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6. februar 2011
SVEČA MOLČI

Zelo težko pridigam o blagrih, krščanski dobrodelnosti in solidarnosti, ko pa je finančni
škandal same Cerkve tokrat dosegel vrhunec. Toda, Bog ostaja. In njegova Cerkev tudi!
Samo ljudje smo tisti, ki imamo možnost, da se poboljšamo, da se vrnemo k izviru.
Da bi vendarle ostali, kljub težkim časom, na našem tiru, pri letu krščanske dobrodelnosti,
se mi je pred svečnico porodila naslednja misel: Biti krščansko solidaren, dobrodelen, v prvi
vrsti pomeni biti sveča (kako hudo smo pozabili na ta, tudi krščanski simbol – simbol Kristusove zmage nad smrtjo!). Nihče sveči ne more ukazovati, s kakšnim plamenom naj gori.
Lahko jo obrežemo, očistimo odvečni vosek okrog stenja, lahko jo postavimo na mirnejše
mesto, kjer ne bo vetra, toda gorela bo sama. Tak naj bo naš odnos do bližnjega. Nekaj
lahko naredimo zanj ali namesto njega. Pustiti ga moramo v svetu, živeti mora sam. Mnogo
pa je drobnih stvari, ki jih lahko postorimo zanj. In še druga, lepša značilnost sveče. Kaj
dosti ne prasketa, ko gori. Tiho daje svojo svetlobo in toploto. Sama pa umira. Mnogokrat
bi nam ta zgled prišel prav. Koliko odvečnih besedi (priznam, tudi sam sem tak)! Krščanska
dobrodelnost in solidarnost pa se znova in znova kaže v biti z nekom. Ni nujno, da si zraven.
Da le oni ve, kje si. Brez besed. Kakor sveča se dajati, živeti, umirati.
Sveča molči. Toda svoje poslanstvo opravlja. Svojo nalogo izvršuje. Bodimo ji podobni. Morda pa komu ta zgled ni ravno pri srcu. Brez skrbi! Ni edini … V Svetem pismu, Katekizmu,
zapovedih, bomo našli še kakšnega. Molk pa bo koristen marsikdaj …
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V ponedeljek in torek, 7. in 8. februarja zaradi
državnega praznika ni veroučne šole. V ponedeljek, 7. februarja, ne bo uradnih ur v župnišču.
 Ministranti imajo vaje v soboto, 12. februarja,
ob 9.00 v župnijski cerkvi.
 Ob godu sv. Valentina, 14. februarja, bo sveta
maša tudi v Spodnjih Gameljnah ob 19.00.
 V petek, 18. februarja, so starši otrok 6. razreda povabljeni k čiščenju učilnic in spodnjih
prostorov župnišča.
 Nedelja, 20. februarja, je 7. med letom. Mesečno darovanje bomo namenili za stroške ogrevanja župnijske cerkve. Bog povrni!

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 12. februar – ministrantsko srečanje (9.00)
• 14. februar – Valentinova maša v Sp. Gameljnah (19.00)
• 18. februar – čiščenje učilnic v župnišču,
starši otrok 6. razreda (18.30)
• 20. februar – začetek zimskih počitnic, mesečno darovanje
• 24. februar – priprava na krst (19.00)
• 27. februar – krstna nedelja, krsti med mašo
(9.00)

BRALCI BOŽJE BESEDE
6. nedelja med letom, 13. februar ob 9.00:

 Šolske in veroučne počitnice so od 20. do 27.
februarja. V tem času ni veroučne šole, uradne
ure pa so po večernih mašah.
 Vsi datumi za mašne intencije so do konca marca že zasedeni. Za naslednje tri mesece
(april, maj, junij) bom sprejemal namene konec
februarja. Vabim vas, da darujete tudi za oddane
maše!
 V župnišču smo pospravili podstrešje in obe
sobi, v katerih je potrebno zbrusiti parket. Nekaj
bo tudi dela z elektriko, pa zidar bo moral precej postoriti. V župnišču ni sobe za goste, zato
bo ta sprememba prav prišla. Bog povrni vsem
prostovoljcem, ki ste v zadnjem času pomagali
s pospravljanjem in čiščenjem, pa tudi staršem
veroučencev, saj enkrat mesečno lepa skupinica
mamic in očkov pridno čisti spodnji del župnišča.
 Na Svečnico je bil med nami misijonar s

Salomonovih otokov, dr. Drago Ocvirk. Kdor bi
želel kupiti njegovo knjigo Raj z napako (15
EUR), jo lahko dobi v pisarni.

1. berilo (Sir 15,15-20)

Marija NOVAK

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

Stane MERŠE

Prošnje

Klara MERŠE

7. nedelja med letom, 20. februar ob 9.00:

1. berilo (3 Mz 19,1-2.17-18)

Joži PLUT

2. berilo (1 Kor 3,16-23)

Jurij ŠILC

Prošnje

Mojca SKOBE

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Janka BABIČA iz Pirana (prej
živel v Šmartnem).
Gospod, daj mu večni pokoj!
• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta sta prejeli: ANA Šum iz
Tacna ter ZARJA Pogačnik iz Spodnjih Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!

ZATE ...

Po definiciji je zdravje stanje popolnega psihičnega, fizičnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali poškodbe. Duševno blagostanje je še ena kategorija, ki pa ni odvisna samo od prej
naštetih. Človek je lahko zelo zdrav, pa vendar tako nesrečen, lahko je bolan, pa vendarle srečen.
Ljubezen do Njega – to je imeti rad sebe in bližnjega – prinaša blagostanje. Mogoče se premalo
zavedamo, da je greh tudi zanemarjanje skrbi za lastno zdravje. Kako naj bom dobrodelen, če sebe
zanemarjam?

OBZORJE VERE
Kaj naj starše uči svečnica?
Zanimivo vprašanje. Pojdimo na začetek. To
je najprej praznik Gospodovega darovanja.
Marija in Jožef sta sina darovala Gospodu v templju. Star judovski običaj, ki bi bil
potreben tudi v našem času. Starši so svojih
otrok veseli, z njimi so prejeli največji dar, ki
ga človek lahko dobi v življenju. Hkrati pa bi
moralo vsako rojstvo starše opomniti, da so
otroci samo na posodo. Za nekaj časa. Ljubezen, ki jo izkazujejo starši, bo za njihove
otroke, ljubezen otrok pa ne bo za starše,
marveč spet za otroke naslednjega rodu. Tudi
pripoved o darovanju sina Izaka je za nas kar
pretresljiva; lahko pa si predstavljamo, kako
sta bila navezana priletna Sara in Abraham na
edinorojenca. Kako? Preveč! Zato je potrebno
to nevidno vrv presekati. Tudi za ceno velikih
bolečin. Otroke je potrebno izpustiti, darovati
Bogu, ker spočetje in rojstvo nista nikakršna
naša zasluga, ampak samo milost. Nič ne
dvomim, da se niso tudi starši svete Družine
ubadali s tem vprašanjem. Prvo stopnjo so
opravili kmalu po rojstvu – z darovanjem.
Gospod, ta otrok je tvoja last, naklonil si
nama ga. Vodi ga v življenju in daj, da mu
bova stala ob strani tudi tedaj, ko bo od naju
odšel!

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Vrhunec evharistične daritve je gotovo sklepni slavospev Po Kristusu, s Kristusom …, s katerim nakazujemo, da se naša
daritev vrši po velikem duhovniku, Jezusu,
ki stoji pred očetom. Ni sam. Naše molitve
pridružuje molitvi vseh odrešenih. Ljudstvo
temu mašnikovemu vzkliku pritrdi z Amen, ki
je v slovesnejših liturgijah lahko trikratni, slovesen. Sv. Hieronim piše, da je prav ta Amen v
rimskih bazilikah odmeval kakor grom z neba
(ad similitudinem coelestis tonitrui …). In
če upoštevamo, da sv. Avguštin trdi, da izreči
Amen pomeni podpisati se, potem pomeni
naše slabotno sodelovanje in odgovarjanje
pri svetem bogoslužju, kakor če bi prišli na
upravno enoto, zahtevali izdajo osebne izkaznice, potem pa bi odklonili, da bi se nanjo
podpisali. Smo se pripravljeni malo bolj vneto
pri maši podpisati z Amen? Kristjan sem!

ODDANE MAŠE
Od 29. januarja ste darovali za naslednje mašne
namene: + Pavel KOSEC.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih
bodo opravljene drugod!

... IN ZAME!

Ali imam rad sebe? Skrbim za primerno prehrano, gibanje? Se izogibam škodljivim razvadam: preobilni
hrani, kajenju, alkoholu, neaktivnosti? Ali bežim pred seboj in bližnjimi v garanje, pretiravam z delom?
Sem zmeren v športu ali pretiravam in sem zasvojen? Več kot denar in imetje velja topla beseda, nasmeh, bližina, ljubezen, ki prinaša duševno blagostanje. Le- to pa je najboljša preventiva pred boleznijo
in najboljše zdravilo. Veliko ljubezni vam torej želim! (Peter Koren)

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ

6. 2.
ned

5. NEDELJA MED LETOM

7. 2.
pon

sv. Koleta, redovnica

8. 2.
tor

sv. Hieronim Emiliani,
redovnik, PREŠERNOV DAN

9. 2.
sre

sv. Apolonija,
mučenka

18.00 + GREGORŠ in SERAŽIN

Šmartno

10. 2.
čet

sv. Sholastika,
redovnica

18.00 + UDAMOVI (Rašica)

Šmartno

11. 2.
pet

Lurška Mati Božja
SVETOVNI DAN BOLNIKOV

18.00 + Marija JENKO

Šmartno

12. 2.
sob

sv. Humbelina,
redovnica

18.00 + Frančiška in Ludvik THUMA

13. 2.
ned

6. NEDELJA MED LETOM

14. 2.
pon

sv. Valentin,
duhovnik in mučenec

15. 2.
tor

sv. Klavdij,
redovnik

16. 2.
sre

sv. Filipa Moreri,
redovnica

18.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

17. 2.
čet

sv. Aleš,
redovni ustanovitelj

18.00 v dober namen

Šmartno

18. 2.
pet

sv. Flavijan,
škof

18.00 v zahvalo bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

19. 2.
sob

sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik

18.00 + Antonija in Ivan TOMŠIČ, obl.

20. 2.
ned

7. NEDELJA MED LETOM

9.00 + Valentin in Ivana BURGAR, obl.
18.00 + Franc LAVTIŽAR, obl.

Šmartno
Šmartno

ni maše

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Igor KNEZ, obl.
18.00 + starši in Valentin LAMPIČ
19.00 + Frančiška URAN
6.30 za pokojne sorodnike

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Jože in Ana TOMŠIČ

Tacen
Šmartno
Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno

Tacen
Šmartno

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

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.

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)

