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24. november 2013
SPREJEM PRI KRALJU NA DVORU

S praznikom Kristusa Kralja smo spet pri koncu cerkvenega leta. Ta še zdaleč ni tako bučen
kot silvestrovo. Bo pa sveti oče, papež Frančišek, z vso Cerkvijo zaključil obhajanje leta vere,
v katerem naj bi vsak od nas pri sebi razmislil, kako močna je njegova vera.
Zaradi zgodovinskih izkušenj nekako neradi povezujemo Jezusa, Odrešenika, s kraljevskim
naslovom in častjo. To ni nič nenavadnega. A vendar je Kralj! O njem je najlepše rečeno, da
je Kralj kraljev in Gospod gospodov. Če je Jezus, naš Odrešenik, Kralj vsega, kar biva, potem
smo pač tudi mi, ki smo njegovo ljudstvo, na nek način dvorjani in v bližini Njega, kar je za nas
blagoslov. Res je, da sta za kristjana pomembni duhovniška (stalno se posvečevati, truditi se
za dober odnos z Bogom) in preroška služba (z deli ljubezni bližnjemu oznanjati ta odnos do
Boga). A prav tako je pomembna kraljevska služba, ki nam govori, da je kristjan prijatelj kralja
Jezusa Kristusa in zato kot njegov “dvorjan” velik v Njegovih očeh.
Kje se najbolje izraža tako kraljevanje in dvor? Preprosto. Kristjan je doma v vsaki Božji hiši.
Kateri koli kraj na svetu obiščem, vem, da se bom v katoliški cerkvi tam dobro počutil, tam
bom lepo sprejet, tam bo okus po domu in obenem tisti posvečeni vonj nebeške slave, ki jo ne
kažejo samo dragocene slike ali kipi, pač pa predvsem sveti Bog v tabernaklju.
Da, ponosem sem, da sem katoliški kristjan! Še več, Njegov dvorjan, dostojanstven in povišan.
Ne zaradi svojih del, ampak zaradi milosti Kralja. Stopimo torej ponosno naprej v sveti advent!

župnik Sebastjan Likar

DNEVI PRED NAMI
V petek, 29. novembra, začenjamo
z devetdnevnico na čast Brezmadežni.
Povabljeni ste vsi župljani, še posebej
družine veroučencev! Vzemite si vsaj
en dan za obisk maše in molitev k Mariji. Dve soboti bo sveta maša ob 18.00
tudi v Šmartnem, v Tacnu pa kot običajno nedeljska maša (ob 18.00).
Na 1. advetntno nedeljo (1. decembra) začenjamo z adventnim časom. Pri
maši ob 9.00 se bomo spomnili vseh
pokojnih, ki so od nas odšli v zadnjem
cerkvenem letu. Ob 10.30 pa je v Sr.
Gameljnah patrocinij (Andrejeva nedelja). Vabljeni!
Srečanje Karitas bo v ponedeljek,
2. decembra, ob 18.30 v župnišču.
Na prvi četrtek, 5. decembra, je
predvečer goda sv. Miklavža, zato so
ob 17.00 otroci povabljeni v župnijsko
cerkev, saj nas bo obiskal sv. Miklavž.
Skupina njegovih angelčkov pripravlja
tudi krajšo igro. Zvečer po maši pa bo
ob 19.00 v župnišču četrtkov pogovor
o veri. Tema tokratnega srečanja bo:
Vloga Device Marije. Kaj pomeni njeno
brezmadežno spočetje in vnebovzetje?
Kakšen je pomen Marijinih prikazovanj?
Od 1. decembra v pisarni že sprejemam mašne namene za obdobje januar - junij 2014.

Na prvi petek, 6. decembra, ne bo
obhajanja bolnikov po domovih, ker bo
obhajanje pred praznikom, v ponedeljek, 23. decembra. Ob 17.00 bo priložnost za sveto spoved v župnijski cerkvi, hkrati pa zaključujemo seminar o
zdravstveni negi bolnih in ostarelih.
V nedeljo, 8. decembra, obhajamo
slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Hkrati ob 9.00 zaključujemo devetdnevnico na čast Brezmadežni. Pri vseh mašah (tudi v Tacnu v
soboto!) bo blagoslov jasličnih figuric
malega Jezusa. Otroci, prinesite jih k
blagoslovu, da se bomo tako res globlje
pripravili na praznik rojstva.
Otroci so pri verouku že prejeli adventne koledarje. V njih najdejo škatlico, kjer zbirajo darove za lačne otroke.
Škatlice prinesejo k jaslicam na sveti
večer ali v božičnem času.
Birmanci so izdelovali voščilnice, ki
jih bodo delili na 1. in 2. adventno nedeljo. Zbrani darovi (po 1 EUR) bodo
namenjeni filipinski Karitas za pomoč
prizadetim v orkanu.
Nekaj datumov v prihodnosti:

f 13. december - čiščenje učilnic, starši

učencev 5. razreda (od 17.00)
f14. december - dekanijsko srečanje mladine in sveta spoved, Lj. Podutik (20.00)

ZATE ...

Kralj? Starinsko, nesodobno … Pa vendar poznamo kralje, o ja! Kronane buče z Angleškega, hokejiste iz Los Angelesa, kralje popa, rock’n’rolla. Kralje, o katerih z zanimanjem beremo v rumenih
revijah. Kako luštna sta William in Kate z malim princem … A ne?
- 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. novembra ste darovali za naslednje
mašne namene: + starši ŠUŠTERŠIČ in Rok
BERGANT, po namenu.
Ob pogrebu + Jožefe KRANJEC ste darovali za 27 mašnih namenov Ob pogrebu
+ Ljudmile ŠKOF ste darovali jutranji pevci (1 mašni namen). Ob pogrebu + Angele MEDVED ste darovali: Francka Novak
in družina Medved iz Zg. Gameljn (1 mašni
namen).
Bog povrni! Svete maše bo opravil nadškof,
msgr. Alojz Uran ali pa bodo opravljene v
dneh, ko ni mašnega namena doma.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

Zakrament svetega krsta je prejel ALJAŽ
Jelnikar iz Sp. Gameljn.
Podprimo ga z molitvijo!

BRALCI BOŽJE BESEDE
1. adventna nedelja, 1. december, ob 9.00:
Oznanila
1. berilo (Iz 2,1-5)

Vida MERŠE
Irena KOŽELJ

2. berilo (Rim 13,11-14)

Jurij ŠILC

Prošnje

Joži PLUT

2. adventna nedelja, 8. december, ob 9.00:
Oznanila

Luka SEŠEK

1. berilo (1 Mz 3,9-15.20) Petra SUHOVERŠNIK
2. berilo (Ef 1,3-12)
Prošnje

Poslovili smo se od Izidorja KUHARJA iz Zg.
Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž
12 KOT ... 12 APOSTOLOV
Jezus si izbere dvanajst učencev, ki jim
posebej razlaga svoj nauk. To število gotovo ni naključno izbral, saj v polnosti pomeni
vseh 12 Izraelovih (Jakobovih) sinov, kar
simbolično pomeni vsa ljudstva (število izvoljenih iz knjige Razodetja je bilo 144.000:
tisoč pomeni nepregledno množico, 144 pa
je 12 na kvadrat, torej vse rodove).

Martin NATLAČEN
Lidija LAMPIČ

NAGRADNO VPRAŠANJE

Naštej vsaj pet imen izmed dvanajsterih Jezusovih apostolov!

... IN ZAME!

Cerkveni koledar pa nas opozarja na Kralja z veliko začetnico! Kralja, ki je svetu dal največ. Sebe!
Težko ga boste našli v reviji, skoraj smo ga izrinili s televizije. Tudi zato, ker vsa človeška kraljestva ob
njem postanejo nevidna. Čeprav Največji, te čaka! Zvesto in tiho, z veliko začetnico. Poišči ga! (Jure)
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

URA

NAMEN*

24. 11. JEZUS KRISTUS,
ned KRALJ VESOLJSTVA

7.00 za žive in rajne farane

25. 11. sv. Kararina Sinajska,
pon devica in mučenka

18.00 + Ljudmila ŠKOF

26. 11. sv. Leonard,
tor
misijonar

9.00 + Jožefa CEDILNIK, obl.

7.00 v priprošnjo za spreobrnjenje

KRAJ
Šmartno
Šmartno
Šmartno

27. 11. sv. Modest in Virgil,
sre
karantanska škofa

18.00 + Cilka ČARMAN, obl.

Šmartno

28. 11. sv. Katarina Laboure,
čet
redovnica

18.00 + Alojzij ŽGAJNAR, obl.

Šmartno

29. 11. ZAČETEK DEVETDNEVNICE
pet
PRED BREZMADEŽNO

18.00 + Slavc SEŠEK, obl.

Šmartno

30. 11. sv. Andrej,
sob
apostol

18.00 + Stane in Francka OVČAK, obl.

Šmartno

1. 12. 1. ADVENTNA
ned NEDELJA

7.00 + Marija DOLINAR, obl.

Šmartno

9.00 za pokojne v letu 2013

Šmartno

18.00

+ starši TOMŠIČ in JAGER
+ Angela MEDVED, 30. dan

10.30 za sosesko

Tacen

Sr. Gameljne

2. 12.
pon

sv. Vivijana,
mučenka

18.00 + Stane FRANCELJ, obl.

Šmartno

3. 12.
tor

sv. Frančišek Ksaver,
duhovnik

18.00 + Marta KLUN, starši KLUN in KRZNAR

Šmartno

4. 12.
sre

sv. Janez Damaščan,
duhovnik

18.00 + Zvonko PAVIĆ

Šmartno

5. 12.
čet

sv. Sava,
puščavnik

18.00 + Franc SEŠEK, obl.

Šmartno

6. 12.
pet

sv. Nikolaj (Miklavž),
škof

18.00 na čast bl. A. Grozdetu v zahvalo

Šmartno

7. 12.
sob

sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Alojzija in Janez ČIŽMAN, obl.

Šmartno

8. 12. BREZMADEŽNO
ned SPOČETJE

DEVICE MARIJE

18.00 + MIKLAVŽEVI
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Nikolaj LAMPIČ

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Če po Pismu izpolnjujete kraljevsko postavo: Ljubi svojega bližnjega ... , ravnate prav” (1 Pt 2,9).
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