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1. september 2013
IZZIV? NAJ GA POCITRA ... ALI VENDAR?

Včasih vprašaš kakšnega župnika, ki se je v vročem avgustu odpovedal župniji, na kateri
je sicer z vsem srcem župnikoval, kaj mu prinaša ta korak. “Oh, super! Veselim se novih
izzivov!” Tako nekateri. Morda je bila res želja po novih izzivih in delu še drugje. Morda so
bile zamere ali preprosto Sveti Duh, ki duhovnike pošilja, kamor sam želi. Toda, vsi ne čutijo
tako ... Za marsikoga so izzivi novih časov hude preizkušnje, stiske; čas, ko se zdi, da ti ni
nihče blizu in si strahotno sam.
Podobna zgodba se bo odvijala v teh dneh pri marsikom. Družine bodo pred izzivi, ki jim je
lahko reči izzivi, v resnici pa so preizkušnje. Prvošolčki in bruci vseh vrst bodo z izzivi, ki so
večkrat tudi grenki, nabirali življenjsko modrost. Tudi s službami so izzivi, ki žalostijo. Ni lahko trepetati pred dnem, ko boš morda izvedel, ali ti je podaljšano delovno razmerje ali ne ...
A izziv vedno prinaša s seboj tudi kakšno negotovost in bojazen. Tako je človeško življenje.
Mar ni tako, da pravijo, kako koristna je trema pred vsakim nastopom? Pretirana samozavest
in brezskrbnost navadno ne prineseta uspehov. Blagoslov pa bo tam, kjer si nekaj vložil,
kjer si se potrudil z žrtvijo in trepetom. Če rečemo “po naše”: Pravi izziv vedno spremlja tudi
dejstvo, da ni vse odvisno od nas, ampak so niti naših življenj v rokah Božje milosti.
Tako ohrabrujoča se mi zdi misel iz obrednika svetega reda, ko škof mazili roke
novoposvečenemu: Naj Bog, ki je v tebi dobro delo začel, to tudi dopolni!
Naj dopolni tudi naše - izzive!
“
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta bo v ponedeljek, 2. septembra,
ob 19.30 v župnišču. Kateheti pa se dobimo v sredo, 3. septembra, ob 15.00.
Veroučna šola se začne že z 2. septembrom, ko bodo otroci od 4. razreda
naprej prejeli zakrament svete spovedi.
Če med poletjem niso hodili k maši, naj
ne pristopajo k obhajilu!
Vabljeni k prvemu srečanju četrtkovih pogovorov o veri, 5. septembra, ob
20.00. Več na dodatnem listu!
Na prvi petek, 6. septembra, bo
dopoldan obhajanje bolnih in ostarelih
po domovih. Uro pred večerno mašo je
priložnost za sveto spoved. Birmanski
kandidati pridejo k maši!
Katehetska nedelja je 8. septembra,
na praznik Marijinega rojstva, ko bomo
pri maši ob 9.00 prosili za blagoslov v
novem veroučnem letu. Povabljeni vsi
veroučenci in starši!
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 9. septembra, ob 19.30
v župnišču. V zadnjem času se vedno
več ljudi obrača po pomoč za pakete
ali plačilo položnic. Trenutno župnijska
Karitas nima sredstev. Veseli bomo, če
kdo lahko prispeva kakšen dar.

V soboto, 14. septembra, je na
Brezjah škofijski molitveni dan za nove
duhovne poklice. Sveta maša bo ob
10.30. Iz naše župnije bomo poromali
z ministranti. Ura odhoda bo objavljena
naknadno. Starše prosimo za pomoč pri
prevozu.
Na praznik Povišanja svetega Križa
(14. september) bo maša tudi na Rašici ob 20.00. Ob patrociniju pa bo v
nedeljo, 15. septembra, sveta maša ob
10.30. Vabljeni!
Mesečno darovanje (ofer, 15. septembra) bomo namenili za tiskana
oznanila. Bog povrni!
Nedeljo svetniških kandidatov za
škofiji Ljubljana in Novo mesto, 15.
septembra, bomo tokrat obhajali v
Šmartinu pri Kranju, ko se še posebej
spominjamo Božjega služabnika, škofa Friderika Baraga. Sveta maša bo ob
15.00. Vabljeni!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 16. september - srečanje ŽGS
(19.30)
f 21. september - festival Stična mladih
f 22. september - župnijsko srečanje
bolnih, ostarelih in invalidov s sveto
mašo v župnijski cerkvi (9.00)

ZATE ...
Spet šola. Učenje. Skrbi. Hitenje. Izzivi. Uspehi. Neuspehi. Več in še in še in še. Brez padcev ni
vzponov. Tako za učence kot tudi za nas - starše, učitelje, katehete …
- 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

Od 2. julija ste darovali za naslednje mašne
namene: za novega nadškofa in za našo škofijo
(6 mašnih namenov), + Marjan ŽORŽ (3 mašne
namene), + RAHNE in za zdravje, za skrbnike
šmarnogorskih poti, v zahvalo za prejete dobrote,
v zahvalo, + Hilda NAGLIČ.

(J. Šubic: sv. Avguštin, Šmartno 1870)
Sveti Avguštin (354–430) je največji
zahodni cerkveni učitelj. Njegovo delo
O Božjem mestu je teologija in filozofija
zgodovine. V Milanu je leta 387 s krstom
sprejel krščanstvo, se vrnil v Afriko, kjer
je ustanovil meniško skupnost. Svojemu
samostanu je zapusti Regulo, ki so jo v
12. stoletju prevzeli avguštinci. Leta 395 je
bil posvečen v škofa v alžirskem Hiponu.

BRALCI BOŽJE BESEDE
Marijino rojstvo, 8. september, ob 9.00:
Oznanila

Petra SUHOVERŠNIK

1. berilo (Mdr 9,13-18b)

Lea MERŠE

2. berilo (Flm 9b-10.12-17)

Luka SEŠEK

Prošnje

Urška BITENC

24. nedelja med letom, 15. september, ob 9.00:
Oznanila

Jurij ŠILC

1. berilo (2 Mz 32,7-14)

Nina BILBAN

2. berilo (1 Tim 1,12-17)

Ignac POLAJNAR

Prošnje

Jolanda BIZJAK

Ob pogrebu + Ljudmile ŠKOF so darovali: mož
Janez (2 mašna namena), Janez Lampič z družino
(2 mašna namena), sestra (2 mašna namena),
Ulčnikovi, Marta Medved z družino, Irena Snoj,
Dragica, družina Kolenc, Rezka Nahtigal, Jože
Škof, Tine Škof, Ivanka Jeras (po 1 mašni namen).
Svete maše bosta opravila msgr. dr. Anton Stres,
nadškof v pokoju in g. Martin Zlobko, kaplan v Zavodu sv. Stanislava ali pa bodo opravljene v dneh,
ko nimam maše v Šmartnem.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Zakrament svetega krsta sta prejela: NEJC
Cedilnik in SIMON Rožman iz Tacna.
Podprimo ju z molitvijo!
Poslovili smo se od + Harija BRVARJA iz
Tacna ter od + Ljudmile ŠKOF iz Šmartna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž
Š KOT ... ŠKOF
Škofje so bili že v prvih stoletjih krščanstva
predstojniki (lat. episcopus - nadzornik)
krščanskim občinam. Župnije so se razvile
šele kasneje.
NAGRADNO VPRAŠANJE

Kdo je upravitelj ljubljanske nadškofije?

... IN ZAME!
Ne naložimo si preveč. Imejmo čas tudi za stvari, ki se ne ocenjujejo, za katere nas ne pohvalijo
ali kako drugače nagradijo. Za igro, sprehod, stisk roke, pogovor, obisk, pomoč … (B. Merše)
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
1. 9.
ned

22. NEDELJA
MED LETOM
ANGELSKA

URA

NAMEN*

KRAJ

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Marija JERAS, obl.

Šmartno

10.30 za sosesko

Tacen

2. 9.
pon

sv. Antonin,
mučenec

3. 9.
tor

sv. Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj

7.00 + Metka VALENTlNČIČ

Šmartno

4. 9.
sre

sv. Rozalija Sicilska,
spokornica

9.00 na čast Sv. Duhu za novega nadškofa

Šmartno

5. 9.
čet

bl. Mati Terezija,
redovnica

19.00 + Franc, Jožefa in Pepca BEZLAJ

Šmartno

6. 9.
pet

sv. Zaharija,
prerok

19.00 na čast bl. A. Grozdetu za katehete

Šmartno

7. 9.
sob

sv. Marko Križevčan,
mučenec PRVA SOBOTA

19.00

8. 9.
ned

MARIJINO ROJSTVO

7.00 + Jože in Marija DOLINAR

19.00 + bratje in starši PUSTINEK

PRVI PETEK

KATEHETSKA NEDELJA

+ Zdravko ČIŽMAN, obl.
+ Hari BRVAR, 30. dan

9.00 za blagoslov v veroučni šoli

Šmartno

Tacen

Šmartno

9. 9.
pon

sv. Peter Klaver,
misijonar

10. 9.
tor

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik

11. 9.
sre

sv. Prot in Hijacint,
mučenca

19.00 + Angelca SNOJ, obl.

Šmartno

12. 9.
čet

Marijino
ime

19.00 v zahvalo za zdravje

Šmartno

13. 9.
pet

sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

19.00 v zahvalo za prejete dobrote

Šmartno

14. 9.
sob

POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA

15. 9. 24. NEDELJA
ned MED LETOM

NEDELJA
SVETNIŠKIH KANDIDATOV

19.00 + Simon KOZJEK
7.00 + Metka, Fanči in Slavc

Šmartno
Šmartno

19.00 + Janez KOZELJ, obl.

Tacen

20.00 na čast sv. Križu

Rašica

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Marija VIDRIH, obl.

Šmartno

10.30 za sosesko

Rašica

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga namreč zlo ne more skušati in
sam ne skuša nikogar” (Jak 1,13).
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