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5. september 2010
OBILNA (GOBJA) BERA

Na Pokljuki je, po živi osebni izkušnji, Jurčkov skoraj več kakor jurčkov. Gobarska sezona je na višku in
tudi sam sem nekaj gobanov uspel pridobiti. Seveda v iskreni hvaležnosti Bogu za čudovito naravo in
sadove zemlje, za katere sem vedel, da nisem zaslužen.
Mi pa bomo v tednu, ki je pred nami odprli neko drugo sezono, v kateri prav tako pričakujemo obilno
bero. Veroučna šola, ki jo začenjamo, bo spet v polnem zamahu. Trudili se bomo, sadili, zalivali, obrezovali, se potili, verovali in upali. Vsi, kateheti in učenci, upamo na bogate sadove, ki jih bomo …
Trenutek! Tukaj je pa stvar nekoliko drugačna …
Veroučna šola je najprej odvisna od Boga. Njemu bomo lahko hvaležni za vse dobro, pa tudi za kakšno
preizkušnjo. Mi se bomo trudili in obračali, On bo dokončno obrnil. Zato, da bi vedeli, komu gre največja
hvaležnost. Zato, da si človeški otroci ne bi prilaščali vsega zasluženja. Zato, da ne bi bilo napuha.
Že zdaj mu bodimo hvaležni! To bo najlepši verouk. Zahvaljevati se Bogu v svojem življenju, ker skrbi
zame. Mar ni to prvo seme pristne vere?
Tako kakor na Pokljuki, ko nabiramo gobe. Zanje se nismo trudili. Bogu smo hvaležni za take sadove
zemlje, ki jih prejemamo zastonj in v obilni meri.
Vsem, ki gobarite, obilo žegna (imam rad gobe z jajci – hvala za povabilo!). Vsem, ki se bomo trudili s
katehezo, predvsem pa otrokom pa tudi veliko modrosti in razsvetljenja od Svetega Duha!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
V tednu po 5. septembru se začne veroučna šola. V prvem tednu bodo otroci prejeli
zakrament svete spovedi. Če med poletjem niso
hodili k sveti maši, naj ne prejemajo nevredno
svetega obhajila, ampak pristopijo k blagoslovu.
•
V ponedeljek, 6. septembra, bo v župnišču prvo srečanje članov ŽPS v tem pastoralnem letu.
•
Na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra, bosta sveti maši v Šmartnem ob 9.00 in
ob 19.00. Prvič bo razvit tudi obnovljeni prapor
Marijine družbe, ki smo ga nedavno obnovili. Pri
obeh mašah bo nabirka za obnovo te zastave iz
leta 1903.
•
V petek, 10. septembra, začnemo z birmansko devetdnevnico, ki bo vsak dan ob 19.00
v Šmartnem (tudi ob sobotah). Za birmance je
obvezna, starši pa so seveda lepo povabljeni. Letos bo devetdnevnica nekaj posebnega, saj bodo
ob treh večerih med nami gosti, med njimi tudi
g. nadškof.
•
V soboto, 11. septembra, bo škofijski
molitveni dan za nove duhovne poklice na Brezjah. Povabljeni k skupni molitvi v ta namen, udeležimo se z lastnim prevozom. Ministranti povabljeni, da se pridružijo župniku (in staršem, ki jih
bom prosil za pomoč).
•
Zaradi slovesnosti svete birme bo patrocinij (obhajanje zavetnika cerkve) na Rašici že
v nedeljo, 12. 9. ob 10.30. Lepo vabljeni!
•
Srečanje članov Gospodarskega sveta župnije bo v ponedeljek, 13. septembra, ob
20.00 v župnišču.
•
Ob prazniku Povišanja sv. Križa bo sveta maša na Rašici ob 20.00, takoj po maši pa v
cerkvi srečanje z vaščani glede imenovanja ključarja te podružnice.
•
V četrtek, 16. septembra, bo pred devetdnevnico (ob 18.00!) srečanje z birmovalcem,
ljubljanskim nadškofom, msgr. Antonom Stresom. G. nadškof bo po srečanju z župnikom in
birmanci daroval sveto mašo, kot običajno ob
19.00. Po maši pa se bo v župnišču srečal še s
skupinami: ŽPS, ŽGS, ključarji in Karitas. S pevci
je predvideno srečanje v nedeljo po sveti birmi.

•
Slovesna podelitev zakramenta sv. birme 40 mladim župljanom bo v nedeljo, 19. septembra, med mašo ob 9.00 v Šmartnem.
•
Še nekaj bo novega v tem pastoralnem
letu: starši posameznih razredov veroučne šole
bodo enkrat na mesec (v petek ali soboto) povabljeni, da se zberejo in očistijo spodnji del župnišča. Tako se bomo bolj zavedali, da so prostori
res naši, skupni. Župnik obljublja kavo in piškote.
V mesecu septembru bodo tako čistili starši 9.
razreda pred praznikom svete birme.
•

Nekaj datumov v prihodnosti:

6. 9. – srečanje članov ŽPS v župnišču (20.00)
10. 9. – začetek birmanske devetdnevnice v Šmartnem (19.00)
11. 9. – molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah (od 8.30)
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. – srečanje mladine v Stični
19. 9. – podelitev zakramenta svete birme birmanskim kandidatom (9.00)
20. 9. – srečanje sodelavcev Karitas v župnišču
(20.00)
25. 9. – zaobljubljena maša za Rašičane na Šmarni
gori (10.00)
26. 9. – krščevanje po maši v Šmartnem
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 MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejel LUKA STEEL Buchheister
iz Milcreeka (Utah), ZDA.
Podprimo ga z molitvijo!
• NAŠI NOVOPOROČENCI
V podružnici sv. Jurija v Tacnu sta sveti zakon sklenila ANDREJ CETIN in TEA MEDVED, oba iz župnije Šmartno pod
Šmartno goro.
Obilo blagoslova na novi življenjski poti!
• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Janeza KOZELJA iz Tacna.
Gospod, daj mu večni pokoj!

OBZORJE VERE
Kaj pomeni: Biti na voljo (Bogu in bližnjemu)?
Tole je umetnost! Bog ne želi, da bi bili sužnji.
Ne bližnjemu, še manj pa njemu samemu. Biti
na voljo bližnjemu pomeni hojo po grebenu
proti visoki gori. Na obeh straneh je prepad –
iti moraš proti cilju. Ne moreš biti brezbrižen
ob sreči in nesreči sočloveka; prav tako pa
mu moraš dovoliti, da gre sam naprej. Posesivnost včasih povzroči več škode, kakor
nerazumevanje.
Če kdo, potem je kristjan poklican, da je
služabnik. Morda je izraz nekoliko neroden,
vsekakor pa je poklic primeren. Biti služabnik
pomeni biti na voljo, ko te pokličejo. Kličejo
pa seveda ne zaradi kaprice, ampak zato,
ker te POTREBUJEJO. Če bo kdo s teboj manipuliral ali te izkoriščal, je krivda na njegovi
strani. Ti preprosto storiš to, kar je mož storiti
dolžan. Bližnjemu smo na voljo kot služabniki,
da mu pomagamo, kjer je pomoč potrebna.
Primer iz prakse: Ob začetku verouka marsikdo čuti, da nima nič s tem. Sam je že opravil,
otroci so že odrasli … Nikakor! Če pri nedeljski maši samo prosimo za otroke in katehete,
sem odličen služabnik. Ker sem na VOLJO.
V tistem trenutku kot molilec. Pomagam in
prispevam!

O ZASTAVI DEKLIŠKE
MARIJINE DRUŽBE
Dekliška Marijina družba je nastala na pobudo
župnika Mihaela Trčka (rojen 30. 8. 1855 v Črnem
Vrhu nad Idrijo, umrl 4. 3. 1914 v Šmarju), ki
je v Šmartnem pod Šmarno goro služboval od
decembra 1892 do septembra 1903. Takrat
so duhovniki začeli skrbeti tudi za druženje
katoliške mladine in v verskem duhu usmerjati
mlade ljudi v življenje. Tako je v času od 14. do
23. februarja 1903 potekal v župniji misijon, ki se
ga je 22. februarja udeležil tudi škof Anton Bonaventura Jeglič. Ob tej priliki je bil škof navzoč
tudi pri ustanovitvi dekliške Marijine družbe, ki je
takrat štela 76 članic in je bila kot rečeno mladim
v oporo pri ohranjanju vere. Takrat je bila razvita
tudi zastava dekliške Marijine družbe, delo Ane
Hafbauer iz Ljubljane, ki je stala 630 kron.
Obnovljeno zastavo bomo blagoslovili pri dopoldanski maši Marijinega rojstva, 8. septembra, v
Šmartnem. Nabirko pri obeh prazničnih mašah
bomo namenili za obnovo zastave.

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Duhovnik si po končanem darovanju umije
roke. Sploh pa ne vemo, zakaj to počne. Tudi ministranti kaj hitro pozabijo na ta del. In sem in tja
se najde kakšen gospod, ki, če nima strežnikov,
kar izpusti to slovesno čiščenje. Nekoč so kristjani prinašali darove na oltar (tudi danes, vsaj
ob slovesnih prilikah, prinašamo kruh in vino,
da ponazorimo, kako je maša daritev nas vseh)
in med temi darovi so bile tudi čisto vsakdanje
stvari, denimo hrana, pridelki zemlje. Zato si je
mašnik MORAL umiti roke, da je lahko čist nadaljeval z evharistijo.
Danes ima lavabo, umivanje rok pred
evharistično molitvijo, predvsem simbolični pomen. Mašnik ponižno moli in prosi Boga, da
bi bil vreden darov svete maše in da bi mu
Vsemogočni odpustil krivdo grehov, da bi lahko s
svojimi vernimi daroval najlepšo daritev.

ODDANE MAŠE
Ob smrti + Janeza KOZELJA ste darovali za svete
maše: družina iz Tacna (1 mašni namen) ter svak
Edi z družino (1 mašni namen).

GOD/PRAZNIK
5. 9.
ned

23. NAVADNA NEDELJA
ANGELSKA
KATEHETSKA

6. 9.
pon

sv. Bertrand,
redovnik

7. 9.
tor

URA

KRAJ

NAMEN

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija JERAS, obl.
11.00 za sosesko

Šmartno
Tacen

19.00 + Angelca SNOJ, obl.

Šmartno

sv. Regina,
mučenka

6.30 za pokojne sorodnike

Šmartno

8. 9.
sre

ROJSTVO DEVICE MARIJE

9.00 + Anton MEDJA

9. 9.
čet

sv. Peter Klaver,
redovnik

19.00 za blagoslov v zakonu

Šmartno

10. 9.
pet

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik

19.00 + KARNER

Šmartno

11. 9.
sob

sv. Prot in Hijacint,
mučenca

19.00 + Pavla in Franc MERŠE

Šmartno

20.00 + Janez KOZELJ, 7. dan

Tacen

12. 9.
ned

24. NAVADNA NEDELJA

13. 9.
pon

sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Marija ŠČAVNIČAR

Šmartno

14. 9.
tor

POVIŠANJE SV. KRIŽA

19.00 + Marija in Matevž JANHAR

Šmartno

15. 9.
sre

Žalostna Mati Božja

16. 9.
čet

19.00 + starši in Franc ŠUŠTAR

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marjeta JEŽ, obl.
10.30 za sosesko

Šmartno

Šmartno
Rašica

20.00 v čast sv. Križu

Rašica

19.00 po namenu

Šmartno

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca

19.00 + Ana RUŠT

Šmartno

17. 9.
pet

sv. Robert Bellarmino,
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Ivan ŠMON, obl.

Šmartno

18. 9.
sob

sv. Jožef Kupertinski,
duhovnik

19.00 + Peter BABNIK, obl.

Šmartno

19. 9.
ned

25. NAVADNA NEDELJA
SVETA BIRMA

20.00 + Pavla RUTAR in Francka PEKOVEC
7.00 za žive in rajne farane
9.00 za birmance

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)

