 
starše s katehistinjo, go. Ireno Snoj.

 Za čiščenje cerkve v mesecu decem-
bru je v soboto, 15. decembra na vrsti 
Cesta Cirila Kosmača. Zvečer ob 20.00 bo 
srečanje dekanijske mladine in priložnost 
za spoved v župniji Ljubljana Podutik.

 Srečanje biblične skupine bo v po-
nedeljek, 17. decembra, ob 19.00 v žu-
pnišču.

 Božično devetdnevnico začnemo v 
ponedeljek, 17.00. V tem tednu bo maša 
v župnijski cerkvi vsak dan (tudi v sobo-
to!) ob 18.00. Maše bodo opravljene po 
molitvenih namenih, ki ste jih oddali za 
adventno akcijo Za živo upanje - za živo 
Cerkev. Povabljeni še posebej otroci vero-
učne šole, ki bodo v tem tednu prejeli za-
krament svete spovedi pred počitnicami.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
V tem mrzlem adventnem času si ljudje že od nekdaj pomagamo z ognjem, ki nam daje toploto, 

da nas ne zebe. Vendar pa ogenj ni le učinkovito grelno sredstvo, ampak je tudi eden izmed 
krščanskih simbolov, ki jih danes kristjani kar nekoliko zanemarjamo.

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 26. novembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Ernest JELER (2 mašna 
namena), v zahvalo in priprošnjo, za svetost 
v Cerkvi, za duhovnike in bogoslovce, + mož 
in sin Milan TOMŠIČ in starši BEDJANIČ.
Ob pogrebu + Marjana RAMOVŽA so darovali 
domači Ramovževi iz Sp. Gameljn (5 mašnih 
namenov.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Jure 
Babnik SDB, voditelj programa Oratorij, na 
Rakovniku.

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. adventna nedelja, 16. december, ob 9.00:

Prižiganje 3. svečke Rok MERŠE

Oznanila Jure SEŠEK

1. berilo (Sof 3,14-18) Petra SUHOVERŠNIK

2. berilo (Flp 4,4-7) Aleš JELNIKAR

Prošnje Mojca SKOBE

4. adventna nedelja, 23. december, ob 9.00:

Prižiganje 4. svečke Marija NOVAK

Oznanila Jan ŠILC

1. berilo (Mih 5,1-4) Joladna BIZJAK

2. berilo (Heb 10,5-10) Jurij ŠILC

Prošnje Diana BITENC

... IN ZAME!
Tako se vsaj v času pričakovanja Jezusa Kristusa ustavimo pred obcestnim znamenjem in zmolimo 
molitev za družino, rajne ... Že res, da je mraz, vendar ga lahko premagamo z ognjem, ki gori v 

nas. Ognjem vere v prihajajočega Odrešenika. (M. Čampa)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

V zadnjem cerkvenem letu (do 1. adventne 
nedelje) smo se poslovili od 25 faranov.
Gospod, daj jim 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
G KOT ... GAUDETE

Tretja adventna in četrta postna nedelja 
sta nekaj posebnega. Adventna se imenuje 
Gaudete, postna pa Laetare. Oboje lahko 
prevedemo z Radujte se ali Veselite se, po 
vstopnem spevu iz maše.
Spokorna mašna oblačila takrat nadomesti-
mo z rožnato barvo, ki predstavlja veselje 
nad odrešenjem. Kristus ni prišel samo v 
mrzli hlev ali na križ, ampak je njegov cilj 
odrešenje v poveličanju!

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Koliko dni ima letošnji advent?

SVETOST V ŽUPNIJI

(sv. Nikolaj, Matevž Langus, 
župnijska cerkev sv. Martina v Šmartnem)

Sveti Nikolaj iz Mire (sv. Miklavž) se je rodil ob 
koncu tretjega stoletja v Mali Aziji in umrl 6. de-
cembra med letoma 326 in 351 v kraju Mira v 
današnji Turčiji. Bil je sin premožnih staršev, vendar 
je vse razdal ubogim, zato se ga drži sloves rado-
darnega svetnika. V Sloveniji mu je posvečenih kar 
okrog 200 cerkva, med njimi sta poleg ljubljan-
ske, tudi murskosoboška in novomeška stolnica.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
9. 12. 
ned

2. ADVENTNA
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + KONCILIJA in KOSMAČ

10. 12.  
pon

Loretska 
Mati Božja

18.00 + Leopold in Kristina KOSMAČ Šmartno

11. 12.  
tor

sv. Damaz I.,
papež

6.30 + Fani MURKO Šmartno

12. 12.  
sre

Devica Marija
iz Guadalupe

18.00 + Milan MOŽINA, obl. Šmartno

13. 12. 
čet

sv. Lucija,
devica in mučenka

18.00 + Marija LAMPIČ, obl. Šmartno

14. 12. 
pet

sv. Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj

18.00 + Vladimir JAKOPIN Šmartno

15. 12. 
sob

sv. Marija di Rossa,
redovnica

18.00 + Jože ZUPANČIČ, obl. Tacen

16. 12. 
ned

3. ADVENTNA
NEDELJA
GAUDETE

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + starši LAMPIČ Šmartno

17. 12. 
pon

ZAČETEK BOŽIČNE
DEVETDNEVNICE

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

18. 12. 
tor

sv. Vunibald,
opat

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

19. 12. 
sre

sv. Urban V.,
papež 18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

20. 12. 
čet

sv. Vincencij Romano,
duhovnik

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

21. 12. 
pet

sv. Peter Kanizij,
duhovnik in cerkveni učitelj

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

22. 12. 
sob

sv. Justina, 
redovnica

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

23. 12. 
ned

4. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 za pokojne starše
Šmartno

9.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev”

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi 
na zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo. “ 

(Mt 24,30).
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