594

5. januar 2014
VZTRAJATI DO ...

Takole se pritožuje neki župnik: “Za polnočnico sem imel samo par ministrantov! Ko sem jih
povpraševal, zakaj niso prišli v večjem številu, so vsi po vrsti rekli, da so šli prej spat. Gorje,
če izvem, da bo kateri izmed njih čakal novo leto!”
Nič ne moreš pomagati. Seveda so čakali novo leto. Kdo ga pa ni čakal? Še tisti, ki je navsezgodaj moral na službeno mesto, se je poveselil s prijatelji vsaj malo čez polnoč.
Res pa je tudi, da ima zgoraj omenjena tožba več plasti. Kaže na nas, na družbo, ki ji velikokrat ni več mar, kako bi čim bolj zvesto opravila svoje dolžnosti in izpolnila zapovedi,
temveč samo pričakuje radostnih dni in veselja.
Kristjan pa ne sme govoriti samo o brezupu in težavah. Če se z veseljem ozrem na minulo
leto, hitro pozabim na vse bridke izkušnje, ki jih res ni manjkalo, ampak vidim pred seboj
številčno množico faranov, ki si je pripravljena vzeti čas, delati, darovati in izkazati pomoč
bližnjemu v stiski, priskočiti na delo ... Ne da bi jo kdo nagovoril! ... Da, tako začneš novo
leto z novim upanjem, da bo tako tudi v prihodnje. Da bomo skupaj vztrajali, da bomo skupaj premagovali ovire.
Da se bomo marsikakšni stvari morali odpovedati in samega sebe velikokrat žrtvovati, zato
da bo nekdo drug ali pa skupnost živela.
Smelo upam trditi, da bi pri naši polnočnici, četudi bi bila kakšna še v januarju, ne manjkalo
tistih, ki vztrajajo. Poskusimo? Zaupajmo!

župnik Sebastjan Likar

DNEVI PRED NAMI
Praznik Gospodovega razglašenja
ali svetih Treh kraljev je v ponedeljek,
6. januarja. Sveti maši bosta v župnijski
cerkvi, in sicer ob 9.00 in 18.00. Dan
prej je tretji sveti večer, ko pokropimo
in blagoslovimo domove. Pri večerni
maši ob 18.00 nas bodo še enkrat obiskali koledniki.
Od 7. januarja naprej so svete maše
med tednom, razen ob praznikih in prvih petkih, v župnišču.
V četrtek, 10. januarja, je prvi četrtek, zato spet povabljeni k Četrtkovim pogovorom o veri, ki se začnejo po
maši, okrog 18.45 v učilnici v župnišču.
Tema januarskega srečanja bo: Jezus
kot Božji Sin: njegovo otroštvo in življenje. Kaj pomeni poveličanje in vstajenje?
Srečanje za ministrante bo v soboto,
11. januarja, ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Vabimo že nove mašne strežnike, da se
nam pridružijo pri oltarni službi!
Na praznik Jezusovega krsta, 12.
januarja, sklepamo božični čas, vendar jaslice ohranjamo do 2. februarja
(Svečnica). K maši ob 9.00 ste lepo vabljene družine, ki ste svoje otroke prinesle h krstu v letu 2013. Pri tej maši
poje vokalna skupina Krila.

V ponedeljek, 13. januarja, ima
srečanje biblična skupna, v župnišču ob
19.00.
Ob godu sv. Antona Puščavnika, 17.
januarja, bo ta dan sveta maša v Sr.
Gameljnah (Antonova) ob 19.00
Za čiščenje župnijske cerkve so v
mesecu januarju, in sicer v soboto, 18.
januarja, na vrsti Srednje Gameljne in
Rašica.
Molitveno osmino za edinost kristjanov začnemo v Cerkvi v soboto, 18.
januarja. Povabljeni, da skupaj molimo
za edinost vseh kristjanov!
Na 2. nedeljo med letom bo pri vseh
nedeljskih mašah redno mesečno darovanje za potrebe župnije. Kakor vsako
leto bomo januarski ofer namenili za
ogrevanje župnijske cerkve.
Z adventno akcijo Za lačne otroke
ste otroci veroučne šole zbrali 190 EUR,
med koledovanjem pa smo zbrali 1.295
EUR. Vsem velikodušnim darovalcem
naj Bog iskreno povrne!
Nekaj datumov v prihodnosti:

f 20. januar - Boštjanova maša v Sp.
Gameljmah (18.00!)
f 20. januar - srečanje ŽPS (18.30)
f 24. januar - priprava na krst (19.00)

ZATE ...

Ob novem letu se navadno ozremo nazaj in si obljubimo, katerih napak v prihajajočem letu ne
bomo ponavljali in v čem vse bomo boljši, drugačni. Novo leto je torej predvsem priložnost, da si
podarimo upanje. Upanje, da lahko začnemo znova.
- 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

SVETOST V ŽUPNIJI

ODDANE MAŠE
Od 19. decembra ste darovali za naslednje
mašne namene: + ŠTIFTAR, za blagoslov v
župniji v letu 2014, v zahvalo Jezusovemu
in Marijinemu Srcu za milosti v letu 2013, +
Filip ŠILC, za srečno in varno vožnjo.
Bog povrni! Svete maše bodo opravljene v
dneh, ko ni mašnega namena doma.

ŽUPNIJA ŽIVI

(M. Bradaška, sv. Neža, Šmartno)
Sv. Neža (Agnes) goduje 21. januarja
in je zavetnica devic, deklet, zaročenih
parov, žrtev posilstva, vrtnarjev in živali.
Upodabljajo jo z jagnjetom, kar ponazarja njeno ime - Agnus (lat. jagnje).
Rodila se je plemenitim rimskim staršem, in
ker je odklonila sina cesarskega namestnika
ter se ni odpovedala svojemu ženinu, Kristusu, so jo hudo mučili in ji nazadnje odsekali
glavo. Častimo jo kot devico in mučenko.

BRALCI BOŽJE BESEDE
Jezusov krst, 12. januar, ob 9.00:
Oznanila

Petra SUHOVERŠNIK

1. berilo (Iz 42,1-7)

Joži PLUT

2. berilo (Apd 10,34-38)

Jurij ŠILC

Prošnje

Nuša MERŠE

Poslovili smo se od + Marije US iz Zgornjih
Gameljn.
Gospod, daj ji večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž
4 KOT ... ŠTIRI TISOČ
Številka štiri se pojavlja v Svetem pismu kot
izreden simbol, ki predstavlja vse štiri strani
neba. Če je to število povezano z množico
ljudi, to pomeni, da so to ljudje iz vseh koncev. Ko Jezus nasiti štiri tisoč ljudi v puščavi
(prim. Mt 15, Mr 16 etc.), evangelist želi
povedati, da so k njemu prihajali ljudje z
vseh koncev Izraela. Število tisoč pa pomeni nepregledno, se pravi številčno množico,
ki jo težko prešteješ.

2. nedelja med letom, 19. januar, ob 9.00:
Oznanila

Lidija LAMPIČ

1. berilo (Iz 49,3-6)

Urška BITENC

2. berilo (1 Kor,1-3)

Blaž BILBAN

Prošnje

Vida MERŠE

NAGRADNO VPRAŠANJE

Naštej vsaj pet čudežev, s katerimi je Jezus
izpričal svojo Božjo naravo in se množici ali
posameznikom razodel kot nekdo, ki jih ima rad.
Kateri je njegov največji čudež?

... IN ZAME!

Naj bo novo leto vsak dan. Da bi se vsak dan znova zbudili v novo jutro s pričakujočimi očmi in
polni optimizma in veselja do življenja zrli v ta naš čudoviti svet. (U. Habe)

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*

5. 1.
ned

2. NEDELJA
PO BOŽIČU

7.00 za žive in rajne farane

6. 1.
pon

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

9.00 za dušno in telesno zdravje v družini

SVETI TRIJE KRALJI

9.00 v zahvalo za zdravje

18.00 za zdravje in zdravo pamet

KRAJ
Šmartno

Šmartno

7. 1.
tor

sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik

8. 1.
sre

sv. Severin Noriški,
opat

18.00 + Vida KAJZAR, obl.

Šmartno

9. 1.
čet

bl. Pij IX.,
papež

18.00 v zahvalo za srečen zakon

Šmartno

10. 1.
pet

sv. Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Gašpar DUKARIČ

Šmartno

11. 1.
sob

sv. Pavlin Oglejski,
škof

18.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl.

12. 1. NEDELJA
ned JEZUSOVEGA KRSTA

7.00 za blagoslov v župniji v letu 2014

7.00 + Rozalija JEŽEK, obl.

Šmartno

Tacen

Šmartno

SREČANJE NOVOKRŠČENCEV 2013

9.00 za blagoslov novokrščencev

13. 1.
pon

sv. Hilarij,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Marija MIHALIČ

14. 1.
tor

sv. Odon,
prior v Jurkloštru

15. 1.
sre

sv. Absalom,
koprski škof

18.00 + Danijela KOVAČIČ

Šmartno

16. 1.
čet

sv. Honorat,
škof

18.00 + Anton in Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF

Šmartno

17. 1.
pet

sv. Anton,
puščavnik

19.00 + TAVČAR

18. 1.
sob

sv. Marjeta Ogrska,
kneginja

18.00 + Pavel PETERLIN, obl.

19. 1. 2. NEDELJA
ned MED LETOM

7.00 + Marija US

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Franc BRADEŠKO, obl.

Šmartno
Šmartno

Sr. Gameljne
Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

“Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v
stiski, vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje” (Rim 12,11-13).
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/

