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ŽANDAR

Verjetno ste že gledali kakšen filmski utrinek s francoskim komikom Louisom de Funesom.
Ta mali žandar iz St. Tropeza je s svojim ostrim, energičnim, morda celo koleričnim izbruhom
pravičnosti požel pred petdesetimi leti salve smeha s ciklom filmov o nekoliko nerodni skupinici
mož v modrem (pravzaprav v rumenem!) iz mesteca ob Azurni obali. Ker mi je bil njegov lik
vedno blizu, sem z zanimanjem prebral intervju z igralčevim sinom Olivierjem, sicer pilotom pri
družbi Air France. O svojem očetu je povedal, da je bil točno tak, kakršen je bil na filmskem
platnu, tudi doma v krogu družine. Pravičen, a eksploziven. Če kaj ni šlo v redu, je že počilo.
Nekoč ga je v restavraciji spravil prav v sramoto, ko ni bila jed pripravljena tako kot se spodobi.
Tako prtljago nosi vsak izmed nas. Po čudovitem sklepu smo ustvarjeni, po Božji podobi narejeni, a s svobodo dopolnjujemo svoje življenje. Vsak izmed nas skriva tako ali drugačno
slabost, ki vpliva na nas, na naš značaj, pa tudi na naše bližnje. To moramo sprejeti.
A postni čas nas kljub vsemu nagovarja, da bi se nenehno trudili k spremembi, spreobrnjenju,
izboljšanju svojega življenja, ki mora biti vendarle nam v ponos, drugim pa v korist. Vsak izmed
nas je mali žandar, ki lahko drugim polepša življenje, da se kljub morebitnim tegobam nasmejejo do solz, ali pa jih spravi celo v sramoto, kadar se obnašamo slabo.
Božji Sin se je popolnoma izničil, da je nam prinesel odrešenje. Sam je postal nič, da bi mi
postali vse. Mar ni post v prvi vrsti posnemanje tega zgleda? Da torej kaj spremenimo pri sebi.
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
V ponedeljek, 18. februarja, ne bo
uradnih ur ob 11.00 in ob 17.00!
Priprava staršev in botrov na krst
bo v četrtek, 21. februarja, ob 19.00 v
župnišču. Krščevanje bo v nedeljo, 24.
februarja, med mašo ob 9.00.
Za čiščenje spodnjega dela župnišča ter učilnic so v petek, 22. februarja, ob 18.30 (po večerni maši) na vrsti
starši veroučencev 5. razreda.
Na drugo postno nedeljo, 24. februarja, bo pri vseh mašah redno mesečno darovanje (ofer). Tokrat ga bomo
namenili za sanacijo dveh dimnikov na
župnišču, ki sta nujno potrebna obnove (predračun znaša 2.500 EUR). Na to
nedeljo bo križev pot v Sp. Gameljnah
ob 14.00.
V tednu po 24. februarju so zimske
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne ure župnijskega urada so samo po
večernih mašah v Šmartnem!
Prvi petek je 1. marca. Dopoldan
bo obhajanje bolnih in ostarelih po domovih, uro pred večerno mašo pa je
priložnost za spoved v župnijski cerkvi.
Ob postnih petkih so maše v župnijski
cerkvi. Začnemo s križevim potom ob
18.00. Ne pozabimo na zdržek od mesnih jedi, ki nas še posebej veže ob postnih petkih ter na dobra dela!

Postni gost bo v naši župniji na 3.
postno nedeljo, 3. marca. Med nami bo
župnik z Bleda, g. Janez Ferkolj. Popoldan ob 14.00 bo pobožnost križevega
pota v podružnici na Rašici.
Z veroučno šolo spet začnemo po nedelji, 3. marca.
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 prilogi
župnijskega lista! Mladinska skupina in
9. razred pa zbirata sredstva za botrstvo, projekt letne podpore za enega
otroka v misijonskih deželah.
Vabimo vse farane, da se v pisarni
vpišejo v občestvo Šmarski šmarnogorci. Letna članarina je 2 EUR, za mladino
brezplačno. Več na internetni strani!
Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.380
EUR, internetna plačila: 1.900 EUR, župnikov sklad: 894 EUR. Bog povrni!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 4. marec - srečanje ŽPS (18.30)
f 10. marec - župnijski križev pot v Podtaboru na Gorenjskem (nedeljsko popoldne)
f 11. marec - srečanje Karitas (18.30)
f 13. marec - srečanje katehetov (15.00)
f 15. marec - duh. obnova birmancev

ZATE ...

Post me vsako leto spravi v zadrego. Vprašanje je, ali se bom za post odločila, čemu se bom
odpovedala in kakšen smisel bom temu dala. Vsako leto pa v meni ob misli na post odzvanjajo
besede: pusti se dotakniti ...
- 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 28. januarja ste darovali za naslednje
mašne namene: za nove duhovne poklice
(2 mašna namena), za duše v vicah (2
mašna namena), za rešitev iz stiske, za dober uspeh v šoli, za sestrino zdravje.
Ob smrti Marije JARC je darovala Antonija Sitar (1 mašni namen).
Bog povrni! Svete maše bo opravil g.
Boštjan Prevc, nadškofijski tajnik ali pa
bodo opravljene ob prostih dnevih.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Poslovili smo se od Jelenke GRUJOVIĆ iz
Zgornjih Gameljn ter od Petra ŠUŠTERŠIČA
iz Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

BRALCI BOŽJE BESEDE
2. postna nedelja, 24. februar, ob 9.00:
Oznanila

Mojca SKOBE

1. berilo (1 Mz 15,5-18)

Jolanda BIZJAK

2. berilo (Flp 3,17 - 4,1)

Andrej SKOBE

Prošnje

Urška BITENC

3. postna nedelja, 3. marec, ob 9.00:
Oznanila

Stane MERŠE

1. berilo (2 Mz 3,1-15)

Barbara MERŠE

2. berilo (1 Kor 10,1-12)

Martin NATLAČEN

Prošnje

Tilen DEBEVEC

CERKEV OD A DO Ž
L KOT ... LAŽ

Ne samo, da je na temo resnicoljubnosti
nastalo ker nekaj pregovorov (laž in kratke
noge, resnica boli ...), tudi Jezus nas uči,
da nas bo resnica osvobodila, zato si mora
kristjan prizadevati za iskrene odnose povsod. Čeprav resnica večkrat celo prizadene
bližnjega, je naloga kristjana, da naj bratu,
ki mu mora povedati težko resnico, to tudi
pomaga nositi!
NAGRADNO VPRAŠANJE
Kateri dve Božji zapovedi nas svarita pred
tem, da bi širili laži?

... IN ZAME!

Glede na to, da obhajamo »leto vere«, sem se odločila, da se bom v letošnjem postu bolj kot
dnevnim novicam pustila nagovoriti Božji besedi, ali vsaj besedi duhovnega pisca Anselma Grüna.
Kaj pa vi? (M. Mavrič)
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
17. 2. 1. POSTNA
ned NEDELJA

NAMEN*

URA

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

KRAJ
Šmartno

18. 2.
pon

sv. Frančišek Regis,
duhovnik in mučenec

19. 2.
tor

sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik

20. 2.
sre

sv. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

18.00 + Janez KOBAL, 30. dan

Šmartno

21. 2.
čet

sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + stari starši JESIHAR

Šmartno

22. 2.
pet

Sedež
apostola Petra

18.00 + Rok BERGANT, obl.

Šmartno

23. 2.
sob

sv. Polikarp,
škof in mučenec

18.00

24. 2. 2. POSTNA
ned NEDELJA

18.00 + Marija KRANJEC, obl.

Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

+ MIKLAVŽEVI
+ Peter ŠUŠTERŠIČ, 7. dan

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Ivan in Frančiška JERNEJC

Tacen
Šmartno

25. 2.
pon

sv. Valburga,
opatinja

26. 2.
tor

sv. Aleksander,
škof

27. 2.
sre

sv. Baldomir,
spokornik

18.00 za nove duhovne poklice

Šmartno

28. 2.
čet

sv. Hilarij,
papež

19.00 + brat Franci, Marija in Franc DOLENC

Šmartno

1. 3.
pet

sv. Albin,
škof

18.00 na čast bl. A. Grozdetu za spreobrnjenje

Šmartno

2. 3.
sob

sv. Neža Praška,
opatinja
PRVA SOBOTA

18.00 + starši in Jože TOMŠIČ

3. 3.
ned

3. POSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane

18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl.

PRVI PETEK

Šmartno

ni maše

9.00 + Mihaela in Jože LOVŠE, obl.

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Glejte, postite se tako, da se pravdate in prepirate, da se bijete z zlobno pestjo.
Ne postite se, kakor je treba na dan, ko naj bi se slišal vaš glas na višavi.”
(Iz 58,4).
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