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22. avgust 2010
KRIŽ SMO OBESILI NA STENO, NA ŽIVLJENJE

Nekateri bodo izkoristili še zadnje dni avgusta za pohajkovanje. Tudi jaz bom, če Bog da, z
mladino za nekaj dni na Viševniku nad Bohinjem v čudovitem, podarjenem (se sploh zavedate?!) stvarstvu. Sicer se je pa začelo redno delo. Hvala Bogu! Še od šole naveličani otroci
se po nekaj tednih želijo vrniti med osovražene klopi. Vsaj upam.
Prenovili smo učilnico. Lepa je. In polna nestrpnega pričakovanja, smeha, ukaželjnih, nadebudnih otrok. In katehetov. V sebi pa razmišljam, kako nauk o Bogu čimbolj približati mladim.
Res je, potrebovali smo očiščeno, svetlo učilnico, ki ne bo zaudarjala po vlagi. Toda, ali je to
dovolj? Potrebujemo tudi svoje življenje, ki je očiščeno, svetlo, ki je zaudarja po vlagi nevere,
ampak govori o upanju, o ljubezni, ki jo naši otroci tako potrebujejo v tem času. Zato smo
obesili križ na steno. Da bi po Njem govorili. Da bi On nam govoril. Vemo, komu pripadamo,
naj to zaznajo tudi vsi tisti, ki smo jim tako ali drugače poslani v življenje.
Nekje drugje so križ sneli s stene, si ga obesili na rame in … Počasi gredo naprej … Ne vedo,
če bodo kje dobili novo delovno mesto. Po zaslugi uspešnih menedžerjev in uprave, in tega
prekletega divjega kapitalizma! Ne vem, če so Križanega pogledali kot enega svojih. Gotovo
pa je, da so vzeli na rame težek križ. Jim bo naša skupnost pomagala? Upam. Če ne, nima
smisla, da imamo novo VEROUČNO učilnico ...
Sebastjan, župnik
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DNEVI PRED NAMI
•
V nedeljo, 22. avgusta, bo žegnanjska nedelja za podružnico sv. Andreja v Srednjih Gameljnah. Sveta maša bo ob 10.30.
•
Zadnjo nedeljo v avgustu, 29.avgusta, bo pri vseh mašah redno mesečno darovanje za potrebe župnije. Še nekaj dolgov
imamo ob obnovi učilnice, zato iskren Bog lonaj za vse darove.
•
Od 30. septembra naprej so spet
uradne ure v župnišču za čas med letom, in
sicer ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 in od
17.00 do 17.45 ter ob četrtkih od 11.00 do
12.00. Dobrodošli tudi ob drugih urah, vendar
brez slabe volje, če me ni doma (v času kosila,
po 12.00, sem navadno nedosegljiv).
•
V ponedeljek, 30. septembra, ob
20.00 bo srečanje katehetov v župnišču.
•
Vpis vseh otrok v veroučno šolo (od
1. do 9. razreda) bo v sredo, 1. septembra
popoldan (od 14.00 naprej) in v četrtek, 2.
septembra čez dan. K vpisu prinesite podpisano spričevalo (Bog lonaj za dar za kateheta)
in liturgični zvezek. Vsa navodila za starše in
otroke so na listu, priloženem župnijskemu
oznanilu. Urnik veroučne šole še ni dokončen,
lahko se spremeni, glede na šolske obveznosti
ali katehetovo odsotnost.
•
V petek, 3. septembra, bo ob 20.00 v
župnišču srečanje za starše birmancev.
•
V soboto, 4. septembra, zvečer v
Tacnu ne bo maše, ker je nedelja žegnanjska.
Ta dan bo maša ob 7.00 zjutraj v Šmartnem.
•
Angelsko nedeljo praznujemo 5.
septembra. Žegnanje na podružnici sv. Jurija
v Tacnu bo ob 11.00. Ker je to hkrati katehetska nedelja, zato ste vsi veroučenci in starši
povabljeni k maši ob 9.00, ko bomo prosili Sv.
Duha za razsvetljenje pri delu v pastoralnem
letu 2010/2011. Po maši bomo blagoslovili obnovljene spodnje prostore župnišča; lahko si
boste tudi ogledali prenovljeno veroučno učilnico.

514.indd 2

•
Če Bog da, bomo na dan sv. Lenarta (6. november) na podružnici Sp. Gameljne
obesili dva nova bronasta zvonova, da zaključimo staro zgodbo. Elektrifikacijo si bomo lahko privoščili, če bomo zbrali denar zanjo, sicer
bomo morali blagosloviti samo zvonove. Če je
kdo, ki bi v ta namen še lahko kaj prispeval, se
za dar iskreno zahvaljujemo.
•
Spet poudarjam že povedano: uradne dokumente, ki jih izdaja župnija, lahko
izdamo samo tistemu, ki so mu namenjene,
ne pa zastopniku (razen v izjemnih primerih!).
Ker se inšpekcijske službe oglasijo tudi v župniščih in župnik v primeru neupoštevanja teh
pravil plača kazen, se bomo tega držali. Če se
sosednji župnik tega ne drži, ga mirne duše
na to lahko opozorite v svojem imenu na moj
račun.
•

Nekaj datumov v prihodnosti:

6. 9. – srečanje članov ŽPS v župnišču (20.00)
10. 9. – začetek birmanske devetdnevnice v Šmartnem (19.00)
12. 9. – patrocinij na podružnici sv. Križa na Rašici
(10.30)
13. 9. – srečanje članov ŽGS v župnišču (20.00)
16. 9. – srečanje z birmovalcem, ljubljanskim nadškofom (18.00, po maši tudi ŽPS, ŽGS)
18. 9. – zaobljubljena maša za Rašičane na Šmarni
gori (10.00)
19. 9. – podelitev zakramenta svete birme birmanskim kandidatom (9.00)
20. 9. – srečanje sodelavcev Karitas v župnišču
(20.00)
27. 9. – srečanje bralcev Božje besede z gostom v
župnišču (20.00)
3. 10. – srečanje za bolne in ostarele s sveto mašo
v Šmartnem (15.00)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Leopolda JUGA iz Srednjih
Gameljn. Gospod, daj mu večni pokoj!
• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejela PAVLINA
Kovač iz ulice Na Palcah. Podprimo jo z molitvijo!
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OBZORJE VERE
Zanima me, zakaj je Marija naša Mati?
Če kdaj, potem menim, da je Marijina materinska vloga danes pomembna. Najprej bi
omenil tole: velikokrat duhovnikom očitajo,
da ne moremo govoriti o zdravi družini, ker
je sami nimamo. To ni res. O vlogi in dostojanstvu skupnosti moža in žene (in otroka)
lahko govori tudi nekdo, ki je odraščal v razbiti družini. Ker veliki pomen osnovne celice
družbe ne bo okrnjen zaradi naše izkušnje …
K Materi … K Mariji se lahko zatečeš. Če imaš
izkušnjo dobre mame, bo Marija utelešala
njeno podobo. Če mame nikoli nisi imel ali je
prezgodaj odšla, bo nadomestila njeno vlogo,
ker se izguba v življenju slej ko prej pozna.
Očetovstvo je pomembno. Hudo pomembno.
Vendar je materinska vloga in vez z materjo
nekaj veličastnega, nekaj, kar raste že prvih
devet mesecev v življenju. Vez med otrokom
in materjo. Nikogar drugega. In del skrivnostnega Božjega načrta je sklep, da bi približal
Sebe ljudem, da bi ga razumeli. Svojega Sina
je nam poslal preko Matere, ki ni imela nobenih predsodkov ali slabih namenov. Samo
sprejela je zahtevno materinstvo. Kateri otrok
ne bi zaupal taki materi?
*svoja vprašanja lahko pošljete na naslov:
zupnija.smartno@rkc.si

ZA RAZMISLEK
„Edina stvar, ki se jo v tem življenju moramo bati je, da bi izgubili ljubezen.“

(sv. Frančišek Asiški)
Kaj je temelj mojega župnijskega življenja?
Ali se nenehno sprašujem, če v resnici živim
to, kar izpovedujem?
Gospod nas pošilja v ta svet, ki ga moramo
spreminjati v nekaj dobrega. In čeprav se
nam zdi, da smo kapljica, brez nas ne bi bilo
oceana ...

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Kolega je bil na romanju v Santiagu
de Compostela, kjer imajo kadilnico, veliko
kakor človek, ki jo ob določenih romanjih
„poženejo“ po cerkvi. Nekdaj je imela tudi
vlogo razkuževalca, saj so potni romarji v
cerkev, poleg molitev, prinesli tudi slab zrak.
Rad uporabljam kadilnico. V duhu
Svetega pisma naj kadilnica predstavlja našo
molitev in daritev, ki se, kakor kadilo, dvigata
k Bogu. Smoli so primešane tudi dišave, balzam (v Šmartnem uporabljamo tudi miro in
mentol!), da bi ponazorili lepoto bogoslužja
in iskrenost daritve. Nekaj ljudi res moti dim;
sam, kot nekdo, ki ima zaradi alergije težave z
dihanjem, sprejemam kajenje pri bogoslužju.
Nekoč sem v župniji ministrantom naročil, naj
ne zažgejo oglja, da se ne bo kadilo. Pa so
nekateri ob rožljanju kadilnice že začeli (spet)
kašljati. Kadilo se ni nič, ker oglja nismo
prižgali … Kakor kadilo naj se dviga, Gospod,
k tebi moja daritev.

ODDANE MAŠE
Od 28. julija ste darovali za naslednje
namene: + Marija ROZMAN, za nove duhovne
poklice (3 mašni nameni) ter za duše v vicah
(2 mašna namena).
Svete maše po teh namenih bodo opravljene
drugje. Vabim vas, da darujete za oddane
maše!

514.indd 3

8/19/10 10:14 PM

GOD/PRAZNIK
22. 8.
ned

21. NAVADNA NEDELJA

URA

KRAJ

NAMEN

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Rudi KNAPIČ, Vinko in Joži KAVŠEK
10.30 za sosesko

Šmartno
Sr. Gameljne

23. 8.
pon

sv. Roza iz Lime, devica

24. 8.
tor

Natanael (Jernej), apostol

25. 8.
sre

sv. Jožef Kalasanc,
redovni ustanovitelj

19.00 za duše v vicah

Šmartno

26. 8.
čet

sv. Tarzicij, mučenec

19.00 + Franc NOVAK

Šmartno

27. 8.
pet

sv. Monika,
mati sv. Avguština

19.00 + Vinko ALJAŽ, obl.

Šmartno

28. 8.
sob

sv. Avguštin,
škof in cerkveni učitelj

20.00 + Antonija TOMŠIČ, obl.

29. 8.
ned

22. NAVADNA NEDELJA

30. 8.
pon

sv. Feliks in Adavkt,
mučenca

19.00 + Tilka ROBIDA, obl.

Šmartno

31. 8.
tor

sv. Rajmund Nonat,
redovnik

6.30 + Leopold TRAVEN

Šmartno

1. 9.
sre

sv. Egidij (Tilen), opat

2. 9.
čet

sv. Antonin, mučenec

19.00 + starši in Martin KIRN

Šmartno

3. 9.
pet

sv. Gregor I. Veliki,
papež in cerkveni učitelj

19.00 +Jože BILBAN, obl.

Šmartno

4. 9.
sob

sv. Rozalija, devica

5. 9.
ned

23. NAVADNA NEDELJA
ANGELSKA
KATEHETSKA

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

ni maše

Tacen

7.00 + Jože in Marija DOLINAR
9.00 za žive in rajne farane

Šmartno

(po namenu)

7.00 za nove duhovne poklice

Šmartno

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Marija JERAS, obl.
10.30 za sosesko

Tacen

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07
GSM: 041/238-970
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici:
župnijska cerkev v Šmartnem (sv. Martin),
podružnice v Tacnu (sv. Jurij),
v Sr. Gameljnah (sv. Andrej), Sp. Gameljnah
(sv. Lenart) in na Rašici (sv. Križ).
Tisk: Salve, Rakovnik, Strip: Marta Bartolj
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/
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ŽUPNIJSKA PISARNA
V času šolskih in veroučnih počitnic je župnik najbolj zanesljivo
doma po večerni maši v Šmartnem.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite
na sosednjo župnijo
(LJ ŠENTVID - 01/512-81-30; VODICE - 01/832-31-02).
KRST
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.

POROKA

Zaročenci naj se oglasijo v župnišču.
Potrebno je opraviti tečaj za zaročence,
prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta)
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