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28. april 2013
V ČAKALNICO!

Mladenič zraven mene je prišel skupaj z materjo. Čakata v vrsti na nekega drugega zdravnika. Čakalnica je majhna, a že polna ljudi. Vmes pride gospod, ki je po injekciji doživel šok
in so ga sprejeli naprej. Nato vsi prisotni poslušamo ploho ostrih in precej žaljivih (o vsebini
kdaj drugič ...) opazk na račun enournega nespametnega čakanja na pregled. Mladenič je bil
seveda izredno glasen. Ko je odnehal s pripominjanjem, se je posvetil svojemu mobilnemu
telefonu. Zadnji različici proizvajalca.
Res je, včasih so vrste v čakalnici naporne. Toda, mar se res ne znamo zaposliti drugače
kakor z nenehnim godrnjanjem in preklinjanjem? Veliko imamo povedati čez zdravnike, a
premalo poznamo njihovo delo, da bi lahko sodili. Kaj pa, če bi enkrat izkoristili čas čakanja
za preprost premislek, koliko vsega imamo na voljo. Še naši dedje so umirali za boleznimi,
ki jih danes skoraj ne poznamo, ali svojo starost preživljali večinoma brezzobi, ker ni bilo ne
socialne mreže ne sredstev za protezo. In kakšna je bila možnost za bolnika s težavami z
očmi, ki jim danes rečemo siva mrena? Ostal je slep. Ni bilo čakalnic. Saj niso bile potrebne,
ker ni bilo zdravnikov, če pa je že bil, je bil oddaljen več kilometrov in težko dosegljiv ...
Bliža se mesec maj. Otroško se bomo zatekali k Mariji in ji nosili šmarnice. Dobro bi bilo, da
bi kot preudarni kristjani prinesli pred oltarje tudi svojo zahvalo za čakalnice, ki marsikomu
niso dane, nam pa ostajajo prilika za kakšno jagodo rožnega venca, primerno potrpežljivost
in premislek o marsičem ...
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
V tednu po 28. aprilu zaradi prvomajskih počitnic ni veroučne šole. Otroci so v mesecu maju povabljeni k šmarnicam ob 18.30 v župnijsko cerkev, prvi
razred pa v maju že nima verouka in
namesto tega obiskujejo šmarnično pobožnost!
V času šolskih in veroučnih počitnic
so uradne ure v župnišču po večernih
mašah!
V četrtek, 2. maja, bo romanje
prvoobhajancev in njihovih družin na
Šmarno goro. Dobimo se ob 10.00 pred
župniščem, maša pa bo ob 11.00. Prispevek za kosilo na osebo je 1 EUR.
Prvi petek je 3. maja. Dopoldan bo
obhajanje bolnih in ostarelih po domovih. Priložnost za sveto spoved bo pol
ure pred začetkom šmarnic, ob 18.00.
Na 6. velikonočno nedeljo bo žegnanje na Rašici ob 10.30. Vabljeni!
V ponedeljek, 6. maja, bo srečanje
članov Župnijskega pastoralnega sveta,
ob 20.00 v župnišču.

Praznik Gospodovega vnebohoda je
v četrtek, 9. maja. Dopoldan bo maša
ob 9.00, zvečer najprej šmarnice ob
18.30, k maši ob 19.00 pa pridejo prvoobhajanci ter njihovi starši, saj je to
začetek prvoobhajanske tridnevnice.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
mesecu maju na vrsti starši prvoobhajancev, in sicer v soboto, 11. maja, dopoldan. Popoldan bodo prvoobhajanci
prejeli zakrament svete spovedi.
Prvo sveto obhajilo bo na 7. velikonočno nedeljo, 12. maja. Druga sveta
maša bo tako ob 10.00!
Še vedno naprošamo vse farane, da
postanejo duhovni botri našim birmanskim kandidatom ter z darom 10 EUR
kupijo Sveto pismo zanje. Oglasite se
pri župniku! Potrebujemo še 27 botrov.
Sveta pisma bodo prejeli na Binkošti!
Pri rednem mesečnem darovanju
na 4. velikonočno nedeljo smo zbrali
690 EUR (v Sp. Gameljnah 215 EUR).
Bog povrni!
Nekaj datumov v prihodnosti:

f 13. maj - srečanje Karitas (20.00)
V tednu po 5. maju bodo prošnje
f 15. maj - srečanje katehetov (15.00)
maše, ko bomo prosili za blagoslov dela
f 15. maj - srečanje vseh staršev birna polju in za odvrnitev vseh nesreč.
Pušca pri prošnjih mašah je namenjena
za mašni dar duhovniku.

mancev, 7. in 8. razreda (20.00)
f 19. maj - izročitev Svetega pisma
birmanskim kanidatom (9.00)

ZATE ...

Čakanje je težko, to vemo vsi, ki smo kdaj že stali v vrsti in na nekaj čakali. Vendar čakanje ni
vsem enako dodeljeno. Obstajajo celo ljudje, ki se jim vrata kar sama od sebe odpirajo, kamorkoli
pridejo. Vsi običajni smrtniki se lahko ob tem tolažimo samo z mislijo, ...
- 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 9. aprila ste darovali za naslednje mašne
namene: za osebno svetost, za zdravje svakinje, + Karel in Marija ZDOLŠEK, + Marjan
HABE (4 mašni nameni), + ŠOKATNIK, +
HABE, + PENCA, + SAVINŠEK, za dobro
pripravo na birmo, za zdravje.
Ob pogrebu + Albine DOLNIČAR je darovala za svete maše Joži Plut (1 mašni namen)
Bog povrni!
Svete maše bo opravil msgr. Alojz Uran,
nadškof v pokoju, v Zavodu sv. Stanislava
ali pa bodo opravljene v prostih dneh.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Poslovili smo se od Albine DOLNIČAR iz Zg.
Gameljn.
Gospod, daj ji večni pokoj!

BRALCI BOŽJE BESEDE
6. velikonočna nedelja, 5. maj, ob 9.00:
Oznanila

Jurij ŠILC

1. berilo (Apd 15,1-2.22.29)

Lidija LAMPIČ

2. berilo (Raz 21,10- 4,22-23)

Stane MERŠE

Prošnje

Joži PLUT

7. velikonočna nedelja, 12. maj, ob 9.00:
Oznanila

Lea MERŠE

1. berilo (Apd 7,55-60)

starši prvoobhajancev

2. berilo (Raz 22,12-20)

starši prvoobhajancev

Prošnje

prvoobhajanci

CERKEV OD A DO Ž
O KOT ... OBLATI

Óblati so vaflji, ki se uporabljajo pri peki,
medtem ko so bili obláti tisti verniki, ki
so čutili v sebi Božji klic, vendar niso bili
posvečeni in niso izrekli večnih zaobljub,
ampak so bili nekakšni »zunanji bratje ali
sestre«. Bolj znan izraz v naših krajih za te
Bogu posvečene ljudi je tretjerednik.
NAGRADNO VPRAŠANJE

Napiši vsaj eno moško ali žensko redovno
skupnost, ki je kontemplativna, zaprta, katerih člani nimajo stikov z zunanjim svetom,
ampak se posvečajo delu in molitvi.

... IN ZAME!

... da bo tudi te slej ko prej doletelo čakanje v vrsti. Zakaj ne bi v polnosti preživeli prav vsakega
trenutka našega življenja, tudi tistega, ko čakamo v vrsti. Morda pa nam bo Bog, če ga bomo
dovolj vztrajno prosili, podelil to milost. (J. Knific)
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
28. 4. 5. VELIKONOČNA
ned NEDELJA

URA

NAMEN*

7.00 + Alojzij LETNAR, obl.

Šmartno

9.00 za žive in rajne farane

Šmartno

10.30 za sosesko
29. 4.
pon

sv. Katarina Sienska,
devica in cerkvena učiteljica

30. 4.
tor

sv. Pij V.,
papež

1. 5.
sre

sv. Jožef Delavec

2. 5.
čet

sv. Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

3. 5.
pet

PRAZNIK DELA

KRAJ

19.00 + Rudolf RUPNIK

Tacen
Šmartno

7.00 za dobro pripravo na sveto birmo

Šmartno

+ Jožefa CEDILNIK
+ Albina DOLNIČAR, 7. dan

Šmartno

19.00

11.00 za družine prvoobhajancev

Šmarna gora

19.00 + Jože IVANUŠIČ, obl.

Šmartno

sv. Filip in Jakob ml.,
apostola

19.00 na čast bl. A. Grozdetu za duhovnike

Šmartno

4. 5.
sob

sv. Florijan,
mučenec

19.00 + Leopold RIBIČ, starši RIBIČ, KOPŠE

Tacen

5. 5.
ned

6. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA TURIZMA

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Vinko KLJUN, obl.

Šmartno

10.30 za sosesko

Rašica

6. 5.
pon

sv. Dominik Savio,
dijak

19.00 prošnja maša

Sp. Gameljne

7. 5.
tor

sv. Gizela,
opatinja

19.00 prošnja maša

Sr. Gameljne

8. 5.
sre

Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice

19.00 prošnja maša

Rašica

9. 5.
čet

GOSPODOV VNEBOHOD

10. 5.
pet
11. 5.
sob

ZAČETEK TRIDNEVNICE
PRED PRVIM OBHAJILOM

9.00 + Đuro SKELEĐIJA, obl.

Šmartno

19.00 + Magda MAROLT, obl.

Šmartno

sv. Job,
svetopisemski mož

19.00 prošnja maša

Šmartno

sv. Mamert,
škof

19.00

12. 5. 7. VELIKONOČNA
ned NEDELJA
PRVO SVETO OBHAJILO

prošnja maša
+ Ivan BITENC, obl.

7.00 + Justina PIPAN
10.00 za prvoobhajance

Tacen

Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Konec reči je boljši ko njen začetek, potrpežljivost je boljša ko domišljavost” (Prd 7,8).
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