
GREMO DOMOV?
Včasih so rekli za kakšnega kaplana, ki je kar naprej hodil domov, tam prespal, ostal več dni 
pri starših, da je to jasno znamenje, kako se v župnijski družini ne počuti dobro. Predvsem pa, 
da se v svoji službi ne počuti – doma.
Vsi poznamo misel, da se za božič radi vračamo domov. Res je. In lepo je. A to ni najpomembnejši 
korak. Dom je tam, kjer je srce. Koliko je naših izseljencev, ki so morali v izgnanstvo, kar je 
bilo težko, a so morali preživeti. Božič je bil tam. Jezus se jim ni rodil v normalnih okoliščinah 
(kakor da bi se pred dva tisoč leti!), a rodil se je. Ta rojstni dan so obhajali trpko, pa so ga 
vendarle obhajali. Domá. Ne v plitki nostalgiji dóma, temveč v sprejemanju dejstva,
da se je Jezus rodil tudi zanje. Tudi za tisto stisko, v kakršni so v tistem trenutku bili.

Dragi farani! Dragi vsi ljudje dobre volje!
Odrešenik se nam bo rodil! Ne spreminjajmo zgodovine, kajti rodil se je reven in odrinjen v 
Betlehemu. Ne spreminjajmo prihodnosti, kajti on ve, kako bo sodil žive in mrtve. Naredimo 
trenutek, v katerem smo tudi ob božičnih praznikih, bolj prijeten zase in za bližnje. Okrepljeni 
s čudovito Božjo milostjo, ki je ob polnosti časov poslala na Zemljo Novorojenega Boga.

Naj bo pot mimo Betlehema preko vseh Kalvarij do vstajenja posejana z novim krščanskim 
upanjem!

župnik Sebastjan Likar
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 Tudi letos bo koledovanje, in sicer 
v soboto, 28. decembra, od 8.00 na-
prej. Obvezno se prijavite; prijavnice so 
v župnijski cerkvi. Koledniki se odpo-
vedujejo sladkim dobrotam, namenite 
raje denar za misijone. Če pa bi kdo že-
lel dati kakšen dar za kralje ali »kame-
lo«, Bog povrni! Koledniki bodo tudi pri 
maši v Tacnu in na Rašici.

 Ob začetku novega leta, 1. januar-
ja, ko v Cerkvi obhajamo praznik Ma-
rije, Božje Matere, bo zahvalna maša 
za vse milosti, ki smo jih prejeli v letu 
2013, ob 9.00 v župnijski cerkvi. Od 2. 
januarja naprej pa so delavniške maše 
v Šmartnem v župnišču!

 Veroučna šola se začne spet v sre-
do, 8. januarja! Na prvi petek, 3. janu-
arja, pa pridejo k maši birmanski kandi-
dati. Obhajanja ostarelih v januarju ne 
bo.

 Z božičnimi voščilnicami, ki so jih iz-
delali v birmanskih skupinah, smo zbrali 
555 EUR za pomoči potrebne na Filipi-
nih, 150 EUR pa za domačo Karitas. 
Bog povrni prizadevnim birmancem in 
staršem ter vsem, ki ste darovali!

 Nekaj datumov v prihodnosti:
f 9. januar - četrtkovi pogovori o veri (19.00)
f 12. januar - maša za krščene v 2013
f 13. januar - biblična skupina (19.00) 

 V ponedeljek, 23. decembra, dopol-
dan, bo obhajanje bolnih in ostarelih 
po domovih. Zvečer je še priložnost za 
sveto spoved v župniji Ljubljana Šent-
vid, ob 18.30. Blagoslov jaslic pri Guzju 
pa bo ob 19.00.

 Na sveti večer, 24. decembra, za-
ključujemo z božično devetdnevnico ob 
18.00, nato pa bo maša svetega veče-
ra, h kateri so še posebej povabljeni 
otroci in družine.  

 Prva maša božičnega dne bo ob 
polnoči (polnočnica), zjutraj ob 7.00 
(pastirska) ter ob 9.00. Pri obeh do-
poldanskih mašah bo tudi darovanje 
za potrebe župnije (predvsem za novo 
bandero soseske Zg. Gameljne). Kakor 
običajno boste prejeli koledar župnije 
Šmartno za leto 2014. Popoldan ste va-
bljeni k podoživljanju božične skrivnosti 
k živim jaslicam na Peskih.

 Na praznik sv. Štefana bo praznična 
maša ob 9.00, pri kateri bomo blago-
slovili sol in molili za domovino, saj je 
to državni praznik, dan samostojnosti 
in enotnosti. Pri maši bomo zapeli tudi 
državno himno.

 Božični koncert KUD Gameljne in 
domačega zbora bo v petek, 27. de-
cembra, po maši ob 18.30 v župnijski 
cerkvi sv. Martina.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Le s kom se lahko veselim, če sem sam? Le komu lahko izkazujem dejanja ljubezni, če ob meni 
ni nikogar? Le na koga se lahko naslonim, če ob meni ni rame, na katero bi lahko položil svojo 

glavo? Mar ne pravi Jezus, da je tam, kjer sta dva ali trije zbrani v njegovem imenu?«

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 2. decembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: v dober namen, v zahvalo 
za vse dobro, za spreobrnjenje, za blago-
slov v novem letu, po namenu (2 mašna 
namena), + Hari BRVAR, + Justina PIPAN, 
za duše v vicah (2 mašna namena), za nove 
duhovne poklice (2 mašna namena), v zah-
valo za zdravje.

Bog povrni! Svete maše bosta opravi-
la g. Franci Klopčič in g. Boštjan Prevc, 
nadškofijski tajnik ali pa bodo opravljene v 
dneh, ko ni mašnega namena doma.

BRALCI BOŽJE BESEDE
Gospodovo rojstvo, 25. december, 24.00:

1. berilo (Iz 9,1-6) Helena AVSENIK

2. berilo (Tit 2,1-14) Ivan BIZJAK

Prošnje Jure SEŠEK

Gospodovo rojstvo, 25. december, 9.00:

1. berilo (Iz 52,7-10) Naška SCHENK

2. berilo (Heb 1,1-6) Andrej SKOBE

Prošnje Jure SEŠEK

Nedelja svete Družine, 29. december, ob 9.00:

Oznanila Renata OGOREVC

1. berilo (Sir 3,2-14) Klara MERŠE

2. berilo (Kol 3,12-21) Luka SEŠEK

Prošnje Lea MERŠE

2. nedelja po božiču, 5. januar, 9.00: 

Oznanila Jerneja JELNIKAR

1. berilo (Sir 24,1-12) Nina BILBAN

2. berilo (Ef 1,3-18) Pino TACAR

Prošnje Aleš JELNIKAR

... IN ZAME!
 Zato – hvala za župnijsko občestvo, s katerim praznujem in se veselim. Hvala za občestvo, v katerem 
odložim svoje skrbi in se prepustim molitvi. Za občestvo, ki me sprejema takšnega, kakršen sem. Za 

občestvo, v katerem sem dobrodošel in se v njem počutim doma. Za živo Cerkev! Hvala záte in záme. (Š. T.) 

CERKEV OD A DO Ž 
3 KOT ... TRIJE SVETI VEČERI

Vse pomembnejše praznike in nedelje 
katoličani praznujemo že z vigilijo, torej 
s praznovanjem začenjamo že na večer 
pred praznikom. Še prav posebej sloves-
no obhajamo praznike v božični osmini, 
saj Gospodovo rojstvo praznujemo s sve-
tim večerom (24. decembra - to ni božični 
večer!). Druga dva sveta večera pa sta pred 
praznikom Marije, Božje Matere (1. janu-
ar), ki ga obhajamo na zadnji dan v letu, 
31. decembra, in ko zbrana družina pokadi 
dom z željo, da bi jih Božji blagoslov sprem-
ljal v novme letu. Tretji sveti večer pa je 
5. januarja, pred praznikom Gospodovega 
razglašenja. 

NAGRADNO VPRAŠANJE

Kako po stari slovenski tradiciji imenujemo 
praznik razglašenja in imenujemo 3 kralje?

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
22. 12. 
ned

4. ADVENTNA
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev”
23. 12.  
pon

sv. Janez Kancij,
duhovnik

18.00 “Za živo upanje - za živo Cerkev” Šmartno

24. 12.   
tor

SVETI VEČER
SKLEP BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 18.00 + Rafko in Franc ŠUŠTAR Šmartno

25. 12.  
sre

GOSPODOVO 
ROJSTVO
BOŽIČ

24.00 za žive in rajne farane
Šmartno7.00 + PEČAR

9.00 + Antonija in Viktor ŽEN
26. 12. 

čet
sv. Štefan,
diakon in mučenec
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

9.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR Šmartno

27. 12. 
pet

sv. Janez,
apostol in evangelist

18.00 + Veronika KOŽELJ, obl. Šmartno

28. 12. 
sob

sv. Nedolžni otroci,
mučenic

18.00 + Jože ŠTIRN Tacen

19.00 za blagoslov v družinah Rašica

29. 12. 
ned

NEDELJA
SVETE DRUŽINE

7.00 za pokojne starše
Šmartno

9.00 za žive in rajne farane
30. 12. 
pon

sv. Feliks I.,
papež

7.00 za blagoslov v novem letu Šmartno

31. 12. 
tor

sv. Silvester,
papež

18.00 v priprošnjo za spreobrnjenje Šmartno

1. 1. 
sre

Marija, 
sveta Božja Mati 9.00 za zdravje Šmartno

2. 1. 
čet

sv. Bazilij in Gregor,
škofa in cerkvena učitelja ni maše

3. 1. 
pet

Presveto
Jezusovo ime

18.00 na čast bl. A. Grozdetu za blagoslov Šmartno

4. 1. 
sob

sv. Angela Folinjska,
redovnica

18.00 + Frančiška THUMA, obl.
+ Hari BRVAR

Tacen

5. 1. 
ned

2. NEDELJA
PO BOŽIČU

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 v zahvalo za zdravje

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.“““
“Ti pa, Betlehem, Evfrata, si premajhen, da bi bil med Judovimi tisočnijami,

iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu ... “(Iz 5,1).
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