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NOVOROJENCU ...
To, kar prinaša nove dni, je življenje.
To, kar prinaša radost, je veselje.
To, kar prinaša žalost, je trpljenje.
To, kar prinaša daritev, je spremenjenje.
To, kar prinašaš Ti, je ODREŠENJE!
Osmi dan pred začetkom januarja, ob dvajseti luni.
Po preteku brezštevilnih stoletij, ko si se odločil posvetiti svet.
Z življenjem, veseljem, trpljenjem, spremenjenjem. Odrešenjem!

Dragi bratje in sestre! Vsem ljudem dobre volje bo zasvetila Luč. Luč, ki prinaša novo upanje.
Predvsem za dni NAŠEGA življenja, veselja, trpljenja. Vsem vam želim, da bi po dneh težkega
pričakovanja tega NAŠEGA novorojenca zmogli v vsakem trenutku svojega življenja upati Vanj.
Naj vam Božji otrok prinaša svojo milost v dneh božičnih praznikov, pa tudi v vsakem utripu
novega leta, ki ga bomo kmalu začeli.
Naj bo posvečeno Njemu, ki ODREŠUJE svet. Novorojenec. Amen! Aleluja!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Blagoslov jaslic v Tacnu pri Ježkovih
bo v nedeljo, 23. decembra, ob 19.00.
Zaključek božične devetdnevnice in
maša svetega večera bo 24. decembra,
ob 18.00, v župnijski cerkvi. Zvečer se
družina zbere skupaj, da prosi novorojenega Odrešenika za blagoslov ter pokadi in pokropi stanovanje. Kadilo je še
na voljo v župnijski cerkvi!
Na slovesni in zapovedani praznik
Gospodovega rojstva, 25. decembra,
bodo svete maše ob 24.00 (polnočnica), 7.00 (pastirska) in ob 9.00. Pri jutranjih mašah bo darovanje za potrebe
župnije. Prejeli boste tudi župnijski koledar za leto 2013.
Na praznik sv. Štefana, 26. decembra, bo praznična maša ob 9.00 v župnijski cerkvi. Ker ta dan obhajamo državni
praznik Dan samostojnosti in enotnosti,
bomo pri maši zapeli slovensko himno in
se zahvalili za milost samostojne države.

Zahvalna maša za blagoslov v letu
2012 ter s prošnjo za Božje in Marijino
varstvo v novem letu bo 1. januarja, ob
9.00 v župnijski cerkvi.
Na prvi petek, 4. januarja, ne bo obhajanja bolnih in ostarelih po domovih.
Uro pred večerno mašo je priložnost za
spoved v župnijski cerkvi.
Praznik Gospodovega razglašenja, svetih Treh kraljev, je v nedeljo, 6. januarja,
zato so maše po nedeljskem redu.
Veroučne šole ni do 7. januarja!
Darove, ki ste jih otroci veroučne šole
zbirali v adventni akciji Za lačne otroke,
oddajte k jaslicam ali župniku osebno. Bog
povrni!
Maše med tednom bodo do marca v
župnišču (razen na praznike ali prve petke!). Z novim letom pa spreminjamo tudi
uro torkove jutranje maše, ki bo odslej ob
7.00 in ne več ob 6.30!

Priprava staršev in botrov na krst bo
v četrtek, 27. decembra, ob 19.00 v župnišču. Krsti bodo med mašo, na praznik
Sv. Družine, 30. decembra, ob 9.00.

Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.300
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, župnikov sklad: 774 EUR. Bog povrni!

Koledovanje (obisk kolednikov, ki zbirajo za Trikraljevsko akcijo) bo v naši župniji
predvidoma 28. decembra. Prijavite se na
listek v župnijski cerkvi! Koledniki se sladkarijam odpovedujejo v korist misijonov!

Nekaj datumov v prihodnosti:
f 7. januar - srečanje ŽPS (18.30)
f 13. januar - maša za krščene v 2012 (9.00)
f 14. januar - srečanje ŽGS (18.30)

ZATE ...

Zelo mi je všeč misel, ki sem jo prebrala že dolgo nazaj: »Vedno je božič, kadar kdo obriše solzo
na obrazu otroka, vedno je božič, ko osamljeni srečajo prijatelje, božič je na zemlji vsak dan, kajti
prijatelj moj, božič je ljubezen.« Jezus se rojeva v nas vsak dan, če mu le dovolimo ...
- 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 3. decembra ste darovali za naslednje mašne namene: za svetost v Cerkvi,
za duhovnike in bogoslovce, + mož in sin
Milan Tomšič in starši Bedjanič, za zdravje,
+ ŠTIFTAR, + Anton LESJAK (3 mašni nameni), v čast sv. Martinu za zdravje.
Ob pogrebu + Janeza DREŠARJA je darovala družina Kepic (1 mašni namen).
Bog povrni! Svete maše bosta opravila domači župnik drugod ter g. Herman
Gregorič SDB.

BRALCI BOŽJE BESEDE

Gospodovo rojstvo, 25. december, ob 0.00:
1. berilo (Iz 9,1-6)
2. berilo (Tit 2,11-14)
Prošnje

Jolanda BIZJAK
Ignac POLAJNAR
Jure SEŠEK

Gospodovo rojstvo, 25. december, ob 9.00:

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Poslovili smo se od Janeza DREŠARJA iz
Tacna.
Gospod, daj mu večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž

1. berilo (Iz 52,7-10)

Renata OGOREVC

H KOT ... HOZANA

2. berilo (Heb 1,1-6)

Andrej SKOBE

Beseda hozana izhaja iz hebrejščine in pomeni rešiti, odrešiti, tudi Gospod rešuje.
Besedo je vzklikala množica ob Jezusovem
slovesnem vhodu v Jeruzalem, kar danes
v bogoslužju obhajamo na Cvetno nedeljo.
Po hvalospevu, ki ga moli duhovnik, ljudstvo odgovori z besedami angelov iz Izaijevih videnj (Svet, svet, svet si ti, Gospod
...) , nato pa dodamo še vzklik: Hozana na
višavah!

Prošnje

Jure SEŠEK

Nedelja Svete Družine, 30. december, ob 9.00:
Oznanila

Lea MERŠE

1. berilo (1 Sam 1,20-28)

Barbara MERŠE

2. berilo (1 Jn 3,1-2.21-24)

Luka SEŠEK

Prošnje

Urška BITENC

Gospodovo razglašenje, 6. januar, ob 9.00:
Oznanila

Joži PLUT

1. berilo (Iz 60,1-6)

Lidija LAMPIČ

2. berilo (Ef 3,2-6)

Tilen DEBEVEC

Prošnje

Irena KOŽELJ

NAGRADNO VPRAŠANJE
Kako pa prevedemo ime judovskega mesta
Betlehem, v katerem je bil rojen Jezus?

... IN ZAME!

... če smo pripravljeni odpreti srce in ga vanj sprejeti, mu prisluhniti in zaupati. Bodimo prijazni do
bližnjega, spoštujmo drugačne, pomagajmo pomoči potrebnim, ljubimo z iskrenim srcem. Bratje
in sestre v Kristusu, želim vam, da bi bilo naslednje leto, polno ljubezni in miru! (B. Schenk)
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

NAMEN*

URA

23. 12. 4. ADVENTNA
ned NEDELJA

7.00 za pokojne starše

24. 12. SVETI VEČER
pon

18.00 + Rafko ŠUŠTAR

25. 12. GOSPODOVO
tor
ROJSTVO
BOŽIČ

26. 12. sv. Štefan,
sre
diakon in mučenec
27. 12. sv. Janez,
čet
apostol in evangelist
28. 12. Nedolžni otroci,
pet
mučenci

9.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev”

KRAJ
Šmartno
Šmartno

24.00 za žive in rajne farane
7.00 + Pavla ROSULNIK

Šmartno

9.00 + Antonija in Viktor ŽEN
9.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR

Šmartno

18.00 + Marjan RAMOVŽ, 30. dan

Šmartno

18.00 + Tomaž ŠENICA, obl.

Šmartno

19.00 + Jožefa CEDILNIK, 30. dan

Rašica

29. 12. sv. Tomaž Becket,
sob
škof in mučenec

18.00 + Ivan in Nikolaj NOVAK

Tacen

30. 12. NEDELJA
ned SVETE DRUŽINE

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Veronika KOŽELJ, obl.

Šmartno

31. 12. sv. Silvester,
pon papež

18.00 + Marta KLUN, starši KRNAR in KLUN

Šmartno

1. 1.
tor

MARIJA,
SVETA BOŽJA MATI

2. 1.
sre

sv. Bazilij in Gregor,
škofa in cerkvena učitelja

3. 1.
čet

Presveto
Jezusovo ime

18.00 za svetost v Cerkvi

Šmartno

4. 1.
pet

sv. Angela Folinjska,
redovnica

18.00 na čast bl. A. Grozdetu za zdravo pamet

Šmartno

5. 1.
sob

sv. Emilijana,
devica

18.00 za pokojne iz krožka ročnih del

6. 1.
ned

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

7.00 + Rozalija JEŽEK, obl.

SVETI TRIJE KRALJI

9.00 + Anton LESJAK

Šmartno

ni maše

9.00 za žive in rajne farane

Tacen

Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Ti pa, Betlehem Efráta, si premajhen, da bi bil med Judovimi tisočnijami: iz tebe mi pride tisti, ki
bo vladal v Izraelu, njegovi izviri so od nekdaj, iz davnih dni“ (Mih 5,1).
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