
O ČLOVEKU, KI JE BIL NEHVALEŽEN ... 
Obiskal sem faranko, ki je bila sprejeta k sestram usmiljenkam v dom počitka. Potem sem se 
spomnil, da je prav v tem domu starejših tudi Micka ...

(nekaj let prej) Micka je zelo znana. Vdova. V zakonu je preživela kakšen križ več kot druge 
žene. Nato je svoje življenje posvetila Cerkvi in šivalnemu stroju. Neutrudno šiva duhovniške 
albe, ministrantske obleke, prvoobhajanska krila, koretlje za bogoslovce. In še kaj za zraven. 
Hiter izračun ti da podatek, da vsako leto sešije najmanj 300 alb za duhovnike in gotovo več 
kot 500 ministrantskih alb! Neverjetna številka! In koliko truda! Cena? Predvsem smešna. 
Smešno nizka. Nekaj odrine tudi za misijone ... Predvsem je Micka tudi šaljivka ali bolje rečeno: 
optimistka. Da o natančnosti ne govorimo. Ko je za Ljubljano imenovan novi nadškof, ga neke 
sestre merijo podolgem in počez. Ko je alba narejena, pa ni nič tako kot bi moralo biti. Ker se 
posvečenje bliža, se spomnijo na Micko. Da bi novega nadpastirja kar na hitro k njej odpeljali? 
Ona pa: “Nikar ga ne vozi, sem ga že po televiziji videla!” In alba je kot ulita ...

(sedanji čas) Micka je na vozičku. A optimizma ji ne zmanjka. Niti dobre volje. Zanimivo, a 
imena ni bilo potrebno povedati; spomnila se ga je sama. In se nasmejala. Ob zgodah in nez-
godah, ko smo merili albe. “Da boš kot iz ausloga!”

Veliko ljudi gre mimo nas. A smo tako malokrat hvaležni za vse, kar smo od njih prejeli ...

Sebastjan, župnik
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 Na 4. nedeljo med letom, 3. febru-
arja, ko goduje mučenec sv. Blaž, bomo 
pri obeh mašah v Šmartnem blagoslovili 
zeliščne bonbone. Blažev blagoslov boste 
lahko prejeli po sveti maši.

 Ekumensko osmino za edinost kristja-
nov začnemo v Cerkvi v Sloveniji 18. ja-
nuarja in jo zaključimo 25. januarja. Tudi 
pri mašah med tednom bomo molili v ta 
namen.

 Torkova jutranja maša je po novem 
ob 7.00! Med tednom so maše v župnišču, 
razen za praznike ali prve petke.

 Mlade, še posebej vse iz 9. razreda, 
vabimo, da se nam pridružijo kot anima-
torji oratorija. Naslednje srečanje bo v so-
boto, 16. februarja, ob 19.00 v župnišču.

 S koldeniško akcijo smo v naši župni-
ji skupaj zbrali 1.410 EUR. Bog povrni za 
vašo velikodušnost!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.360 
EUR, internetna plačila: 1.900 EUR, žu-
pnikov sklad: 842 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 10. februar - dekanijska revija otroških 
pevskih zborov v Šentvidu (15.00) 
f 17. februar - dekanijska molitev za 
nove duhovne poklice na Brezjah (15.00)

 Srečanje biblične skupine bo v po-
nedeljek, 21. januarja, ob 19.00 v žu-
pnišču.

 Priprava staršev in botrov za krst 
bo v četrtek, 24. januarja, ob 19.00 v 
župnišču. Starši naj se oglasijo prej pri 
župniku zaradi osebnih podatkov! Kr-
stna nedelja je 27. januarja, in sicer po 
maši ob 9.00.

 Starši veroučencev 5. razreda so 
povabljeni k čiščenju učilnic, v petek, 
25. januarja, po večerni maši (18.30).

 V nedeljo, 27. januarja, bo redno 
mesečno darovanje pri vseh nedeljskih 
mašah. Sredstva bomo pokrili pred-
vsem za pokritje stroškov kurjave v žu-
pnijski cerkvi.

 Srečanje sodelavcev Karitas bo v 
ponedeljek, 28. januarja, po večerni 
maši (okrog 18.30).

 Na prvi petek, 1. februarja, bo do-
poldan obhajanje bolnih in ostarelih po 
domovih. Priložnost za sveto spoved 
bo uro pred večerno mašo (od 17.00) 
v župnijski cerkvi. K maši pridejo tudi 
birmanski kandidati!

 Na praznik Gospodovega darova-
nja (Svečnica), 2. februarja, bo maša v 
župnijski cerkvi ob 9.00, v Tacnu pa ob 
18.00. Pri obeh mašah bo blagoslov sveč!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Srečujemo prijatelje, sosede, sodelavce in naše domače. Trudimo se biti prijazni, ampak navadno odpovemo tam, 
kjer bi se morali pokazati v najlepši luči, v krogu tistih, ki nas imajo radi. Vsak dan si moramo izkazovati ljubezen, 
zaupanje, hvaležnost, deliti veselje, lepe misli, kajti ne vemo, kdaj nas ali naše domače Gospod pokliče k sebi.

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 6. januarja ste darovali za naslednje 
mašne namene: v zahvalo ob škofovskem 
jubileju, v dober namen, + Alojzija TOMŠIČ 
(2 mašna namena), za vlado in domovino, 
za svetost mladine.
Ob smrti Janeza ŽEBOVCA so darovali 
Jarčevi iz Sr. Gameljn (2 mašna namena). 

Ob smrti Pavle FILIPOVSKI je darovala 
družina Javorščak iz Iga (2 mašna namena).
Bog povrni! Svete maše bo opravil msgr. 
Alojz Uran, nadškof v pokoju.

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. nedelja med letom, 27. januar, ob 9.00:

Oznanila Jan ŠILC

1. berilo (Neh 8,2-10) Diana BITENC

2. berilo (1 Kor 12,12-30) Jurij ŠILC

Prošnje Petra SUHOVERŠNIK

4. nedelja med letom, 3. februar, ob 9.00:

Oznanila Renata OGOREVC

1. berilo (Jer 1,4-5.17-19) Vida MERŠE

2. berilo (1 Kor 12,31 - 13,13) Jure SEŠEK

Prošnje Aleš JELNIKAR

... IN ZAME!
Takrat je prepozno, ostane tiha hvaležnost za vse dobro, kar smo si delili in lep spomin na to, kar smo preživeli. 
V službi nas bodo lahko pogrešali, zabava bo minila tudi brez nas, naši dragi pa nas potrebujejo ta trenutek. 

Posvetimo jim čas, pozornost in naklonjenost, ki si jo zaslužijo. To nas bo vse osrečilo. (M. Debevec)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od Janeza ŽEBOVCA iz 
Srednjih Gameljn, od Vide KAJZAR iz 
Šmartna ter od Pavle FILIPOVSKI iz Tacna/
Medvode.
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
J KOT ... JAGNJE

Jagnje je v krščanstvu eden najbolj prepo-
znavnih simbolov. Že v Stari zavezi je bilo 
jagnje, sicer krotka in pohlevna žival, zna-
menje blagoslova (živina kot človekovo bo-
gastvo). O Jezusu, ki je Jagnje Božje, je go-
voril že njegov predhodnik, Janez Krstnik, 
sam pa govori o dobrem pastirju ovac.
Simbol vstalega Kristusa je Jagnje z zasta-
vo, simbol apokaliptične zmage dobrega 
nad zlom

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Kakšno je slovensko ime svetnice Agnes 
(lat. agnus - jagnje), ki goduje v januarju?



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
20. 1. 
ned

2. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA VERSKEGA TISKA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 za zdravo pamet

21. 1.  
pon

sv. Neža,
devica in mučenka

18.00 + Justina NOVAK Šmartno

22. 1.   
tor

sv. Vincencij, 
diakon in mučenec

7.00 + Pavla ROSULNIK Šmartno

23. 1.  
sre

Zaroka 
Marije in Jožefa

18.00 + Vida KAJZAR, 7. dan Šmartno

24. 1. 
čet

sv. Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Pavla LAMPIČ, obl. Šmartno

25. 1. 
pet

Spreobrnitev
apostola Pavla

18.00 + Franc BRADEŠKO, obl. Šmartno

26. 1. 
sob

sv. Timotej in Tit,
škofa

18.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl. Tacen

27. 1. 
ned

3. NEDELJA 
MED LETOM
NEDELJA SVETEGA PISMA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Frančiška in Franc LOŽAR

28. 1. 
pon

sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerkveni učitelj

18.00 + Janez in Miroslav JESIHAR Šmartno

29. 1. 
tor

sv. Valerij,
škof

7.00 za zdravje Šmartno

30. 1. 
sre

sv. Peter Bolgarski,
menih 18.00 v zahvalo za prejete Božje dobrote Šmartno

31. 1. 
čet

sv. Janez Bosko,
redovni ustanovitelj

18.00 + bica Marija BLAGOTINŠEK, obl. Šmartno

1. 2. 
pet

sv. Brigita Irska,
opatinja PRVI PETEK

18.00 na čast bl. A. Grozdetu za domovino Šmartno

2. 2. 
sob

GOSPODOVO DAROVANJE
SVEČNICA

9.00 + Alfonz ŠILC, obl. Šmartno

18.00 + Tine in Zdravko ČIŽMAN Tacen

3. 2. 
ned

4. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + JERAS

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Ker torej prejemamo neomajno kraljestvo, bodimo hvaležni in tako Bogu s spoštovanjem 
in strahom služimo, kakor je njemu všeč“ 

(Heb 12,28). 
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