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29. september 2013
JE TAKO ŽIVA, DA ...

Kdo? Ja, Cerkev vendar. Vsaj tako se meni zdi. Drugače ne more biti. Cerkev je toliko živa,
kolikor sem v njej živ jaz, ki sem njen člen. Jaz in ti in on. In mi vsi. Po nas in zaradi nas je
Cerkev živa ali pa ni.
Za nami je srečanje mladih v Stični. Kakor vsako leto, sem nekaj svetih trenutkov preživel v
spovednici. Res sveti trenutki! In ko vidiš večino mladih, ki so na srečanje prišli TUDI zaradi
vere v Jezusa Kristusa, potem si rečeš: Vesel sem, ker je vera tako živa!
Če nas danes pot, ponavadi turistična, zanese v severno Afriko, potem bomo tam opazili
malo krščanskega. A vendar! Severne dežele črne celine so bile nekoč močno krščanske! Ti
kraji so dali Cerkvi mnoge zgledne pastirje, močne pričevalce in neustrašene mučence. Med
njimi gotovo najbolj imenitno mesto zavzema sv. Avguštin. Kje pa je danes ta gorečnost?
Ne, niso samo vdori muslimanov krivi za to, da je krščanstvo skoraj izginilo. Členi Cerkve so
postali šibki, nekateri so se pretrgali in prej močna veriga je popustila. Po Božjem načrtu pa
je ista Veriga zacvetela v drugih krajih ...
Kako pomembno se je zavedati, da je vera Cerkve odvisna od vsakega izmed nas! Ne od
škofa, duhovnika, vernika. Najprej od mene. Tudi na bencinski črpalki ni vse odvisno od
kvalitete goriva, odpiralnega časa ali prodajalca. Najprej moram jaz gorivo zaslužiti, se
odpeljati do črpalke in nenazadnje - se potruditi in natočiti!
Je tako živa, da ...
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Srečanje staršev, birmanskih animatorjev, bo v ponedeljek, 30. septembra, ob 18.00 v župnišču
V četrtek, 3. oktobra, vse lepo vabimo k drugemu srečanju četrkovih pogovorov o veri, in sicer ob 20.00 v župnišče. Pogovarjali se bomo o Božjem
načrtu in odrešenju, ki ga prinaša Božji
Sin Jezus Kristus.
Petek, 4. oktobra, je prvi petek. Dopoldan bo obhajanje bolnih in ostarelih
po domovih. Lepo povabimo farane, ki
ne morejo več v župnijsko cerkev, da
pokličejo duhovnika ta prvi petek. K večerni maši pridejo tudi birmanski kandidati!
Mladinska skupina ima duhovno-počitniški vikend v Bohinjski Bistrici od
4. do 6. oktobra. Prijavite se lahko pri
župniku!
Z oktobrom, mesecem rožnega
venca, bomo še bolj pogosto molili to
molitev. Vabljeni tudi pol ure pred večerno mašo k skupni molitvi!
Srečanje katehetov bo v sredo, 9.
oktobra, ob 15.00 v župnišču.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 12. oktobra, na vrsti ulice: Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge,
Ulica Željka Tonija.

Tudi letos bomo ob obletnici posvetitve župnijske cerkve (13. oktobra)
obhajali župnijski dan s slovesno mašo
ob 11.00 (ta dan ni druge maše!). Po
maši bo darovanje za župnijo, nato pa
skupno kosilo na dvorišču pred cerkvijo. Če bo dež, bomo v prostorih šole.
Za glasbo bo poskrbela skupina JAMM.
Ob 14.00 bo med nami koroški duhovnik Janko Krištof z recitalom Prerok.
Gospodinje ste povabljene, da spečete kakšno sladko dobroto, vsi farani pa
lahko prispevajte dobitke za srečelov.
Izkupiček bo šel za družine v stiski! Več
pri nedeljskih oznanilih, v nedeljo, 6.
oktobra!
Lahko se že prijavite za župnijski
izlet na Tirolsko, ki bo od 19. do 20.
oktobra. Več na dodatnem listu. Ker romamo z župnijo Dob, je število omejeno (26).
Mašni nameni do konca leta so
zasedeni. Za prvo polovico leta 2014
sprejemam namene v decembru.
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 17. oktober - dekanijsko srečanje
bralcev Božje besede (20.00)
f 20. oktober - molitev za pobite v Kucji dolini (15.00)
f 26. oktober - skupna dekanijska konferenca s člani Župnijskih pastoralnih svetov

ZATE ...

Predstava Prerok, ki jo bo Janko Krištof, župnik in dekan v Bilčovsu/Ludmannsdorf na Koroškem, s
sodelavci uprizoril na našem župnijskem dnevu (13. oktobra, 14.00) nas v letu vere s svetopisemski besedili vabi na pot s skrivnostnim Bogom, ...
- 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

(kipa sv. Kozme in Damijana na stranskem
oltarju v župnijski cerkvi, 1899)
Sveti Kozma in Damijan, brata dvojčka, ki
sta bila na prelomu v 4. stoletje v Siriji dejavna
kot zdravnika. Bolne sta zdravila brezplačno
in spreobrnila mnogo ljudi v krščanstvo. V
času Dioklecijanovega preganjanja leta 303
so ju grobo mučili. Ko sta vse muke z Božjo
pomočjo nepoškodovana prestala, so ju obglavili. Vse od 5. st. sta med najbolj priljubljenimi svetniki. Že davno so ju zdravniki
in lekarnarji izbrali za svoja zavetnika.

BRALCI BOŽJE BESEDE
27. nedelja med letom, 6. oktober, ob 9.00:

Od 12. septembra ste darovali za naslednje
mašne namene: + starši PIGNAR, + Ludvik
PODGORNIK in otroci, + Franc MLINAR, za
dušno in telesno zdravje v družini, + starši
in brat VIDMAR, v dober namen.
Ob pogrebu + Cirile BREZNIK ste darovali:
Francka Novak (1 mašni namen), Mojca in
Janko (3 mašne namene), družina Režek
(3 mašne namene), prijatelji (1 mašni namen).
Ob pogrebu + Marije TACAR sta darovali
sosedi za 1 mašni namen.
Bog povrni! Svete maše bodo opravljene
drugod ali ko ni mašnega namena doma.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Zakrament svetega krsta je prejel ŽAN
Janežič Tašner iz Sp. Gameljn.
Podprimo ga v molitvi!
Poslovili smo se od Cirile BREZNIK iz Tacna.
Gospod, daj ji večni pokoj!

Oznanila

Tilen DEBEVEC

CERKEV OD A DO Ž

1. berilo (Heb 1,2-3,2,2-4)

Mojca SKOBE

U KOT ... UBOŠTVO

Jan ŠILC

Uboštvo
pravzaprav
nima
pomena,
kakršnega si navadno predstavljamo,
namreč, da se nekdo odloči in vse razda
ali živi skromno. Uboštvo pomeni popolna
nenavezanost na materialne stvari. Zato redovniki, ki obljubijo uboštvo, nimajo lastnih
sredstev, ampak jim je vse skupno.

2. berilo (2 Tim 1,6-14)
Prošnje

Urška BITENC

Obl. posvetitve cerkve, 13. oktober, ob 11.00:
Oznanila

Ivan BIZJAK

1. berilo (2 Kr 5,14-17)

Lidija LAMPIČ

2. berilo (2 Tim 2,8-13)

Andrej SKOBE

Prošnje

NAGRADNO VPRAŠANJE

Jure SEŠEK

Kateri svetnik iz Italije je bil glasnik uboštva?

... IN ZAME!

... ki se je razodeval po svojih glasnikih pred davnimi časi. Živo pripoved teh besedil spremljajo
zvoki, šumi in melodije in hkrati podkrepijo njihovo sporočilo, ki želi doseči današnjega poslušalca.
Tudi scenski elementi so v službi “aggiornamenta”. Vabljeni!
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
29. 9. 26. NEDELJA
ned MED LETOM

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Ivan in Frančiška PODGORŠEK

Šmartno

30. 9.
pon

sv. Hieronim,
duhovnik in cerkveni učitelj

1. 10.
tor

sv. Terezija Deteta Jezusa,
devica in cerkvena učiteljica

2. 10.
sre

sv. Angeli
varuhi

19.00 + Anton BELČIČ, 30. dan

Šmartno

3. 10.
čet

sv. Frančišek Borgia,
redovnik

19.00 + starši ŠPENKO

Šmartno

4. 10.
pet

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

19.00 na čast bl. A. Grozdetu za zdravje

Šmartno

5. 10.
sob

sv. Favstina Kovalska,
redovnica

19.00

6. 10. 27. NEDELJA
ned MED LETOM

19.00

+ Ivanka PETROVČIČ
+ Ana Marija DOLES

KRAJ

7.00 za Božji blagoslov

+ Anton in Terezija KOVAČIČ
+ Cirila BREZNIK, 7. dan

7.00 za žive in rajne farane

ROŽNOVENSKA NEDELJA

9.00 + Rafko in Franc ŠUŠTAR

7. 10.
pon

Rožnovenska
Mati Božja

19.00 + Justina NOVAK

8. 10.
tor

sv. Pelagija,
devica in mučenka

9. 10.
sre

sv. Dionizij in tovariši,
mučenci

7.00 + Lojze ČAMPA, obl.

Šmartno
Šmartno

Tacen

Šmartno

Šmartno
Šmartno

19.00 + Ivanka in Ludvik SERAŽIN, obl.

Šmartno

10. 10. sv. Danijel,
čet
škof

19.00 + Alojzija TOMŠIČ

Šmartno

11. 10. sv. Bruno Kölnski,
pet
škof

19.00 + Valentin LAMPIČ, obl.

Šmartno

12. 10. sv. Maksimilijan Celjski,
sob
mučenec

19.00

+ APPEJ, ZAVRL in KOZELJ
+ Hari BRVAR

13. 10. OBLETNICA POSVETITVE
11.00 za blagoslov v župniji
ned ŽUPNIJSKE CERKVE

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za vas, bratje, kakor se spodobi, saj vaša vera nadvse napreduje in ljubezen slehernega med vami do vseh drugih raste”(2 Tes 1,3).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Foto in tekst ob sliki svetnika: Jurij Šilc
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/872-638 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

