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27. oktober 2013
ZGREŠIL JE POT IN PADEL V ...

Po vseh medijih slišimo “najpomembnejšo novico” vse katoliške Cerkve, in sicer o škofu iz
Limburga v osrednji Nemčiji. Pastir se je odločil zgraditi škofijski pastoralni center, ker je stara
stavba propadala, poleg tega pa dejansko ni bila primerna za pastoralo. Stroški so ob koncu
narasli od nekaj milijonov na več milijonov. Včasih res ne razumeš, kje so bili nekateri, ko je
Bog delil pamet!
Vendar, ... ko poslušaš vse podrobnosti ... Potem nenadoma izveš, da temu visoko letečemu
gospodu pravijo problem že od prihoda. Problem ni le moderna zgradba, ampak tudi priljubljeni dekan v Frankfurtu, ki ga omenjeni škof želi prestaviti. Ljudje tega ne želijo. Kdo pa je
komu obljubil pokorščino?! In poleg tega je še suspendiral duhovnika, ki je imel poročni obred
pri istospolni poroki. Mar ni v takih primerih ravnal po učenju Cerkve?
Ljudje smo pač taki. Če je nekdo vreden obsodbe, potem mu poleg greha naložimo še nekaj
krivega pričanja, da bo krivda zagotovo pošteno poplačana. Pa še kakšnega svojega greha se
radi znebimo in mu ga dodamo. S tem hitro pademo v nevarnost, da sami zgrešimo pot in smo
vredni, da tudi nas obsodijo.
Rešitev ni lahka. Prinaša jo pa november. Že v začetku je lep spomin na množico pričevalcev,
ki so bili sicer grešni ljudje, a so s pomočjo Božje milosti tako živeli, da naša vera o njih pravi,
da gledajo Božje obličje za vso večnost.
Potrudimo se, da ne zgrešimo poti z obsojanjem, ampak pravičnim ravnanjem. Ki pa zahteva
najprej pogled na bruna in iveri v naših očesih. Sicer hitro zgrešimo pot ...
župnik Sebastjan Likar

DNEVI PRED NAMI
V tednu po 27. oktobru so jesenske
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne ure so v župnišču po večerni maši
v Šmartnem.
Ker je na prvi petek v novembru
praznik, bo obhajanje bolnih in ostarelih po domovih v že četrtek dopoldan,
31. oktobra. Uro pred večerno mašo v
Šmartnem bo priložnost za sveto spoved. Na voljo bo spovednik od drugod.
Na slovesni in zapovedani praznik
Vseh svetih bodo svete maše ob 7.00 in
9.00 v župnijski cerkvi ter ob 14.00. Po
popoldanski maši bodo ob 15.00 molitve za rajne na pokopališču, skupna
molitev rožnega venca pa ob 17.00.
Ob Spominu na verne rajne, v soboto, 2. novembra, bo maša tudi v
Šmartnem ob 9.00. Pri mašah med tednom v mesecu novembru pa se bomo
spomnili tudi naših pokojnih iz novembrskih namenov.
Zahvalna nedelja je letos 3. novembra. Župnijsko cerkev letos z darovi
okrasijo farani podružnice sv. Lenarta
iz Sp. Gameljn. Že vnaprej Bog povrni
za vaše darove! Prav v Sp. Gameljnah
pa obhajamo tudi patrocinij ob godu sv.
Lenarta, zato bo tam maša ob 10.30.
Pri vseh mašah pa bo darovanje za domačega duhovnika. Bog povrni!

Srečanje za starše birmancev bo v
ponedeljek, 4. novembra, ob 18.30 v
župnijski cerkvi. Starši pridejo skupaj z
birmanskimi kandidati, saj bo med nami
s. Rebeka Kenda ŠS, ki bo v mesecu
marcu (aprilu) imela duhovni vikend za
naše bodoče birmance.
V četrtek, 7. novembra, ob 19.00,
bo tretji četrtkov večer pogovorov o
veri. Tema srečanja bo: Aktualnost in
prilagodljivost Božjih zapovedi ter Božja
milost za naše zveličanje. Vabljeni!
Pet petkov (začetek: 8. novembra
ob 17.00) pa bomo imeli v gosteh go.
Anico Sečnik, ki bo imela praktično
usposabljanje za nego bolnih in ostarelih, in sicer v učilnici v župnišču. Več pri
nedeljskih oznanilih.
Praznik celodnevnega češčenja bo v
soboto, 9. novembra. Najsvetejše bomo
izpostavili po maši ob 9.00. Razpored je
na dodatnem listu! Sklep z mašo bo ob
18.00 imel g. Andrej Sotler OFMConv,
lanski novomašnik.
Martinovo nedeljo obhajamo v nedeljo, 10. novembra, saj je to patrocinij
za župnijsko cerkev. Pri maši ob 9.00 bo
podelitev odličja sv. Martina.
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 16. november - čiščenje župnijske cerkve

ZATE ...

Mediji nam dopovedujejo, da imamo skromnega papeža in bogato Cerkev. Sveti Duh pa je le razsvetljeval vse
kardinale, mlajše, starejše, s krajšim ali daljšim stažem, da so izbrali papeža Frančiška. To je znamenje, da Sveti
Duh v Cerkvi deluje ves čas, ne le ob izbiranju vrhovnega poglavarja, in da je edino pravo bogastvo Cerkve Kristus.
- 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

BRALCI BOŽJE BESEDE
Vsi sveti, 1. november, ob 9.00:
1. berilo (Raz 7,2-14)
2. berilo (1 Jn 3,1-3)
Prošnje

Vida MERŠE
Pino TACAR
Mojca SKOBE

Vsi sveti, 1. november, ob 14.00:
1. berilo (Raz 7,2-14)

Irena SNOJ

2. berilo (1 Jn 3,1-3)

Jurij ŠILC

Prošnje
Berilo na pokopališču

Helena AVSENIK
Jurij ŠILC

31. nedelja med letom, 3. november, ob 9.00:
Oznanila

Klara MERŠE

1. berilo (Mdr 11,22 - 12,2)

Renata OGOREVC

2. berilo (2 Tes 1,11 - 2,2)

Ivan BIZJAK

Prošnje

Nina BILBAN

Od 3. oktobra ste darovali za naslednje
mašne namene: za razumevanje v zakonu,
za razumevanje v družini, v zahvalo za
življenje in poklic, + Marija SEME, za sinovo
zdravje (10 mašnih namenov), za papeža
Frančiška, za Cerkev in nova nadškofa, za
državo in njene voditelje, + Matija BUKOVEC (2 mašna namena), za osebno svetost, za nove duhovne poklice.
Bog povrni! Svete maše bosta opravila
msgr. Franci Trstenjak in mag. Gregor Celestina ali pa bodo opravljene v dneh, ko ni
mašnega namena doma.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Poslovili smo se od Borisa LIEBRA iz Sr.
Gameljn ter od Alojza TOMŠIČA iz Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž

Celodnevno češčenje, 9. november, ob 18.00:
1. berilo

Urška BITENC

2. berilo

Luka SEŠEK

Prošnje

Nuša MERŠE

32. nedelja med letom, 10. november, ob 18.00:
Oznanila
1. berilo (2 Mkb 7,1-14)

Jure SEŠEK
Petra SUHOVERŠNIK

2. berilo (2 Tes 2,16 - 3,5)

Aleš JELNIKAR

Prošnje

Jolanda BIZJAK

Z KOT ... ZAKRAMENTI
Zakramenti so vidna znamenja nevidne
Božje milosti. So konkretna pomoč človeku,
ki še posebej v pomembnih trenutkih in
časih življenja, potrebuje konkreten obred
- Božjo pomoč preko občestva, Cerkve.
Katoliška Cerkev pozna sedem zakramentov: krst, birmo, evharistijo, pokoro,
bolniško maziljenje, sveti red in zakon.
NAGRADNO VPRAŠANJE

Katere zakramente smemo prejeti samo enkrat
v življenju, ker so kot neizbrisna znamenja?

... IN ZAME!

Kaj nam pomeni Cerkev in dogodki v njej, ki so v javnosti zbudili toliko zanimanja? In kaj si pri tem mislimo o sebi?
Smo morda zadovoljni, ker se to ne dogaja nam? Ni bistveno vprašanje ali smo bogati ali revni, ampak ali imamo srce
za bogastvo ali za Kristusa. Srce za Kristusa je naše sočutje za človeka - tudi tistega, ki nam je zoprn. (I. Polajnar)
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
27. 10. 30. NEDELJA
ned MED LETOM

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Vladimir JAKOPIN

KRAJ
Šmartno

28. 10. sv. Simon in Juda Tadej,
pon apostola

18.00 + Alojzij LETNAR

Šmartno

29. 10. sv. Mihael Rua,
tor
redovnik

18.00 v zahvalo za življenje in poklic

Šmartno

30. 10. sv. Marcel,
sre
mučenec

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno

31. 10. sv. Volbenk,
čet
škof

18.00 na čast bl. A. Grozdetu za duše v vicah

Šmartno

1. 11.
pet

VSI SVETI

7.00 + ŠUŠTAR in BELČIČ
9.00 + ADAMOVI (Šmartno)

Šmartno

14.00 za žive in rajne farane
2. 11.
sob

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

3. 11.
ned

31. NEDELJA
MED LETOM

ZAHVALNA NEDELJA

9.00 za duše v vicah
18.00

+ ČEBAŠEK in DRAKSLER
+ Alojz TOMŠIČ, 7. dan

Šmartno
Tacen

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Vinko ALJAŽ, obl.

Šmartno

10.30 za sosesko

Sp. Gameljne

4. 11.
pon

sv. Karel Boromejski,
škof

5. 11.
tor

sv. Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

6. 11.
sre

sv. Lenart,
opat

19.00 + Marjan RAMOVŽ, obl.

7. 11.
čet

sv. Engelbert,
škof

18.00 + Jernej in Francka CEDILNIK

Šmartno

8. 11.
pet

sv. Bogomir,
škof

18.00 + Angela ČAMPA, obl.

Šmartno

9. 11.
sob

Posvetitev
lateranske bazilike

CELODNEVNO ČEŠČENJE

10. 11. 32. NEDELJA
ned MED LETOM

MARTINOVA NEDELJA

18.00 + Bernardka, Marija in Herman ANŽIČ
7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno
Šmartno
Sp. Gameljne

9.00 + Franc MIKUŽ, obl.
18.00

+ Ivanka KNEZ (Sp. Gameljne)
+ Vilko VENE

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Frančiška GREGORŠ, obl.

Šmartno

Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
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