581

26. maj 2013
VI STE HUDOBNI!

Z animatorji oratorija smo na duhovni pripravi v Vipavskem Križu razmišljali o evangeliju,
kjer Jezus Svetega Duha prikaže kot nedoumljivo in usmiljeno Božjo milost. To primerja
s konkretnim primerom. Nekdo je dobil nenapovedan obisk. Ker ni imel s čim postreči,
je opolnoči potrkal pri sosedu in ga prosil za pomoč. Sosed je bil, razumljivo, nejevoljen.
Vendar, četudi prosilcu ne bo dal tistega, kar prosi, zaradi prijateljstva, mu bo dal zato, ker
vztrajno trka in ga nadleguje. Nato Jezus zaključi z ugotovitvijo: “Če vi, ki ste hudobni, znate
dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki
ga prosijo” (Lk 11,13).
Zbodla me je ta ugotovitev! Mar nas ima Bog za malo vredne?! Mar nismo ustvarjeni po
njegovi podobi?
Ne moremo tako razmišljati. Najprej si je potrebno priznati: Ali nimamo vsi vsaj kakšne slabe
misli ali predsodka takrat, ko je potrebno na kakršen koli način odpreti srce bližnjemu? Ali ni
v našem življenju, poklicu, delu, vsakdanu tudi nekaj tistih trenutkov, ko nas zlo drži v rokah
in se ne moremo upreti skušnjavi, da bi ne bili ostri in zakrknjeni?
Ne, mi nismo Bog. Bog tega tudi ne želi, da bi postali On. Mi smo ljudje, ustvarjeni po dobri
podobi, po lepoti odnosa v sveti Trojici. Bog želi samo to, da bi se mu bližali, odvrgli svojo
hudobno obleko in jo zamenjali s tisto, ki nam jo sam ponuja.
Razumljivo je, da to velja za samske in poročene, za učence in učitelje, za duhovnike in
verno ljudstvo ... Ste še hudobni?
“
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Po nedelji svete Trojice, 26. maja,
bo zadnji teden veroučne šole. Otroci
bodo prejeli zakrament svete spovedi.
Veroučenci 1. razreda pa namesto verouka pridejo vsaj v sredo k šmarnicam.

Od 1. junija naprej lahko prinesete
svoj dar za mašo za drugo polovico leta
(julij - december). Uradne ure v župnišču pa so od junija do konca avgusta
po večerni maši v Šmartnem!

V četrtek, 30. maja, je slovesni in
zapovedani praznik sv. Rešnjega Telesa
in Krvi. Sveti maši bosta v župnijski cerkvi ob 9.00 in 19.00.

Zaradi obhajanja dni posvečenja v
torek in sredo, 4. in 5. junija, v dekaniji
ne bo svetih maš.

Sklep šmarnične pobožnosti bo v
petek, 31. maja, ob 18.30. Bog povrni
vsem staršem, ki ste skrbno sodelovali v pripravi šmarničnih srečanj. Otroci
prinesejo šmarnično knjižico, saj bodo
najbolj pridni prejeli nagrado!
V soboto, 1. junija, bo birmansko
romanje na Zaplaz. Odhod izpred župnišča ob 10.30. Potrebujemo pomoč
staršev pri prevozu. Nato gremo peš iz
Trebnjega proti Zaplazu. Po skupnem
kosilu se odpeljemo do Čateških toplic.
Prispevek za kopanje je 10 EUR.
Telovska procesija z Najsvetejšim
bo v nedeljo, 2. junija. To nedeljo bo
maša samo ob 8.00. Ker je to hkrati
sklep veroučnega leta, k tej maši pridejo tudi vsi veroučenci, saj bo po njej
delitev spričeval. Tisti, ki ste to nedeljo
upravičeno zadržani, svoje spričevalo
obvezno dvignete v juniju, sicer vpis
septembra ni mogoč!

Prvi petek je 7. junija. Dopoldan bo
obhajanje bolnih in ostarelih po domovih. Uro pred večerno mašo je priložnost za sveto spoved v župnijski cerkvi. Dolžnost kandidatov za birmo je,
da pridejo ob prvih petkih k sveti maši,
tudi med počitnicami!
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 8. junija, na vrsti ulice: Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge,
Ulica Željka Tonija. Na Šmarni gori pa
bo ob 9.00 poljska maša za podružnico
Tacen.
Sveta maša za občestvo Šmarski
Šmarnogorci bo v nedeljo, 9. junija ob
11.00.
Veroučenci! Prijavnice za oratorij
prinesite do 9. junija v župnišče!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 14. junij - peš romanje na Brezje
f 17. junij - biblična skupina (19.30)
f 22. junij - župnijski izlet na Štajersko

ZATE ...

Kdo bi si mislil, da se bo iz navadnega vikenda, ki ga navadno preživim pred zvezki, izcimilo nekaj tako
dobrega. Animatorji smo v Križu pri Vipavi preživeli čudovit organizacijsko obarvan vikend. Ni lepšega kot
dihati svež, skoraj morski zrak in biti del zabavne, igrive in vedno pripravljene animatorske skupine.
- 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 4. maja ste darovali za naslednje mašne
namene: + MIKLAVŽEVI, za blagoslov
v družini, za zdravje v družini, za nove
duhovne poklice (2 mašna namena), za
duše v vicah (2 mašna namena).
Svete maše bo opravil g. Primož Bertalanič,
župnik v Radovici in na Suhorju (nima dovolj
mašnih namenov!) ali pa bodo opravljene v
prostih dneh.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Zakrament svetega krsta so prejeli: MANCA
Burgar iz Tacna, ŽAN MARK Šeme iz župnije
Ljubljana Šiška, NIK Borštar iz Šmartna,
BENJAMIN Titan iz Šmartna ter NIK Pipan
Janežič iz Sr. Gameljn ter NIA Smodiš iz
Šmartna.
Podprimo jih z molitvijo!

BRALCI BOŽJE BESEDE
9. nedelja med letom, 2. junij, ob 8.00:

CERKEV OD A DO Ž

Luka SEŠEK

S KOT ... SODBA

1. berilo (1 Kr 8,41-43)

Klara MERŠE

2. berilo (Gal 1,1-2.6-10)

Martin NATLAČEN

Verujemo, da po smrti od Boga prejmemo
povračilo po svojih delih. To povračilo pomeni vstop v nebeško blaženost, tudi po
očiščevanju, ali pa vstop v večno pogubljenje, v pekel. Kaj pa so nebesa? Preprosto
povedano: stanje najvišče in dokončne sreče, popoln odnos z Bogom.

Oznanila

Prošnje

Petra SUHOVERŠNIK

10. nedelja med letom, 9. junij, ob 9.00:
Oznanila

Diana BITENC

1. berilo (1 Kr 17,17-24)

Nina BILBAN

2. berilo (Gal 1,11-19)

Blaž BILBAN

Prošnje

Barbara MERŠE

NAGRADNO VPRAŠANJE

Kako imenujemo kraj očiščevanja, pred
vstopom v nebesa?

... IN ZAME!

Kot animatorka z veseljem naznanjam, da so se načrti za letošnji oratorij prelili na vsebinsko zelo
pestre in barvite liste papirja. Resnično lepo je zavihati rokave in načrtovati dni za mnoge otroke, ki se
bodo letos odločili teden dni preživeti z Bogom in sovrstniki.. (K. Malovrh)
ŽUPNIJSKA PISARNA - Med šolskimi in veroučnimi počitnicami (od 1. junija!) je župnik najbolj zanesljivo doma po večerni maši v Šmartnem (okoli
19.30). Uradnih ur ob ponedeljkih in četrtkih do konca avgusta ni.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).

GOD/PRAZNIK
26. 5. NEDELJA
ned SVETE TROJICE

NAMEN*

URA

7.00 + Francka in Jernej CEDILNIK

KRAJ
Šmartno

ZAKONSKI JUBILEJI

9.00 v zahvalo za srečen zakon

27. 5.
pon

bl. Alojzij Grozde,
mučenec

19.00 + Stanislava MERHAR

Šmartno

28. 5.
tor

sv. German Pariški,
škof

19.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl.

Šmartno

29. 5.
sre

sv. Maksim Emonski,
škof

19.00 + Marko GOVEKAR, obl.

Šmartno

30. 5.
čet

SV. REŠNJE
TELO IN KRI

9.00 za žive in rajne farane
19.00

+ Marija in Jože KERŽIČ
+ Viljem ŽAGAR, 30. dan

Šmartno

31. 5.
pet

Obiskanje Device Marije

1. 6.
sob

sv. Justin,
mučenec

2. 6.
ned

9. NEDELJA MED LETOM

3. 6.
pon

sv. Karel in drugi
ugandski mučenci

4. 6.
tor

sv. Peter Veronski,
redovnik in mučenec

ni maše

5. 6.
sre

sv. Bonifacij,
škof in mučenec

ni maše

6. 6.
čet

sv. Norbert,
redovni ustanovitelj

19.00 + Rafko ŠUŠTAR, obl.

Šmartno

7. 6.
pet

SRCE
JEZUSOVO

19.00 v zahvalo bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

8. 6.
sob

Srce
Marijino

9. 6.
ned

10. NEDELJA
MED LETOM

SKLEP ŠMARNIC

19.00 + Leopoldina NOVAK, obl.
19.00 + Ivan KERMELJ

TELOVSKA PROCESIJA
SKLEP VEROUČNEGA LETA

PRVI PETEK

Tacen

8.00 v zahvalo za veroučno leto

Šmartno

19.00 + Bernardka, Herman, Marija ANŽIČ

Šmartno

9.00 poljska maša (za Tacen)
PRVA SOBOTA

Šmartno

19.00 + SCHENK

Šmarna gora
Tacen

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Franc DEBEVC, obl.

Šmartno

11.00 za občestvo Šmarski Šmarnogorci Šmarna gora
*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Ne spuščaj se prehitro v pravdo, da ne boš nazadnje v zadregi,
če te tvoj bližnji sramotno ovrže.” (Prg 25,8.9)!
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