
CELOSTNO
Res je lep tale advent! Malo svečk, malo kadila, prijetna večerjica. Ne, ni post, je le advent!. 
Dnevi se sicer res prej prevesijo v noč, a kaj zato. Smrekico bomo prižgali kmalu, prekmalu, 
pa se zato tudi nihče ne vznemirja. Saj vemo, kako nam danes čas beži. Zakaj bi morali vz-
trajati pri starih običajih, ki jih nihče več ne razume in le redko praznuje?! Danes imamo pač 
drugačne navade ...
Morda je res ... Pravzaprav je čisto res. Drugačni časi so. Z nobeno pravico se nimamo vračati 
nazaj zgolj zaradi simbolike, ker je pač lepo, če je “simbolično”. A res je tudi, da se vsebina 
adventa nikoli ne bo spremenila! Ostal bo bistven v bistvu: Rojstvo Jezusa Kristusa Odrešenika 
je tako velik dogodek, da se je potrebno nanj globoko pripraviti, celo spremeniti, spreobrniti.
Prvo, kar moramo vedeti, je misel, da je naš obisk Betlehema že naravnan v tridnevje; pot gre 
že tudi proti Kalvariji, kjer ne bo svečk in kadila in večerjice ob svečah. Tam bodo pogrebne 
sveče, ki bodo naznanjale molk, s katerim se je nekdo daroval, nas odrešil. In bistvo za krist-
jana nikakor ne bo božična maša, ki jo obiščem zato, ker je k njej šel z baklo tudi moj ded. 
Nikakor! Srčika našega praznovanja bo vedno prazen grob v Jeruzalemu. Tudi ob spominu na 
božično noč in vse dogodke z betlehemskih poljan, pri evharistiji doni osrednja vesela vest: 
Aleluja, Gospod je vstal!
Kdor se bo tako pripravljal in spreminjal v adventu, se ne bo samo plitko veselil rojstva, ampak 
bo pripravljen tudi na puberteto, nerazumevanje, napade, trpljenje in celo smrt. Pa tudi vedel 
bo, kam kaže Novorojeni, ki prihaja. Celostno. Na križ in vstajenje! 
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 Priložnost za sveto spoved pred 
božičnimi prazniki bo v soboto, 21. de-
cembra, od 17.00 naprej in med de-
vetdnevnico ob 18.00. Na voljo bosta 
spovednika od drugod. Poskrbimo za 
iskreno očiščenje grehov pred prazniki! 
Ta dan pa bo na Cesti v Gameljne ad-
ventni sejem od 16.00 do 20.00 naprej 
s predprazničnim programom in izdelki. 
V primeru dežja prireditev odpade!

 Zadnja, 4. adventna nedelja, bo 
22. decembra. Na mizi z oznanili boste 
lahko kupili oglje in kadilo za blagoslov 
doma na svete večere.

 Na nedeljo Karitas smo z nabirko 
zbrali 940 EUR. Dve tretjini namenjamo 
škofijski, eno tretjino pa Karitas naše 
župnije. Bog povrni! Iskrena zahvala 
tudi vsem, ki ste z nakupom voščilnic 
podprli naše birmanske kandidate. Iz-
kupiček bomo namenili filipinski Karitas 
za pomoč prizadetim v orkanu.

 Nekaj datumov v prihodnosti:
f 23. december - obhajanje bolnih in 
ostarelih po domovih (dopoldan)
f 23. december - blagoslov jaslic pri 
Guzju v Tacnu (19.00)
f 27. december - božični koncert KUD 
Gameljne v župnijski cerkvi (18.30)
 27. december - priprava staršev in bo-
trov na krst (19.00)

 Za čiščenje učilnic in spodnjih pro-
storov v župnišču so v petek, 13. de-
cembra, od 17.00 naprej, na vrsti starši 
učencev 5. razreda.

 V soboto, 14. decembra, bo ad-
ventno srečanje dekanijske mladine s 
priložnostjo za sveto spoved v župniji 
Ljubljana Podutik. Z mladinsko skupino 
se dobimo ob 19.45 pred župniščem.  

 Z božično devetdnevnico, bližnjo 
pripravo na prihajajoče praznike, začne-
mo v torek, 17. decembra. Devetdnev-
nica bo med mašo ob 18.00 v župnijski 
cerkvi. Bog povrni za iskrene namene 
in darove v akciji »Za živo upanje - za 
živo Cerkev«. K devetdnevnici pridejo 
otroci veroučne šole in birmanski kan-
didati, saj bomo po cerkvi v procesiji 
nosili Marijin kip. Zaradi devetdnevnice 
v soboto, 21. decembra, ne bo svete 
maše v Tacnu.

 Skavti iz naše župnije, ki delujejo v 
župniji Dravlje, bodo Luč miru iz Betle-
hema prinesli k devetdnevnici, v petek, 
20. decembra, ob 18.00.

 Za čiščenje župnijske cerkve, so v 
soboto, 21. decembra, od 8.00 naprej 
na vrsti ulice: Ulica bratov Novak, Pot 
na goro, Pot k studencu, Seunigova, 
Šturmova, Thumova, Ulica Janeza Ro-
žiča.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Advent ... Čas pričakovanja! Zvečer na adventnem vencu prižgemo svečo in “objavimo” čas za družinsko mo-

litev, ki sicer med letom ni tako redno “na programu”. Prav zato je molitev tja do druge svečke malce “štorasta”. 
A ima smisel. Četudi je kratka! In čeprav je treba v družini z majhnimi otroki svečke nekajkrat prižgati! :)

ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA - 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!



ODDANE MAŠE
Od 4. novembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Janez st. in Janez ml. 
ŽEBOVEC, + Cirila BREZNIK, po namenu, 
+ Gašpar DUKARIČ (5 mašnih namenov).

Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Gregor 
Celestina, kaplan v Zavodu sv. Stanislava ali 
pa bodo opravljene v dneh, ko ni mašnega 
namena doma.

SVETOST V ŽUPNIJI

(sv. Frančišek Ksaver, Šmartno, župnijska cerkev)

Sv. Frančišek Ksaver je bil baskovskega 
rodu in je eden od ustanoviteljev Družbe 
Jezusove (jezuitov), hkrati pa zavetnik misi-
jonarjev, saj je ustanavljal misijone v Indiji, 
Indoneziji, na Japonskem, tik pred pris-
tankom na Kitajskem pa je umrl na otoku 
Shangcuan leta 1552. Goduje 3. decembra.

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. adventna nedelja, 15. december, ob 9.00:

Oznanila Barbara MERŠE

1. berilo (Iz 35,1-10) Mojca SKOBE

2. berilo (Jak 5,7-10) Blaž BILBAN

Prošnje Anita VIDMAR

4. adventna nedelja, 22. december, ob 9.00:

Oznanila Nace POLAJNAR

1. berilo (Iz 7,10-14) Klara MERŠE

2. berilo (Rim 1,1-7) Jan ŠILC

Prošnje Tilen ŠILC

... IN ZAME!
 Venček in prižgane sveče, ki (edine!) osvetljujejo prostor ... To je za otroke (celo za nas!) nekaj 

posebnega. Sklenimo kratko molitev z besedo hvaležnosti. Za kaj sem ta dan hvaležen? Česa sem bila 
vesela? Morda bomo presenečeni nad izjavami družinskih članov ... (M. Judež) 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od Ivana DOLENCA iz Zg. 
Gameljn in od Frančiške LAVRIČ iz Sp. 
Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

V cerkvenem letu 2012/2013 smo se poslo-
vili od 30 faranov.

CERKEV OD A DO Ž 
4 KOT ... 4 ADVENTNE NEDELJE

Tudi število 4 simbolizira neko polnost. Ko 
Jezus nahrani lačno množico 4000 ljudi, 
to simbolizira cel svet (Jezus je prišel za 
mnoge!). Tisoč je nepregledna množica, 4 
pa so vse strani neba.
Tudi advent simbolizira polnost naše prip-
rave na prihajajoče praznike. Globlja prip-
rava ne pomeni samo površne zunanjosti, 
ampak predvsem spreobrnjenje in poglo-
bitev vere. Zato je tudi liturgična barva 
vijolična.

NAGRADNO VPRAŠANJE

Kako s tujko imenujemo 3. adventno nedeljo (ne-
deljo veselja), ko je liturgična barva lahko rožnata?

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* KRAJ
8. 12. 
ned

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEVICE
MARIJE

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Nikolaj LAMPIČ

9. 12.  
pon

sv. Peter Fourier,
redovni ustanovitelj

18.00 + Marija JAKOPIN
+ Viktor in Anica VOVK, 7. dan

Šmartno

19.00 + Jožefa KRANJEC, 30. dan Sp. Gameljne

10. 12.   
tor

Loretska
Mati Božja

7.00 + Jože PEČAR, obl. Šmartno

11. 12.  
sre

sv. Damaz I.,
papež

18.00 + Miha HRIBAR, obl. Šmartno

12. 12. 
čet

Devica Marija 
iz Guadalupe

18.00 + Marija LAMPIČ, obl.
+ Frančiška LAVRIČ, 7. dan

Šmartno

13. 12. 
pet

sv. Lucija,
devica in mučenka

18.00 v zahvalo za zdravje in Božji blagoslov Šmartno

14. 12. 
sob

sv. Janez od Križa,
duhovnik

18.00 + Helena in Anton KOSMAČ, obl.
+ Hari BRVAR

Tacen

15. 12. 
ned

3. ADVENTNA 
NEDELJA
GAUDETE

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Valentin in Marija KOSMAČ

16. 12. 
pon

sv. Adelajda,
kraljica

18.00 + Julijana in Valentin LAMPIČ Šmartno

17. 12. 
tor

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

18. 12. 
sre

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA 18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

19. 12. 
čet

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

20. 12. 
pet

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev”
+ Marija TRŠAN, 30. dan

Šmartno

21. 12. 
sob

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

22. 12. 
ned

4. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev”

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.““
“Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; jaz sem GOSPOD.” Če boste hodili po mojih zakonih 

in se držali zapovedi ..., zemlja bo dajala svoj obrod in drevje na polju bo dajalo svoj sad (3 Mz 26,2-4).
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