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Latinska beseda za upanje. Upanje. Kaj že to pomeni?
Nekoč je neki ženi umrl mož. Njena črnina ni bila tako opazna, ker jo je hitro odložila. Vsaj
meni se je zdelo prehitro, ko sem opazoval sorodnike, ki so se še leto dni po smrti oblačili v
žalne barve. Ljudje se niso zgražali. Rekli so samo: “Ona pa res z vero prenaša izgubo svojega
moža!” To se mi je zelo vtisnilo v spomin.
Ali še obstajajo kristjani, ki znajo upati? Vsi vemo, da naše poslanstvo ni najlažje, ker moramo
to upanje prinašati svetu, v katerem živimo. Pa ga res prinašamo? Svet naj bi v nas spoznal
otroke upanja, ker ga sam ni spoznal. Ga bo spoznal v letu 2013? Po nas?
Če beremo o rezultatih raziskav, smo Slovenci nagnjeni bolj k brezupu, kakor k optimizmu. Že
res, da bomo v teh dneh trkali s kozarci in nazdravljali novemu upanju. Popravite me, če se
motim, toda velikokrat gre res samo za obrabljene fraze, ker ne vemo, kako in kaj bi govorili.
Še eno svetlo upanje ima kristjan. Tisto pristno zaupanje v nebeško Mater Marijo, ki že na
samem začetku novega leta bdi kot Marija, sveta Božja Mati. Njej se izročamo. Njo prosimo.
Vanjo upamo. Njo obiščemo. In upamo dalje!
“Ona pa res prenaša z vero ...” bodo rekli.
Kako si želim, da bi o nas rekli kaj takega! Naj bo novo leto blagoslovljeno z Božjo milostjo in
zaupanjem v Marijino varstvo! Zgodilo se bo, kar se bo moralo zgoditi!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta bo v ponedeljek, 7. januarja, ob
18.30 v župnišču.
Ministranti imajo vaje v soboto, 12.
januarja, ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Zvečer ob 19.00 pa bo v župnišču sestanek za vse mlade, ki bi želeli sodelovati pri letošnjem oratoriju v juniju.
Vabljeni še posebej učenci 9. razreda in
mladinska skupina (birmanci 2012).
Na praznik Jezusovega krsta (1.
nedelja med letom), 13. januarja, zaključujemo božični čas. K maši ob 9.00
vabljene družine otrok, ki so bili krščeni
v letu 2012. Pri bogoslužju s petjem sodeluje vokalna skupina Krila.
Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta bo v ponedeljek, 14. januarja,
ob 18.30 v župnišču.
Kateheti se dobimo v sredo, 16. januarja, ob 15.00. Po maši ob 18.30 pa
bo prvo srečanje staršev, birmanskih
animatorjev. Obenem spominjamo, da
je dolžnost birmanskih kandidatov tudi
obisk maše za prve petke!
Antonova maša v Srednjih Gameljnah bo v četrtek, 17. januarja, ob
19.00, Boštjanova v Spodnjih Gameljnah pa na predvečer pred godom, 19.
januarja, prav tako ob 19.00.

Župnijski sodelavci (ŽPS, ŽGS, pevci, bralci, različne skupine ...) povabljeni
na duhovno obnovo, ki bo v samostanu Stična od petka, 18. januarja (odhod
ob 17.00) do sobote, 19. januarja popoldan. Duhovno obnovo bo vodil p. dr.
Viktor Papež OFM pod naslovom Kristjan
- njegove pravice in dolžnosti v Cerkvi.
Prijave pri župniku!
Torkova jutranja maša bo po novem
ob 7.00! Od 2. januarja naprej so maše
med tednom v župnišču, razen za praznike ali prve petke.
Bog povrni za vse darove, zbrane med
prazniki! Luč miru iz Betlehema (140 EUR),
božično darovanje (1.560 EUR), koledovanje (1.185 EUR), adventna akcija za lačne
otroke (195 EUR). Iskrena zahvala tudi
vsem organizatorjem božičnega sejma za
zbrane darove za Karitas (750 EUR).
Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.300
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, župnikov sklad: 808 EUR. Bog povrni!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 21. januar - biblična skupina (19.00)
f 24. januar - priprava na krst (9.00)
f 26. januar - čiščenje cerkve (Zgornje
Gameljne, Rašica)
f 28. januar - srečanje Karitas (18.30)

ZATE ...

V novem letu si vsi želimo zdravja, sreče, miru ... Kaj pa, če tega ni? Ni upanja, da bi iz upanja
črpali nov pogum? Ostane nam edino zaupanje in upanje v Boga.
Bog je prišel, da nam vlije novega upanja, poguma, volje do življenja in zvestobe v dobrem.
- 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

SVETOST V ŽUPNIJI

Od 17. decembra ste darovali za naslednje
mašne namene: v zahvalo za prejete Božje
dobrote, v zahvalo za prejete darove in milosti, + ŠUŠTARŠIČ.
Ob smrti Maričke KOSEC (iz Vodic) je darovala Irena Snoj (1 mašni namen).

(Sv. Boštjan na starem banderu spodnjegameljske podružnice)
Sveti Boštjan (Sebastijan) se je rodil v Milanu
in umrl 20. januarja 288 v Rimu. Bil je kristjan
in stotnik straže cesarja Karina. Ko je cesar Dioklecijan začel preganjati kristjane, je bil Boštjan
obsojen na smrt. Cesar ga je izročil strelcem, da
bi ga s puščicami počasi usmrtili. Čeprav je bil ves
prestreljen s puščicami, je bil le navidezno mrtev
in je po negi pobožne vdove okreval. Vrnil se je k
Dioklecijanu in se ponovno izpovedal za kristjana.
Ko so ga potolkli s kiji in vrgli v Tibero, so kristjani dvignili truplo in ga pokopali ob Apijski cesti.

BRALCI BOŽJE BESEDE

Jezusov krst, 13. januar, ob 9.00:
Oznanila

Jerneja JELNIKAR

1. berilo (Iz 40,1-11)

Mojca SKOBE

2. berilo (Apd 10,34-38)

Ivan BIZJAK

Prošnje

Lea MERŠE

2. nedelja med letom, 20. januar, ob 9.00:
Oznanila
1. berilo (Iz 62,1-5)
2. berilo (1 Kor 12,4-11)
Prošnje

Stane MERŠE
Klara MERŠE
Martin NATLAČEN
Nuša MERŠE

Bog povrni! Svete maše bodo opravljene v
domači župniji v dneh, ko ni namenov ali
pa drugje.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Poslovili smo se od Ivane KAC iz Srednjih
Gameljn.
Gospod, daj ji večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž
I KOT ... IKONA

Ikona je podoba Božje osebe ali svetnika, ki
jo v bogoslužnih prostorih ali doma uporabljajo predvsem v Cerkvi vzhodnega obreda ali pri pravoslavnih bratih. Beseda izhaja
iz grščine (εικόν, eikon) in pomeni podobo.
Čeprav je ikona navidez preprosto delo, je
v njej veliko simbolike. Veliko vlogo na ikoni
predstavljajo barve (zlata - nebeškost ipd.).
NAGRADNO VPRAŠANJE
Kateri znani slovenski umetnik, ki je prejel
tudi Prešernovo nagrado, v svojih mozaičnih
delih uporablja obrazne podobe, značilne za
Vzhodne Cerkve?

... IN ZAME!

Prišel je k nam pokazat s kakšnim zaupanjem Vanj naj sprejemamo preizkušnje, s kakšno ljubeznijo naj odpuščamo vsem, za katere mislimo, da so krivi za našo nesrečo.
Veliko tega upanja nam vsem želim v novem letu 2013! (H. Avsenik)
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

NAMEN*

KRAJ

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

7.00 + Rozalija JEŽEK, obl.

SVETI TRIJE KRALJI

9.00 za žive in rajne farane

7. 1.
pon

sv. Rajmund Penjafortski,
škof

18.00 + Vinko PREMK, obl.

8. 1.
tor

sv. Severin Noriški,
opat

9. 1.
sre

bl. Pij IX.,
papež

18.00 za zdravje

Šmartno

10. 1.
čet

sv. Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Anton KRANJEC, obl.

Šmartno

11. 1.
pet

sv. Pavlin Oglejski,
škof

18.00 + Ivanka SERAŽIN

Šmartno

12. 1.
sob

sv. Tatjana,
mučenka

18.00 za padle v prvi svetovni vojni

6. 1.
ned

13. 1. JEZUSOV
ned KRST

7.00 + Francka SEŠEK

7.00 + Antonija in Tomaž BOŽNAR

Šmartno

Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno

ZAKLJUČEK BOŽIČNEGA ČASA

9.00 za blagoslov novokrščenev

14. 1.
pon

sv. Oton,
prior v Jurkloštru

18.00 + Anica MIHELČIČ, obl.

Šmartno

15. 1.
tor

sv. Absalom,
koprski škof

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

16. 1.
sre

sv. Honorat,
škof

17. 1.
čet

sv. Anton,
puščavnik

18. 1.
pet

sv. Marjeta Ogrska,
kneginja

19. 1.
sob

sv. Makarij Aleksandrijski,
opat

20. 1. 2. NEDELJA
ned MED LETOM

NEDELJA VERSKEGA TISKA

18.00 za duhovnike in bogoslovce

Šmartno

18.00 + Anton in Metka SIRNIK

Šmartno

19.00 + Edvard KODERMAN, obl.
18.00 + Pavel PETERLIN, obl.
18.00 + Frančiška THUMA, obl.
19.00 na čast sv. Sebastijanu
7.00 za žive in rajne farane
9.00 za zdravo pamet

Sr. Gameljne
Šmartno
Tacen
Sp. Gameljne
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Njegov blagoslov je kakor reka, ki prelije polje, kakor poplava, ki namoči kopno.
Kakor so za svete njegova pota ravna, tako so za nepostavne polna ovir“
(Sir 39,22.24).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Foto in tekst ob sliki svetnika: Jurij Šilc
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/872-638 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

