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3. februar 2013
POSVEČENE ROKAVICE

Še vedno me nasmeje kolegova pripoved. Domov, k družini, kjer je veliko bratov in sester, je
prišel ravno v času, ko so pobirali krompir. Ponudil se je, da bo on medtem pripravil kosilo.
Eden od bratov pa ga je podražil, češ, da gre tudi on lahko na njivo. “Ne morem, ker imam
posvečene roke ...” Odgovor je bil zelo jasen: “Saj lahko krompir pobiraš tudi z rokavicami!”
Na Svečnico smo v Cerkvi obhajali dan posvečenega življenja, torej tistih, ki so se odločili slediti
Bogu na popoln način. Redovnikov. Tistih, ki jim je bilo težko zapustiti družino, a so vedeli,
da jim Bog pripravlja številčnejšo družino. Tistih, ki so se odpovedali zakonski zvezi, ker so
spoznali, da Bog blagoslavlja tudi samskost in posvečenost. Tistih, ki so se odločili za skupno
premoženje, ker so videli blagor v življenju, ko imaš le malo svojega.
Veste, kateri redovi imajo v današnjem času največ poklicev? Težko verjamemo, a prav tisti,
ki živijo v strožji klavzuri, kot so denimo karmeličanke ali klarise. Redovi, ki so se “prilagajali”
svetu, da bi privabili novo moč, usihajo.
Bog nas preseneča. Čeprav se zdi, da je čas, ko ni več duhovnosti in posvečenega življenja,
znamenja potrjujejo, da bo 21. stoletje duhovno ali pa ga ne bo.
Morda bi moral vsak izmed nas večkrat poiskati tiste posvečene rokavice. Bolj ko jih svet odriva
in kriči, da jih ne potrebuje, bolj se mu toži po njih.
Bog povrni vam, zvesti redovniki, za vaše pričevanje o posvečenju!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Srečanje staršev, birmanskih animatorjev, bo v ponedeljek, 4. februarja, ob 18.30 v župnišču.
Na slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, 8. februarja, bo sveta maša
izjemoma ob 7.00, namesto ob 18.00.
Dekanijsko srečanje otroških pevskih zborov bo na 5. nedeljo med letom, 10. februarja, ob 15.00 v župniji
Ljubljana Šentvid. Vabljeni!
V ponedeljek, 11. februarja, bo srečanje staršev letošnjih prvoobhajancev
(3. razred), in sicer takoj po maši ob
18.30 v župnišču. Biblična skupina ima
srečanje ob 19.00 v mali učilnici.
V sredo, 13. februarja, je Pepelnica, začetek postnega časa. Ta dan je
strogi post, ki veže vse od izpolnjenega
18. leta do dopolnjenega 65. leta. Vsaj
ob postnih petkih pa se zdržimo mesnih
jedi.
Srečanje katehetov bo na pepelnično sredo, 13. februarja, ob 15.00 v
župnišču.
Ob godu sv. Valentina (14. februarja)
bo Valentinova maša v Spodnjih Gameljnah ob 19.00. Vabljeni!
Srečanje za animatorje oratorija bo
16. februarja, ob 19.00 v župnišču.

Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 16. februarja, na vrsti ulice:
Čehova, Ovčakova, Grško, Ulica Ivice
Pirjevčeve, Molekova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska.
Na prvo postno nedeljo, 17. februarja, bo molitev križevega pota v Srednjih Gameljnah ob 14.00, obenem pa
je to popoldne dekanijska molitev za
duhovne poklice na Brezjah. Odhod
avtobusa bo ob 14.15 izpred župnišča.
Čimprej se prijavite!
V postnem času smo vsi farani povabljeni k župnijski postni akciji Apostoli dobrote, ko bomo spet zbirali darove
za družine v stiski. Več o akciji v naslednjem župnijskem listu!
Pri rednem mesečnem darovanju v
januarju smo zbrali 965 EUR (kar zadošča za pokritje stroškov ogrevanja
cerkve za meseca december in januar!)
Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.360
EUR, internetna plačila: 1.900 EUR, župnikov sklad: 859 EUR. Bog povrni!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 21. februar - priprava na krst (19.00)
f 24. februar - krsti med mašo (9.00)
f 24. februar - pobožnost križevega
pota v Sp. Gameljnah (14.00)

ZATE ...

Vsak kristjan je po krstu poklican k oznanjevanju. Cerkev nam za ta poklic daje hrano: BOŽJO BESEDO,
EVHARISTIJO, ZAKRAMENTE. Morda se sprašuješ, kako oznanjati, kako priti do srca današnjega
človeka? Kako bom oznanjal veselo novico, če sem sam razočaran, težko odpuščam in ljubim?
- 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 20. januarja ste darovali za naslednje
mašne namene:
Ob smrti Vide KAJZAR so darovali: družini Dolinar - Schenk (1 mašni namen), Tončka Pipan,
Dragica Čarman in Ludvika Kajzar (po 1 mašni
namen) ter sestra Cilka (2 mašna namena).

(znamenje Luške Marije v Šmartnem)

Ob smrti Pavle FILIPOVSKI sta darovali
nečakinji Martina in Milena z družinama (po
1 mašni namen).
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Marko
Trošt, župnik v Nišu v Srbiji.

Lurške Matere Božje se spominjamo 11. februarja, na dan, ko se je Devica Marija 1858 prikazala Bernardki v Lurdu. Naši predniki so pred
skoraj 110 leti na pobudo župnika Strupija postavili pri župnišču v Šmartnem znamenje Lurške Matere Božje, delo domačega zidarskega
mojstra Jakoba Štruklja, Birtovega iz Šmartna.
Prvotni kip je bil delo Karla Hrovata iz Domžal,
a je bil po vojni uničen; sedanjega pa so kupili s
pomočjo dobrotnic pred tridesetimi leti.

Zakrament svetega krsta je sta prejeli REBEKA Virant in HANA Erzar iz Sp. Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!

BRALCI BOŽJE BESEDE

CERKEV OD A DO Ž

5. nedelja med letom, 10. februar, ob 9.00:
Oznanila

Lidija LAMPIČ

1. berilo (Iz 6,1-2.3-8)

Irena KOŽELJ

2. berilo (1 Kor 15,1-11)

Jurij ŠILC

Prošnje

Urška BITENC

1. postna nedelja, 17. februar, ob 9.00:
Oznanila
1. berilo (5 Mz 26,4-10)
2. berilo (Rim 10,8-13)
Prošnje

Ignac POLAJNAR
Joži PLUT
Luka SEŠEK
Jurij ŠILC

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Poslovili smo se od Janeza KOBALA iz Tacna
ter od Marije JARC iz Sr. Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

K KOT ... KORAL

Cerkveno petje je imelo od začetka krščanstva, predvsem pa v srednjem veku poseben pomen. V starem izročilu Cerkve pa
ima prvo mesto predvsem litrugično enoglasno petje, imenovano koral. To petje se
je razširilo predvsem v krajih z živo latinsko
kulturo, torej tudi v Sloveniji, čeprav ima pri
nas primat nedvomno večglasno petje.
NAGRADNO VPRAŠANJE
Kako je bilo ime papežu, po katerem je koralno petje dobilo ime, in ki je vladal med
leti 590 in 604?

... IN ZAME!

Vesela novica za vse nas je, da nas Jezus ljubi v tem, kar smo. On želi vstopiti v tvoje življenje, v tvojo
nemoč- Želi te iztrgati iz obroča smrti in ti dati novo življenje. Želi ti dati Sv. Duha, ki vse dela novo. To
veselo novico čaka vsak človek. Zato Jezus Kristus potrebuje oznanjevalce. Mene in tebe. (F. Novak)
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

4. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane

4. 2.
pon

sv. Jožef Leoniški,
misijonar

18.00 + SERAŽIN in GREGORŠ

5. 2.
tor

sv. Agata,
devica in mučenka

6. 2.
sre

sv. Pavel Miki in drugi
japonski mučenci

18.00 + Marija JARC, 7. dan

Šmartno

7. 2.
čet

sv. Rihard,
kralj

18.00 + Frančiška URAN, obl.

Šmartno

8. 2.
pet

PREŠERNOV
DAN

9. 2.
sob

sv. Apolonija,
devica in mučenka

3. 2.
ned

10. 2. 5. NEDELJA
ned MED LETOM

9.00 + JERAS

7.00 za ozdravljenje

7.00 v zahvalo za prejete Božje dobrote
18.00 + Ivan in Antonija TOMŠIČ, obl.
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + BURGAR

11. 2.
pon

Lurška
Mati Božja

12. 2.
tor

sv. Feliks,
opat

13. 2.
sre

PEPELNICA

14. 2.
čet

sv. Valentin,
duhovnik in mučenec

19.00 po namenu

15. 2.
pet

sv. Klavdij,
redovnik

18.00 + starši DOLINAR in Anton KUŠAR

16. 2.
sob

sv. Julijana Koprska,
mučenka

18.00 + Ivanka MALOVRH, obl.

ZAČETEK POSTNEGA ČASA

17. 2. 1. POSTNA
ned NEDELJA

18.00 + Valentin in starši LAMPIČ
7.00 + Vida KAJZAR, 30. dan
18.00 + France BUH, obl.

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija in Frančiška ŠABEC, obl.

Šmartno

Šmartno
Šmartno

Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno
Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega
naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom“
(Jer 1,5).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
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