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12. maj 2013
PREDSTAVITI ALI PODOŽIVETI?

Pretresam misli, želim navdiha, brskam po starih papirjih in mapah, sprašujem kolege za
nasvet ... Kakor da nič ne pomaga! Na koncu ves obupan prepustim Svetemu Duhu, od katerega prihaja vsak dober dar, naj mi vendar svetuje!
Kaj naj povem malim prvoobhajancem, ki bodo v teh dneh prvič pristopili k oltarju, da bi se
združili z našim Odrešenikom Jezusom Kristusom v podobi svete hostije? Kako naj binkoštni
dogodek predstavim pubertetnikom, ki jih - milo rečeno - te stvari v teh letih bolj malo zanimajo? Kakšno malo darilce naj jim dam, v lep spomin na obhajilo ali na izročitev Svetega
pisma?
In Sveti Duh? ... Ne, ni brez odgovora. Vsakemu se približa, če ga le zaupno prosi. Občutek
imam, da sem bil zelo zaupen, da me je mogel uslišati. Pravi mi, naj nikakor ne predstavljam
svetih skrivnosti. Pravi, naj jih podoživim. Naj živim, kar učim. Naj učim, kar verujem. Ostalo
bo napravila Božja milost. Nekatere bo pritegnila bolj, druge malo manj. Nobeden izmed njih
pa ne bo od teh svetih trenutkov nikoli več pozabljen v Božjih očeh!
Sveta misel!
Dragi prvoobhajanci! Dragi bodoči birmanci! (Kar nekaj družin je, ki imajo v letošnjem pastoralnem letu kar v obeh vrstah svoje otroke). Odslej se bom trudil še bolj živeti to, kar se
skupaj učimo in verujemo. Potrudil se bom. Da boste bolje spoznali, kako velik zaklad je vera
v Jezusa! Darilo? Če ne drugače, bom za vas molil navzgor, proti Gori. Da bi tudi vi podoživeli
skrivnost vere, ki jo skupaj odkrivamo!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 13. maja, ob 19.30 v župnišču.
V sredo, 15. maja, bo srečanje katehetov ob 15.00, zvečer ob 20.00 pa
srečanje vseh staršev birmancev v učilnici v župnišču.
Na Binkoštno nedeljo, 19. maja, bo
ob 9.00 slovesna maša, pri kateri bomo
47 birmanskim kandidatom razdelili
Sveta pisma, dar faranov - duhovnih
botrov. Še nekaj birmancev (6) potrebuje duhovnega botra, ki bo z darom
10 EUR kupil zanje Sveto pismo. Bog
povrni!

Birmanci se čimprej prijavite za peš
romanje na Zaplaz in v Čateške toplice,
ki bo v soboto, 1. junija. Cena je 13
EUR.
Ob 50. letnici smrti Božjega služabnika, nadškofa Antona Vovka, bo sveta
maša v rojstni župniji na Breznici, v soboto, 18. maja, ob 18.00. Vabljeni!
Vsi veroučenci so povabljeni k šmarnični pobožnosti, ki je od ponedeljka do
sobote ob 18.30 v župnijski cerkvi, ob
19.00 pa animatorji pripravljajo igre na
dvorišču. Učenci 1. razreda, ki so že zaključili z veroučno šolo, pa pridejo vsaj
ob sredah k šmarnicam!

Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 20. maja, ob 19.30 v župnišču.

Za mašne namene za obdobje julij
- december 2013 lahko prinesete svoj
dar od 1. junija naprej v župnijsko pisarno.

Priprava staršev in botrov na krst
bo v četrtek, 23. maja, ob 20.00 v župnišču. Krščevanje bo v nedeljo, 26.
maja, po maši ob 9.00.

Pri darovanju na 6. velikonočno nedeljo smo na Rašici zbrali 135 EUR. Bog
povrni!

Obhajanje zakonskih jubilejev bo
tudi letos na Nedeljo Svete Trojice, 26.
maja, pri maši ob 9.00. Nekateri ste
že prejeli vabilo sodelavcev Karitas, ki
pripravljajo slovesnost. Tudi tisti, ki se
niste poročili v naši župniji (niste prejeli
vabila), se čimprej prijavite pri župniku,
zaradi organizacije slovesnosti.

Nekaj datumov v prihodnosti:
f 31. maj - sklep šmarnic (18.30)
f 1. junij - romanje birmancev na Zaplaz in v Čateške toplice
f 2. junij - telovska procesija in sklep
veroučnega leta, delitev spričeval (8.00)
f 8. junij - poljska maša za Tacen na
Šmarni gori (9.00)

ZATE ...

Ni dolgo, odkar sem se veselila, da bom prvič prejela Jezusa v svoje srce, polna otroškega pričakovanja,
navdušenja. Nekaj let kasneje sem se v birmanski skupini pripravljala na prejem zakramenta birme. Priznam, takrat
nisem vsega razumela in animatorji so mi šli na “živce” z zahtevami, pričakovanji. Čas se obrne ... vse se ti vrne.
- 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

(Goldenstein, sv. Job, Sr. Gameljne)
Sveti Job, svetopisemski mož, goduje 10.
maja. O njem piše Jobova Knjiga: »V deželi Uc
je živel mož po imenu Job. Ta mož je bil popoln
in iskren, bal se je Boga in se varoval hudega«
(Job 1,1). Po prerekanju s satanom o njegovi
resnični pobožnosti ga Bog prepusti nesrečam,
oziroma satanovi oblasti češ, kljub hudemu
naj bi Job ne preklinjal Boga. Na Koroškem in
Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev
vsaj v poznem 18. stoletju, na Štajerskem šele
v 19. stoletju. Na panjskih končnicah je pogosto upodobljen sedeč na gnoju.

BRALCI BOŽJE BESEDE

Od 22. aprila ste darovali za naslednje
mašne namene: za zdravje, za pokojne sorodnike, v zahvalo za dobrotnike.
Ob pogrebu + Albine DOLNIČAR so darovali Kernovi iz Sr. Gameljn (2 mašna namena). Ob pogrebu + Viljema ŽAGARJA so
darovali: Irena Snoj, družina Medved, Toni
in Rafko Rosulnik (po 1 mašni namen). Bog
povrni!
Svete maše bo opravil g. Boštjan Prevc,
nadškofijski tajnik, v Ljubljani, ali pa bodo
opravljene v prostih dneh.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Zakrament svetega zakona sta sklenila:
Rok RUTAR in Polonca ČARMAN iz Tacna.
Obilo blagoslova na skupni poti!
Poslovili smo se od Viljema ŽAGARJA iz Sp.
Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž
R KOT ... RED

Binkošti, 19. maj, ob 9.00:
Oznanila

Renata OGOREVC

1. berilo (Apd 2,1-11)

Urška BITENC

2. berilo (Rim 8,8-17)

Aleš JELNIKAR

Prošnje

A. VIDMAR in N. MERŠE

Nedelja Svete Trojice, 26. maj, ob 9.00:
Oznanila

Jan ŠILC

1. berilo (Prg 8,22-31)

zakonski jubilanti

2. berilo (Rim 5,1-5)

zakonski jubilanti

Prošnje

Tilen ŠILC

Zakrament mašniškega posvečenja se
pravzaprav imenuje sveti red, ker združuje tri stopnje posvečenja: diakonsko, mašniško in škofovsko. Red ali redovništvo pa
imenujemo tudi Bogu posvečene osebe, ki
živijo v skupnosti.
NAGRADNO VPRAŠANJE

Katerih zakramentov ne smejo (!) deliti tisti, ki so posvečeni v diakone?

... IN ZAME!

Danes marsikaj pričakujem od svojega prvoobhajanca in birmanca. Zato prvoobhajancem in bodočim birmancem,
pa tudi staršem, ki vas bodo pri tem podpirali, želim, da se boste z veseljem pripravljali na prejem zakramentov,
potrpežljivo sprejemali naše nasvete ter kasneje kot odrasli kristjani vero prenašali vašim otrokom. (M. Debevec)
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
12. 5. 7. VELIKONOČNA
ned NEDELJA
PRVO SVETO OBHAJILO

URA

NAMEN*

7.00 + Justina PIPAN
10.00 za prvoobhajance

KRAJ
Šmartno

13. 5.
pon

Fatimska
Mati Božja

19.00 + Tone ŽAGAR

Šmartno

14. 5.
tor

sv. Bonifacij,
mučenec

19.00 + Izidor in Marija ŠKERL

Šmartno

15. 5.
sre

sv. Zofija,
mučenka

19.00 + Drago MIHELAK, obl.

Šmartno

16. 5.
čet

sv. Janez Nepomuk,
duhovnik in mučenec

19.00 + Janez MEDVEŠEK, obl.

Šmartno

17. 5.
pet

sv. Jošt,
puščavnik

19.00 + Frančiška OVIJAČ in Brigita ZIDAR

Šmartno

18. 5.
sob

sv. Janez I.,
papež in mučenec

19.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ

19. 5. BINKOŠTI
ned IZROČITEV SVETEGA PISMA

7.00 + Peter DEČMAN

Tacen
Šmartno

BIRMANSKIM KANDIDATOM

9.00 za birmanske kandidate

20. 5.
pon

MARIJA,
MATI CERKVE

19.00 + Tinka in Ivan NAHTIGAL

21. 5.
tor

sv. Krištof Magellanes
in mehiški mučenci

19.00

22. 5.
sre

sv. Marjeta Kasijska,
redovnica

19.00 + Lubo CERAR, Janez, Frančiška KOZELJ

Šmartno

23. 5.
čet

sv. Socerb Tržaški,
mučenec

19.00 + starši in bratje MARČEC

Šmartno

24. 5.
pet

MARIJA,
POMOČNICA KRISTJANOV

19.00 + Janez in Jožefa MAROLT

Šmartno

25. 5.
sob

sv. Beda Častitljivi,
duhovnik in cerkveni učitelj

19.00 + Ivan ČIŽMAN, obl.

26. 5. SVETA TROJICA
ned OBHAJANJE

ZAKONSKIH JUBILEJEV

+ Aleš MAROLT, obl.
+ Albina DOLNIČAR, 30. dan

7.00 + Francka in Jernej CEDILNIK
9.00 v zahvalo za srečen zakon

Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to zame nujnost.
Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal” (1 Kor 9,16)!
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