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6. marec 2011
O HITRI NAGLICI

V šoli so nas učili, da gornja besedna zveza ne gre skupaj. Kakor bi omenjali mlado mladenko
ali starega starca. Naglica ni vedno slaba, današnja je pa, žal, hitra. Tako da – ostajam pri
gornjem naslovu.
Pri frizerju. Da, tudi jaz se odpravim tja. Hitro in poceni. Za tistih nekaj las, kolikor jih imamo
… Tudi prejšnji teden sem želel tako: hitro in poceni. A glej ga, zlomka, so že zjutraj štirje
pred menoj. Po obrazih in oblekah sem vedel. Brezdomci. Dva sta opazovala. Eden se je grel
s fenom, s četrtim, pravzaprav z lasmi četrtega, pa se je ukvarjala mrka frizerka. Kaj naj
storim? Naj vztrajam v neprijetnih vonjavah in čakam, kdaj bodo vsi prišli na vrsto? Hitro se
izgovorim, da pridem nazaj in poiščem drugo možnost. Lažjo … In sedaj. Sram me je. Ne
toliko zaradi tega, ker nisem vztrajal v družbi preprostih klošarjev, ampak zato, ker mi je ta
neumna naglica vzela dostojanstvo. Sem še človek? Ali res moram vse podrediti teku časa,
hitri naglici?
Močno se bojim, da je hitra naglica vdrla tudi na področje duhovnosti. Še bolj smo nestrpni
in še bolj nam manjka vztrajnosti. Tudi ko Boga hvalimo, prosimo, častimo. Pa ne želim, da bi
bilo tole pisanje spet jadikovanje, češ kako je bilo včasih lepo, danes pa … Preprosta obtožba
samega sebe želi biti tale sestavek. Morda bo komu v opomin, da bo kdaj hitri naglici rekel
Ne. In videl Boga. V sebi, v drugih, v znamenjih. In včasih zavidal tistim brezdomcem pri
frizerju …
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V ponedeljek, 7. marca, bo srečanje ŽPS v župnišču ob 18.30. Člani boste vabilo prejeli tudi po pošti.
 V sredo, 9. marca, je pepelnica, začetek postnega časa. Sveti maši bosta ob 9.00 in 18.00 v župnijski cerkvi. Med mašo bo pepeljenje ljudstva. Več o
župnijski postni akciji si lahko preberete na listu, ki
je priložen župnijskim oznanilom.
 Nedelja, 13. marca, je prva postna. Križev pot
popoldan bomo molili po podružnicah ob 14.00; to
nedeljo bo pobožnost križevega pota pri sv. Juriju
v Tacnu. Vabljeni še posebej otroci in bralci Božje
besede!
 V petek, 18. marca, ob 18.30, so starši otrok
9. razreda povabljeni k čiščenju učilnic in spodnjih
prostorov župnišča.
 Na 2. postno nedeljo, 20. marca, bo med nami
župnik iz Radovljice, g. Andrej Župan, ki bo imel
postni nagovor. Med nedeljskimi mašami bo redno
mesečno darovanje za potrebe župnije. Tokratno
nabirko bomo namenili za pokritje stroškov obnove
sobe za goste v župnišču. Bog povrni! Popoldne ob
14.00 bo pobožnost križevega pota pri podružnici
sv. Andreja v Sr. Gameljnah.
 Vsi farani ste povabljeni, da postanete duhovni
botri našim birmanskim kandidatom. Oglasite se pri
župniku, da boste prejeli ime in priimek vašega birmanca. Duhovni boter birmanca podpira v molitvi,
kdor more, pa s prispevkom 10 EUR birmancu kupi
Sveto pismo. Birmanski kandidati se bodo predstavili na plakatu v župnijski cerkvi.
 Zakonska skupina, ki se zbira vsak prvi torek v
mesecu zvečer pri molitvi in skupnem premišljevanju, kako graditi dober odnos med možem in ženo,
vabi nove pare, da se jim pridružijo!

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:

• 7. marec – srečanje ŽPS (18.30)
• 9. marec – pepelnica, začetek postnega časa
• 13. marec – križev pot v Tacnu (14.00)
• 18. marec – čiščenje učilnic, starši učencev 9. razreda (18.30)
• 20. marec – križev pot v Sr. Gameljnah (14.00)
• 24. marec – priprava na krst (19.00)
• 27. marec – krsti po maši (9.00); križev pot v Sp.
Gameljnah (14.00)

BRALCI BOŽJE BESEDE
1. postna nedelja, 13. marec ob 9.00:

oznanila

Lidija LAMPIČ

1. berilo (1 Mz 2,7-9;3,1-7)

Irena KOŽELJ

2. berilo (Rim 5,12-19)
Prošnje

Jure SEŠEK
Diana BITENC

2. postna nedelja, 20. marec ob 9.00:

oznanila

Andrej SKOBE

1. berilo (1 Mz 12,1-4a)

Karmen PEČARIČ

2. berilo (2 Tim 1,8b-10)

Jan ŠILC

Prošnje

Luka SEŠEK

POSTNA POSTAVA
Postni čas, ki se začne na pepelnično sredo, nas
vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res
čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki
jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega
sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo
(letos 9. 3.) in na veliki petek (letos 22. 4.). Ta
dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke
v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od
mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek
od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14.
leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek
ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike,
ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke
zunaj postnega časa.

ZATE ...

Napisala sem pesem ob priliki bolezni, iskrene molitve za zdravje in potrpežljivem prenašanju vsakovrstnega trpljenja, ki človeka doleti, še posebej v starosti. Ne smemo obupati, ne smemo se
naveličati prositi. Bog terja prošnjo in želi, da vztrajamo! Tudi ti, naš faran? (Cilka Kajzar)

OBZORJE VERE
Boga prosim za … Pa nič …
Tako mišljenje je skušnjava slehernega kristjana.
Hkrati pa, žal, tudi del človeške nestrpnosti. Seveda, mi pričakujemo, da bo Bog hitro odgovoril na
naš prvi poziv, našo prošnjo, zahtevo, morda stisko. Oprostite neumni primerjavi, toda denimo, da
je Bog državna varnost, mi pa teroristi. Kaj bodo
zahtevali teroristi? Vedno več. Redko jim bo dovolj
izpolnjena prva zahteva. Pogajalci državne varnosti pa bodo ukrepali v korist celotnemu narodu,
čeprav bo cena morda prehuda. Ali pa: kateri oče
bo v vsem ugodil svojemu sinu? Neumen. Ker se
mu bo to maščevalo. Toliko več ima diplomatskih
značilnosti Bog. Saj daje. Toda počasi. Vzgaja za
potrpljenje, korist vseh, ne samo moje. Ve, da
bomo nenasitni, če nam izpolni vse. Želi, da še naprej prosimo. Morda je na začetku, ko ne prejmemo
želenega, hudo. Za vzgojo pa neverjetno dobro. Zanikanje Boga, ker nam ni dal ali nas obvaroval, pa
se mi zdi podobno jezi triletnega otroka, ki cepeta
in tuli, ker starši niso dali, kar je želel. Tako se vzgaja za vztrajnost in potrpežljivost …

ODDANE MAŠE

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Izraz žebranje ni negativen. Izhaja najbrž iz prebiranja in molitve jagod rožnega venca, glede na to,
da je to ponavljajoča se molitev. V Zgornjesavski
dolini so celo vsaki večerni molitvi v začetku 20.
stoletja rekli žebranje, kar pa so še dodali, denimo
za vojake na fronti, blagoslov pri letini, pa »porajtvanje«.
Tiha molitev med mašo se je umaknila zborni,
občestveni. Ko torej odgovarjam pri maši kot kristjan, ne delam nikoli sam, ampak vedno s svojimi
brati in sestrami, razen če gre za obhajanje zakramenta, ko denimo med mašo starši izpovedo vero v
imenu svojega otroka. Zato ni lepo drdrati naprej ali
upočasnjevati skupne molitve. Včasih kdo moli rožni
venec tako hitro, da je že pri koncu, ko so ostali
verniki komaj začeli! To gotovo ni dejanje skupne
vere, saj naj bi bili eno srce in ena duša. Če ne
slišim, potem se pač ne usedem k zadnjim vratom,
odmaknjen od množice, pač pa grem k nekomu,
da bom slišal. Prav tako med mašo ne ponavljamo
mašnikovih besed, ker je to njegovo delo, sploh
pa ne med posvetilnimi besedami. Takrat naj jezik
umolkne in srce prisluhne.

Od 19. februarja ste darovali za naslednje mašne
namene: + Franc BUH, + Ivan ČIŽMAN st., v zahvalo
za pomoč, + JERAJ, LOGAR, KUŠAR, + Zorka POGORELEC.
Ob pogrebu + Franca BUHA so darovali Kramarjevi
za 2 mašna namena. Ob pogrebu + Ivana KERMELJA
sta darovala Majda in Ivo Tomšič za 2 mašna namena; namesto cvetja na grob pa sorodniki za 3 mašne
namene.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo
opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Ivana KERMELJA iz Tacna ter od
Mihaele LOVŠE iz Zg. Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

... IN ZAME!
Palmove vejice počasi, prepočasi zelenijo,
podobo blaženega Grozdeta v naši cerkvi krasijo.
Potrudite se, šmarski farani, pohitite,
slike mladeniča domov ponesite,
ob njej molimo, se priporočimo,
da prvega mučenca, svetnika, Slovenci, dobimo.

Zdravje je čudoviti Božji dar,
a z leti pride bolezen – Bog nas obvar!
Pravijo, da upanje zadnje umre,
zahvaljujem se za nazaj še in še
ter prosim, molim, pomagaj mi še naprej,
blaženi Lojze Grozde!

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

KRAJ

6. 3.
ned

9. NEDELJA MED LETOM

7.00 + Jože DOLINAR, obl.

PREDSTAVITEV BIRMANCEV

9.00 za birmance in njihove družine

7. 3.
pon

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki

8. 3.
tor

sv. Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

9. 3.
sre

PEPELNICA

10. 3.
čet

40 mučencev iz Armenije

18.00 + Mihaela LOVŠE, 7. dan

Šmartno

11. 3.
pet

sv. Konštantin,
spokornik

18.00 za žive in pokojne sorodnike

Šmartno

12. 3.
sob

sv. Justina,
devica in redovnica

18.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ

13. 3.
ned

1. POSTNA NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane

18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl.
6.30 + Franc SEŠEK
9.00 + JERAS
18.00 + Frančiška in Miroslav GRAJZAR

9.00 + NOVAK in BOLTEŽAR
14.00

križev pot

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno
Tacen

14. 3.
pon

sv. Matilda,
kralj

15. 3.
tor

sv. Klemen Dvoržak,
redovnik

16. 3.
sre

sv. Hilarij in Tacijan,
mučenca

17. 3.
čet

sv. Patrik, škof

18.00 + Jože BELČIČ

Šmartno

18. 3.
pet

sv. Ciril Jeruzalemski,
škof in cerk. učitelj

18.00 + Jernej in Francka CEDILNIK, obl.

Šmartno

19. 3.
sob

SV. JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK

20. 3.
ned

2. POSTNA NEDELJA

18.00 + Jože KOŽELJ, obl.
6.30 po namenu

Šmartno

18.00 za pokojne (novembrski nameni)
19.00 + Izidor in Marija ŠKERL

9.00 + Jože BITENC
18.00 + Vinko, Joži KAVŠEK, Rudi KNAPIČ
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Franc DEBEVC
14.00

Šmartno

križev pot

Šmartno
Sr. Gameljne

Šmartno
Tacen
Šmartno
Sr. Gameljne

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)

