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19. januar 2014
SAM. OSAMLJEN.

Morda so najhujši trenutki samote za duhovnika popoldan na veliki praznik ali po skupnih
praznovanjih. Vsi odidejo k svojim najbližjim. Odidejo in občutek je, kakor da bi župnijska
skupnost ugasnila. Prej bratstvo, potem samota. Ali je to osamljenost?
Samota nikakor ni osamljenost! Samota v smislu biti sam s sabo je pravzaprav potrebna
vsakemu. V samoti, v katero se umaknemo zato, da bi prejeli novih moči, odkrijemo samega
sebe, stoječega pred Bogom, pred katerim ne moremo skriti nič, kar je skritega. Osamljenost
se lahko pojavi in (pri)zadene vsakega izmed nas, še posebej starejše in ovdovele.
Dolgo časa nisem razumel množičnosti romanj v Santiago de Compostela, k sv. Jakobu v
Španijo, kjer starodavna romarska pot “Camino” vabi, da peš poromamo do svetega kraja,
se postimo in trudimo na novo odkriti pot do Boga in svojo poklicanost. Zakaj nisem v tem
videl pomena, čeprav številke kažejo, da vse več Slovencev odide na to romanje? In pogosto
prav na najdaljšo pot, dolgo okrog 800 kilometrov! Ker so se mi zdele take odločitve plehke
in nič kaj združene z duhom romanja, pač pa samo z dokazovenjem, da zmorem telesni napor. Nič več ne mislim tako. Spoznal sem, da človek na taki poti, čeprav se nanjo morda ne
poda zaradi verskih nagibov, odkrije v samoti samega sebe in prečisti svoj odnos z Bogom
in bližnjim. To je sveta samota, ki jo, vsaj v skromnejši obliki, mora izkusiti vsak izmed nas.
Prav vrvež in nemir današnjega sveta nas vedno bolj silita v samoto. Žal smo za osameljnost
krivi večkrat sami. Samota pa je nedvomno Božji dar!
župnik Sebastjan Likar

DNEVI PRED NAMI
Boštjanova maša na god svetega
mučenca, bo v ponedeljek, 20. januarja, v Sp. Gameljnah izjemoma ob
18.00, saj je srečanje ŽPS ob 18.30 v
župnišču.
V četrtek, 23. januarja, bo priprava
staršev in botrov na krst, ki bo v nedeljo, 26. januarja, po maši ob 9.00.
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 27. januarja, ob 18.30, v
župnišču.
Za čiščenje učilnic in spodnjega
dela župnišča so v mesecu januarju na
vrsti starši učencev 6. razreda, in sicer
v petek, 31. januarja, po maši od 19.00
naprej.
Duhovna obnova župnijskih sodelavcev bo v letošnjem pastoralnem letu
v soboto, 1. februarja, v župnišču. Dobimo se ob 9.00 v veliki učilnici. Med
nami bo p. dr. Viktor Papež OFM, ki
nam bo spregovoril o liku kristjana, ki
ima v župniji pravice, a tudi dolžnosti.
Duhovno obnovo bomo zaključili okrog
14.00 s skupnim kosilom. Pohitite s
prijavo! Vabljeni ste člani ŽPS in ŽGS,
sodelavci Karitas, pevci, bralci in drugi,
ki na kakršen koli način sodelujete in
pomagate v življenju župnije.

Na praznik Gospodovega darovanja
(Svečnica), 2. februarja, ko 40 dni po
božiču obhajamo spomin Jezusovega
darovanja v templju, bo pri vseh nedeljskih mašah (tudi v soboto v Tacnu!)
blagoslov sveč. Prinesite sveče s seboj,
nekaj jih bo na voljo tudi pred mašo.
Okrogla, 600. številka župnijskega
glasila, ki se od leta 2009 imenuje List
svetega Martina, bo predvidoma izšla v
nedeljo, 30. marca, in bo v novi obliki izhajala mesečno. Bog povrni vsem
sodelavcem, ki pri izdaji ali elektronski
obliki pomagate in vsem, ki nas podpirate, še posebej tistim, ki darujete za
tisk (mesečni strošek za oznanila: ca.
35 EUR). Če bi kdo na kakršen koli način sodeloval pri uredniškem svetu, ki
se bo sestajal enkrat mesečno, naj to
sporoči župniku!
Z adventno akcijo Za lačne otroke
ste otroci veroučne šole zbrali 230 EUR,
med koledovanjem pa smo zbrali 1.475
EUR. Vsem velikodušnim darovalcem
naj Bog iskreno povrne!
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 3. februar - Blažev blagoslov in blagoslov zeliščnih bombonov (18.00)
f 6. februar - četrtkovi pogovori o veri
(18.45)

ZATE ...

Ne glede na to, ali se odločimo, da bomo samski, lahko živimo nadvse polno življenje. Mnogi menijo, da je samska oesba le redko srečna, toda lahko samsko življenje oplemeniti marsikaj. Vsak
človek je z nekom povezan, s sorodno dušo, z Bogom ...
- 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. januarja ste darovali za naslednje
mašne namene: za duše v vicah, + Jože
GABROVŠEK (4 mašni nameni).
Ob pogrebu + Pavle KALIŠ je daroval
Slavko Kralj 2 mašna namena.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Alan
TEDEŠKO v Rimu ali pa bodo opravljene v
dneh, ko ni mašnega namena doma.

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od + Frančiške KREČ z
Rašice in od + Pavle KALIŠ iz Sr. Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

BRALCI BOŽJE BESEDE
3. nedelja med letom, 26. januar, ob 9.00:
Oznanila

Mojca SKOBE

1. berilo (Iz 8,23; 9,1-3)

Irena KOŽELJ

2. berilo (1 Kor 1,10-13.17)
Prošnje

Pino TACAR
Martin NATLAČEN

Gospodovo darovanje, 2. februar, ob 9.00:
Oznanila
1. berilo (Mal 3,1-4)
2. berilo (Heb 2,14-18)
Prošnje

Diana BITENC
Renata OGOREVC
Jan ŠILC

CERKEV OD A DO Ž
5 KOT ...
5 HLEBOV, DEVIC, BRATOV ...
Evangelist Matej v svojem evangeliju velikokrat uporablja število 5, kar lahko
povežemo s simbolom judovstva, katerega
temelj je Mojzesova postava, ki vsebuje 5
Mojzesovih knjig. Zato to število kot polnost
(pet tisoč) ali pa obe skrajnosti (5 pametnih
in 5 nespametnih devic - pripravljeni ljudje
in oddaljeni od Boga). Tudi osnovna zgradba tega evangelija predstavi pet Jezusovih
pomembnih govorov.
NAGRADNO VPRAŠANJE

Ignac POLAJNAR

Koliko lačnih je Jezus nasitil v Mt 14 s petimi
hlebi kruha in dvema ribama?

... IN ZAME!

Vsi imamo na voljo veliko možnosti, ki nam pomagajo doseči osebno zadovoljstvo in osrečiti druge.
Sreča vedno prihaja od znotraj. Nobenega smisla nima samo tarnati nad stanjem, v katerem sem ali
me je vanj Bog poklical. Pomembno pa je v danem trenutku iskati Njegovo voljo. (N. Artnik)
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
19. 1. 2. NEDELJA
ned MED LETOM

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ
Šmartno

NEDELJA SVETEGA PISMA

9.00 + Franc BRADEŠKO, obl.

20. 1.
pon

sv. Fabijan in Sebastijan,
mučenca

18.00 + Jožefa KRANJEC

21. 1.
tor

sv. Neža,
devica in mučenka

7.00 + Pavla ROSULNIK

Šmartno

22. 1.
sre

sv. Vincencij,
diakon in mučenec

18.00 + Anica MIHELČIČ

Šmartno

23. 1.
čet

Zaroka
Marije in Jožefa

18.00 + Marija US

Šmartno

24. 1.
pet

sv. Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj

18.00

25. 1.
sob

Spreobrnitev
apostola Pavla

18.00 + Ivan in Antonija TOMŠIČ, obl.

26. 1. 3. NEDELJA
ned MED LETOM

+ Frančiška SEŠEK
+ Pavla KALIŠ, 7. dan

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Pavla LAMPIČ

Sp. Gameljne

Šmartno
Tacen

Šmartno

27. 1.
pon

sv. Angela Merici,
redovna ustanoviteljica

18.00 + Janez KOBAL, obl.

Šmartno

28. 1.
tor

sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerkveni učitelj

7.00 + Jože GABROVŠEK

Šmartno

29. 1.
sre

sv. Konstancij,
škof

18.00 + Frančiška KREČ

Šmartno

30. 1.
čet

sv. Hijacinta Mariscotti,
tretjerednica

18.00 za zdravje v družini

Šmartno

31. 1.
pet

sv. Janez Bosko,
redovni ustanovitelj

18.00 + ŠOKATNIKOVI

Šmartno

1. 2.
sob

sv. Brigita Irska,
opatinja

18.00

2. 2.
ned

GOSPODOVO
DAROVANJE

7.00 za žive in rajne farane

SVEČNICA

+ Ivan DREŠAR in Mari TURŠIČ, obl.
+ Marija, Ignac Franko, Hari BRVAR

9.00 + Alfonz in Meta ŠILC, obl.

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

“Moje oči so vedno uprte v GOSPODA, zakaj on potegne moje noge iz mreže.
Obrni se k meni in mi izkaži milost, ker sem osamljen in nesrečen” (Ps 25,15-16).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
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