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2. februar 2014
FIAT LUX!*

Kako bi z dobro primero pokazali na zares krščansko mišljenje, ki je za sledilca evangeliju
Jezusa Kristusa skoraj nujno?
Denimo, da živimo v krajih z obilico megle. Ali pa imamo zimo, ko nas dež blagoslavlja skoraj
vsak dan. Takrat postane oblačnost nekaj vsakdanjega. Nato pa pride dan, ko posije sonce
... Najprej se povzpneš na s soncem obsijan bližnji hrib, kjer opaziš, da je sonce pregnalo
meglo v dolini. Kdo se tega ne veseli? Če kdo reče, da uživa v megli in temnih oblakih, mar
ne rečemo, da z njim ni vse v redu?
Tako naj bi bilo kristjanovo življenje usmerjeno v luč. Pravzaprav v Luč. V Jezusa, ki je prišel
z namenom, da nas iz vsakdanjih temačnosti in minljivega pehanja popelje v luč večne
blaženosti, “Božjosti”. Naše življenje je včasih tako polno teme, kakor sta jesen in zima polni
temnih dni. Kdo si ne želei sonca? Pravzaprav Sonca. Mar ne rečemo tistemu, ki se veseli
grešnosti in teme svojega življenja, da z njim ni vse v redu? Upravičeno! Moramo mu reči!
Pravi kristjan si želi prehoda v Luč, spremenjenja samega sebe in izboljšanja vseh odnosov.
Štirideset dni po prazniku Božjega rojstva se nadaljuje slavje Luči. Jezus je darovan. Spet
dejanje, ki kaže, kako žli biti Bog podoben človeku. Dejanje, ki nas vabi k njemu, k Luči.
Resen kristjan ne more biti ravnodušen ob tako mamljivem vabilu, naj se dvigne iz svojih
temin. Bodi luč!
*Bodi luč!							

župnik Sebastjan Likar

DNEVI PRED NAMI
Na god sv. Blaža, škofa in mučenca,
v ponedeljek, 3. februarja, bomo prejeli Blažev blagoslov zoper bolezni v grlu
in blagoslovili zeliščne bonbone. Sveta
maša ob 18.00 bo v župnijski cerkvi.
V torek, 4. februarja, začenjamo
z Delavnicami molitve in življenja ob
18.00 v župnišču. Srečanja bodo 15
torkov (po dogovoru!) po dve uri. To
laiško gibanje je ustanovil bl. Ignacio
Larranaga in je preprosto šola molitve.
Namenjene so vsem župljanom!
V četrtek, 6. februarja, je prvi četrtek, zato bodo po maši (ob 18.45)
Četrtkovi pogovori o veri. Tema srečanja bo: Troedini Bog. Zakaj Sveti Duh
vodi Cerkev? Obstoj in vpliv hudobnega
duha.
Na prvi petek, 7. februarja, bo dopoldan obhajanje bolnih in ostarelih
po domovih. Uro pred večerno mašo
(17.00) bo priložnost za sveto spoved.
Maša bo v župnijski cerkvi!
8. februarja praznujemo Prešernov
dan, kulturni praznik. Ker je to prva sobota, povabljeni k obhajanju petih prvih sobot v Tacen ob 17.30.
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 10. februarja, ob 19.00 v župnišču.

Srečanje staršev, birmaskih animatorjev, bo v sredo, 12. februarja, ob
18.30 v župnišču.
Za čiščenje učilnic v župnišču so v
mesecu februarju (v četrtek, 13. februarja ob 19.00) na vrsti starši učencev
7. razreda.
Ob godu sv. Valentina, 14. februarja, bo Valentinova maša v Sp. Gameljnah ob 19.00. Vabljeni častilci sv.
Valentina!
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 15. februarja na vrsti ulice: Cesta v Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele
Ljubičeve, Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot, Šmartno.
Mesečno darovanje v februarju, v
nedeljo, 16. februarja, bo namenjeno obnovi zgornjegameljskega bandera, na katerem bosta sliki sv. Jožefa in
Brezmadežnega spočetja Device Marije.
Ker je slika tako poškodovana, da je ne
moremo obnoviti, nima pa zgodovinske
vrednosti, smo naročili novo (ca. 1.400
EUR), bandero pa bo izdelalo Šiviljstvo
Mitra (ca. 1200 EUR). Bog povrni za dar!
Nekaj datumov v prihodnosti:

f 20. februar - priprava na krst (19.00)
f 23. februar - krščevanje med nedeljsko mašo (9.00)

ZATE ...

V nedeljo ob prižganih svečah prižgimo v naših srcih Božjo luč, luč vere, upanja in ljubezni. V
sveti evharistiji bomo dobivali olje za njeno svetlobo. Tudi, če bi nas obdajala neprodirna tema ...
- 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

(sv. Pavel, župnijska cerkev, Šmartno)
Sv. Pavel se je kot Savel (izprošen od Boga)
rodil okrog leta 10 v Tarzu v današnji Turčiji. Savel je postal pravoveren farizej. Ko se
je s pooblastili velikega duhovnika med letoi
31–36 odpravil v Damask je na poti v videl
slepečo svetlobo in slišal Jezusa, ki mu je rekel: »Zakaj me preganjaš?« Zaradi svetlobe
je oslepel, a ko se je spreobrnil, se je dal krstiti kot Pavel. Na svojih apostolskih potovanjih (Ciper, Korint, Rim ...) je učil o življenju in
delu Jezusa. Obglavljen je bil v Rimu ob času
Neronovega preganjanja kristjanov leta 65.

BRALCI BOŽJE BESEDE
5. nedelja med letom, 9. februar, ob 9.00:
Oznanila

Aleš JELNIKAR

1. berilo (Iz 58,7-10)

Klara MERŠE

2. berilo (1 Kor 2,1-5)

Andrej SKOBE

Prošnje

Luka SEŠEK

6. nedelja med letom, 16. februar, ob 9.00:
Oznanila

Jolanda BIZJAK

1. berilo (Sir 15,15-20)

Barbara MERŠE

2. berilo (1 Kor 2,6-10)

Jure SEŠEK

Prošnje

Tilen ŠILC

ODDANE MAŠE
Od 17. januarja ste darovali za naslednje
mašne namene: za vnukovo zdravje (9
mašnih namenov), + Ladka DEBEVC, +
Mirko BARLE.
Ob pogrebu + Pavle KALIŠ je darovala
družina Jug za cerkev 20 €, Škutinovi iz
Šentjakoba pa 1 mašni namen.
Ob pogrebu + Ladke DEBEVC je darovala
družina Štefančič z Iga (2 mašna namena)
ter sošolci in sošolke iz srednje šole (1
mašni namen)
Bog povrni! Svete maše bosta opravila g.
Gregor Celestina v Šentvidu in g. Marko
Trošt v Beogradu ali pa bodo opravljene v
dneh, ko ni mašnega namena doma.

CERKEV OD A DO Ž
6 KOT ...
6 VRČEV V KANI GALILEJSKI
Šest vrčev v Kani Galilejski je pomenilo
približno šesto litrov vode (2 ali 3 mere), ki
so bili namenjeni za judovsko očiščevanje.
Če bi na svatbi zmanjkalo vina, bi bila
nedvomno to huda sramota, ne samo za
starešina, ampak tudi za ženina in nevesto.
Pomenljiva je Marijina vloga. Kar je Eva kot
prva žena zapravila s povabilom, da bi oba
z Adamom grešila, to Marija - nova Eva popravi s prošnjo, da Jezus pomaga.
NAGRADNO VPRAŠANJE

Kako je Marija na svatbi v Kani naročila
strežnikom in kar je tudi škofovsko geslo apostolskega administratorja Andreja Glavana?

... IN ZAME!

bo ta luč razsvetljevala naša pota in po nas pota naših bližnjih. Skrbimo zanjo, da bomo vedno hodili
v svetlobi, kar nas bo razveseljevalo in nas krepilo pri dejavni ljubezni. (I. Snoj)

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

GOSPODOVO
DAROVANJE

7.00 za žive in rajne farane

SVEČNICA

9.00 + Alfonz in Meta ŠILC, obl.

3. 2.
pon

sv. Blaž,
mučenec

18.00 + Ana in Rafko ŠUŠTAR

Šmartno

4. 2.
tor

sv. Jožef Leoniški,
misijonar

7.00 za živo vero pri mladih

Šmartno

5. 2.
sre

sv. Agata,
devica in mučenka

18.00 + Marija in Frančiška ŠABEC, obl.

Šmartno

6. 2.
čet

sv. Pavel Miki in drugi
japonski mučenci

18.00 + SERAŽIN in GREGORŠ

Šmartno

7. 2.
pet

sv. Rihard,
kralj

18.00 na čast bl. A. Grozdetu za domovino

Šmartno

8. 2.
sob

sv. Hieronim Emiliani,
redovni ustanovitelj

2. 2.
ned

PRVI PETEK

18.00 + KOBE in ČARMAN

Šmartno

Tacen

PREŠERNOV DAN

5. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane

10. 2.
pon

sv. Sholastika,
redovnica

18.00

11. 2.
tor

Lurška
Mati Božja

12. 2.
sre

sv. Humbelina,
redovnica

18.00 za pokojne iz družine V. LAMPIČA

Šmartno

13. 2.
čet

sv. Jordan Saški,
redovnik

18.00 + Marija US

Šmartno

14. 2.
pet

sv. Valentin,
duhovnik in mučenec

19.00 + Marjan RAMOVŽ

15. 2.
sob

sv. Klavdij,
redovnik

18.00 + Ivan KERMELJ

9. 2.
ned

16. 2. 6. NEDELJA
ned MED LETOM

9.00 + Leopold in Kristina KOSMAČ

+ Ana in Ludvik ZAJC
+ Pavla KALIŠ, 30. dan

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

Šmartno
Šmartno

Sp. Gameljne
Tacen

7.00 + France BUH, obl.
9.00

za žive in rajne farane
+ Ladka DEBEVC, 30. dan

Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

“Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali
odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč” (1 Pt 2,9).
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