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9. junij 2013
O GLAGOLU, KI POMENI ŠE KAJ DRUGEGA

Slovenski jezik je res lep! (morda se kakšen šolar, ki si mora brisati potno čelo, ko se uči
slovnico, s tem ne bi strinjal, a ...). Ob glagolu požreti lahko pomislimo na hrano. Nič kaj
pozitivnega ne prinaša ta beseda, kvečjemu kakšnega požeruha. A obstaja še drug pomen.
Nekaj požreti pomeni tudi sprejeti odgovornost za svoja dejanja, priznati krivdo, biti celo
po nedolžnem obsojen, a ravnati v smislu duhovnega dela usmiljenja - krivico voljno trpeti.
Sami veste, da mora vsak človek marsikaj “požreti”. In nenazadnje je prav tako, ker je tako
“prehranjevanje” močno koristno za človekovo ponižnost.
Verjetno so v preteklem veroučnem letu, ki se je končalo, učenci morali marsikatero požreti.
Morda je bil katehetov slab dan, morda pomanjkanje Svetega Duha, morda ... A tudi kateheti
in učitelji se sem in tja prenajedo grenkega pelina, ki včasih celo boli.
Še marsikaj lahko pritaknemo temu glagolu. Požreti je velikokrat potrebno katero od predstojnikovih odločitev. Verjemite, najbrž se je tudi sam težko odločil. Požreti je potrebno
čas krize, mučnega iskanja službe, posledice napačnih in grešnih odločitev. Pred nami so
počitnice, pa bo marsikdo s cmokom sprejel dejstvo, da ne bodo takšne, kakršne so bile v
letih, ko mu je šlo bolje.
Naj velja tisto ... Včasih je tako prav, ker je to koristno za človekovo ponižnost.
Pa lepe počitnice! Da bi jih ne “pojedli” prehitro!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
V času veroučnih počitnic (od 1. junija) so uradne ure v župnišču po večernih mašah v Šmartnem (okrog 19.30).
Tudi letos bo župnijsko peš romanje
na Brezje, in sicer v noči s 14. na 15.
junij. Dobimo se ob 21.30 v župnijski
cerkvi v Šmartnem, ko bomo prejeli romarski blagoslov. Iz Šmartna bo ponoči
odšla tudi skupina kolesarjev. Maša na
Brezjah bo predvidoma ob 6.00.
Na 11. nedeljo med letom, 16. junija, bo pri vseh mašah mesečno darovanje za potrebe župnije. Nekaj dolga
imamo pri banderih, sicer pa smo z junijem začeli z obnovo pisarne v župnišču.
Stene bo potrebno dobro sanirati, saj je
vlaga v zadnjih letih povzročila precejšnjo škodo.
Veseli bomo, če bo še kdo prispeval
za obnovljeno znamenje na Cesti vstaje
v Tacnu. Doslej smo zbrali 580 EUR, celotna obnova je stala 850 EUR.
Župnijski izlet na Štajersko (Žiče,
Špitalič, Prihova, Rogla) bo v soboto,
22. junija. Več informacij na priloženem
listu. Čimprej se prijavite!

Začetek oratorija bo v ponedeljek,
24. junija, in sicer z mašo ob 19.00 v župnijski cerkvi. Po maši bo prvo druženje,
za starše pa kateheza o letošnji temi, in
sicer v učilnici župnišča.
Priprava staršev in botrov na krst bo
v četrtek, 27. junija, ob 20.00. Krsti so v
nedeljo, 30. junija, med mašo ob 9.00.
Poljske maše na Šmarni gori bodo še
29. junija (Šmartno) in 6. julija (Zg. in
Sr. Gameljne), obakrat ob 9.00.
Za čiščenje župnijske cerkve so 6.
julija na vrsti: Ulica bratov Novak, Pot na
goro, Pot k studencu, Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica Janeza Rožiča.
Bog povrni vsem obrtnikom in posameznikom, ki ste tudi letos finančno
podprli projekt prihajajočega oratorija!
Nedeljske maše v Šmartnem bodo v
mesecu juliju samo ob 9.00!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 21. julij - Krištofova nedelja
f 25. julij - Jakobova maša v Sr. Gameljnah (20.00)

ŽUPNIJA ŽIVI

NAŠI NOVOPOROČENCI
Zakrament svetega zakona so sklenili: Jernej ISKRA in Maja KOKOLE iz župnije Mengeš
ter Gašper JURCA in Urška GOVEKAR iz župnije Vodice.
Veliko blagoslova na skupni poti!
NAŠI RAJNI
Poslovili smo se od + Jožefa KERNA iz Šmartna.
Gospod, daj mu večni pokoj!
- 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

GOD/PRAZNIK
9. 6.
ned

10. NEDELJA
MED LETOM

URA

NAMEN*

KRAJ

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Igor KNEZ in Angela KRALJ

Šmartno

11.00 za občestvo Šmarski Šmarnogorci

Šm. gora

10. 6.
pon

sv. Bogumil Poljski,
škof

11. 6.
tor

sv. Barnaba,
apostol

12. 6.
sre

sv. Adelajda,
redovnica

19.00 + Tončka TREPEL

Šmartno

13. 6.
čet

sv. Anton Padovanski,
redovnik

19.00 + Anton MEDJA

Šmartno

14. 6.
pet

sv. Valerij in Rufin,
mučenca

19.00 + Nejc PAULIČ, obl.

Šmartno

15. 6.
sob

sv. Vid,
mučenec

19.00 + Ivan ČIŽMAN, obl.

Tacen

16. 6. 11. NEDELJA
ned MED LETOM

19.00 + Ivana KOŽELJ, obl.
7.00 + Slavc SEŠEK

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Anton JERAS

Šmartno
Šmartno

Šmartno

17. 6.
pon

sv. Rajner,
samotar

19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno

18. 6.
tor

sv. Marko in Marcelijan,
mučenca

19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno

19. 6.
sre

sv. Nazarij,
koprski škof

19.00 + Anton PLUT, obl.

Šmartno

20. 6.
čet

sv. Adalbert,
škof

19.00 + starši ŽGAJNAR

Šmartno

21. 6.
pet

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik

19.00 + Alojzija TOMŠIČ

Šmartno

22. 6.
sob

sv. Janez Fisher in
Tomaž More, mučenca

19.00 + Valentin BURGAR, obl.

Tacen

ODDANE MAŠE

Od 23. 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), za zdravje, na čast bl. A. Grozdetu za vnuke, za župnijo.
Ob pogrebu + Jožefa KERNA so darovali za svete maše: brat Štefan Kern z družino (2 mašna
namena), Adamovi iz Šmartna, Jože Ježek z družino (2 mašna namena), Jelka, Slavka in Peter
Petač ter prijatelji (6 mašnih namenov). Bog povrni!.
ŽUPNIJSKA PISARNA - Med šolskimi in veroučnimi počitnicami 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
23. 6. 12. NEDELJA
ned MED LETOM

NAMEN*

URA

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Dušan KOSMAČ, Avgust , Ana KOS

KRAJ
Šmartno

24. 6.
pon

ROJSTVO
JANEZA KRSTNIKA

19.00 + Janez ŠPENKO

25. 6.
tor

DAN
DRŽAVNOSTI

19.00

26. 6.
sre

sv. Jožefmarija Escriva,
ustanovitelj Opus Dei

19.00 + Damjan ČREŠNOVEC, obl.

Šmartno

27. 6.
čet

sv. Ema Krška,
kneginja

19.00 + starši in Miha ADAMIČ

Šmartno

28. 6.
pet

sv. Irenej Lyonski,
škof in mučenec

19.00 + HABE

Šmartno

29. 6.
sob

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA

30. 6. 13. NEDELJA
ned MED LETOM

+ Anton in Jože BELČIČ, obl.
+ Jožef KERN, 30. dan

9.00 poljska maša (za Šmartno)
19.00 + Ivan NOVAK
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Franc ŠUŠTAR, obl.

Šmartno
Šmartno

Šmarna gora
Tacen
Šmartno

1. 7.
pon

sv. Estera,
svetopisemska žena

2. 7.
tor

sv. Janez Frančišek Regis,
duhovnik

3. 7.
sre

sv. Tomaž,
apostol

19.00 + Vida KAJZAR

Šmartno

4. 7.
čet

sv. Urh,
škof

19.00 + starši in Miha ADAMIČ

Šmartno

5. 7.
pet

SV. CIRIL IN METOD,
SLOVANSKA APOSTOLA

19.00 na čast bl. A. Grozdetu za osebno svetost

Šmartno

6. 7.
sob

sv. Marija Goretti,
devica in mučenka

19.00 po namenu

7. 7.
ned

14. NEDELJA
MED LETOM

9.00 + Jože BITENC, obl.

19.00 + starši BUH
7.00 za pokojne sorodnike

9.00 poljska maša (za Zg. in Sr. Gameljne)

Šmartno
Šmartno

Šmarna gora
Tacen
Šmartno

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno.
Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost.
Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem«
(Rim 12,8).
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