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11. december 2011
MI BOSTE POMAGALI PRI SELITVI?

Res nisem navdušen nad rezultatom volitev, priznam. Še manj nad svojimi rojaki. Imam
občutek, kakor da z nosečo ženo trkam na vrata neukih in slabovidnih Betlehemčanov, pa
nihče ne odpre. Če bi imel zalogo amerikanskih tolarjev bi se nedvomno odpravil čez lužo, kajti
Evropa se mi zdi preblizu njim, betlehemskim Slovencem.
Slovenci smo bili vedno bolj stabilitas, torej radi na enem kraju. Od hiše nas je pognala samo
huda stiska, preganjanje krvi željnega brata ali sestre ter prazen želodec. Radi smo doma.
Danes se tudi to spreminja. Selimo se. Kar na hitro. Ni več ugodnih razmer, ki bi precejšnjemu
številu rojakov dovoljevale ustaljenost in domačnost enega kraja. Konec koncev to niti ni tako
slabo. Človek se ne preobje obilice dobrega in blagoslovov in tako bolj polno živi.
Pred praznikom velikih zavetnikov beguncev, izseljencev in današnjih iskalcev prostora pod
soncem, Marijo in Jožefom, dobimo tolažbo, kadar nam je ob takih priložnostih težko. Onadva
sta se tudi selila. Najprej v Betlehem, kmalu nato, po nič kaj romantičnem božiču, v Egipt.
In – to verujemo – vztrajala sta v pravičnosti in bogovdanosti, čeprav je bil betlehemski svet
krut in hladnokrven.
Tudi vam, ki se selite (ali pa, kakor jaz: resno razmišljate :) ) želim bogate priprave na spomin Jožefove in Marijine selitve. Saj vemo, da na koncu pride pravi Odrešenik, ki ni v jagnje
preoblečeni volk.
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 Starši veroučencev 4. razreda (katehistinja Irena Snoj) so vabljeni k čiščenju spodnjih
prostorov župnišča, in sicer v ponedeljek, 12.
decembra, po 17.00. Po maši (18.30) pa bo
srečanje teh staršev s katehistinjo in župnikom
v učilnici župnišča.
 Priprava staršev in botrov za krst bo v četrtek, 15. decembra, ob 19.00 v župnišču. Zakrament svetega krsta podeljujemo na 4. adventno nedeljo med mašo ob 9.00.

 V ponedeljek, 19. decembra, bo dopoldan
obhajanje bolnih in ostarelih po domovih pred
praznikom. Zvečer ob 19.15 pa srečanje biblične skupine v župnišču.
 Maša svetega večera bo 24. decembra, ob
18.00. Otroci, ki ste zbirali drobiž za lačne otroke, lahko škatlice prinesete v nabiralnik pred
jaslicami. Ta večer pokropimo in pokadimo
domove. Blagoslovljena voda, kadilo, oglje ter
Pratike 2012 so na voljo v župnijski cerkvi.

 Adventni večer bo letos v petek, 16. decembra. Po maši (okrog 18.30) bo med nami
dr. Urška Lunder, pionirka paliativne medicine,
ki se ukvarja s spremljanjem umirajočih. Spregovorila bo tudi na temo sprejemanja neozdravljive bolezni. Po srečanju (okrog 20.00) bo v
župnišču srečanje staršev birmancev.

 Praznične maše ob Gospodovem rojstvu,
božiču, bodo v župnijski cerkvi ob 0.00, 7.00
(pastirska) in ob 9.00. Po jutranji in dnevni
maši bo ofer, darovanje za potrebe župnije in
odplačilo dolga. Bog povrni!

 Skupna akcija čiščenja župnijskih prostorov
na Pošti v Šmartnem, bo v soboto, 17. oktobra,
od 8.00 naprej. Vabimo vse prostovoljce, da se
nam pridružijo, saj bomo prostor že v začetku
leta oddali najemniku.

 Župnijska cerkev bo na sveti večer odprta.
Zaradi varnosti prosimo člane ŽPS za dežurstvo, in sicer (če ne morete priti, poskrbite za
zamenjavo!):

 V soboto, 17. decembra, je začetek božične
devetdnevnice pri maši ob 18.00 v Šmartnem.
Tudi letos bomo ponesli Marijo v procesiji v
župnijski cerkvi in se spomnili njenega iskanja
prenočišča pred Jezusovim rojstvom. K devetdnevnici še posebej vabljeni veroučenci. Prvi
dan (17. decembra) nam bodo skavti iz Dravelj prinesli betlehemsko Luč miru, hkrati pa
bo priložnost za sveto spoved, saj bosta med
nami spovednika od drugod.
 Veroučenci bodo sveto spoved prejeli v tednu po 18. decembru. Možnost za spoved bo
tudi v času devetdnevnice pred sveto mašo.

 V pisarni župnišča župnik že sprejema mašne intencije za obdobje januar – junij 2012.

19.00 – 20.00

TADEJ BITENC

20.00 – 21.00

BENJAMIN LAMPIČ

21.00 – 22.00

VALENTIN LAMPIČ

22.00 – 23.00

ALOJZIJA K. TACAR

23.00 – 0.00

JURIJ ŠILC

 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 16. december – adventni večer z dr. Urško
Lunder (18.30)
• 17. december – spovedovanje in začetek božične devetdnevnice (18.00)
• 28. december – koledovanje
• 1. januar – zahvalna maša za leto 2011 (7.00
in 9.00)

ZATE ...

Selimo se. Sita sem opravil, neuresničenih pričakovanj, zamud, prestavljenih dogovorov … Največ časa
preživim na cesti med starim in novim bivališčem, v naglici, utrujenosti, večnem neredu in nedokončanih
delih. Tu sta advent in božič kot čas miru ter družinske sreče. V avtu razmišljam: Kje je bila Marija v svojem
»adventu«? Naprej na poti k Elizabeti. V Svetem pismu piše, da je hitro vstala in šla. In kasneje? Tik pred
porodom v Betlehem na popis prebivalstva. Nič romantičnega ni bilo potovanje v visoki nosečnosti …
- 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

ODDANE MAŠE
Od 28. novembra ste darovali za naslednje mašne
namene: za blagoslov v družini, v zahvalo, + Frančiška
URAN, + Veronika GRAD (Ivica Repar z družino – 2
mašna namena; sin Jože Podvršan – 4 mašne namene),
+ Jožefa ŠUŠTERŠIČ (sestra Francka – 2 mašna namena), za zdravje, za svetost duhovnikov.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo
opravljene drugod!

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAJ UČI EVANGELIJ O SKRIVNOSTIH JEZUSOVEGA
ROJSTVA IN OTROŠTVA?
O božiču se veličastvo nebes razodeva v slabotnosti
otroka; Jezusovo obrezovanje je znamenje njegove
pripadnosti izraelskemu ljudstvu in predpodoba našega krsta … beg v Egipt in pokol nedolžnih otrok
naznanjata, da bo vse Kristusovo življenje v znamenju preganjanja …

BRALCI BOŽJE BESEDE
4. adventna nedelja, 18. december, ob 9.00:
oznanila

Renata OGOREVC

1. berilo (2 Sam 7,1-5.8-14)

Vida MERŠE

2. berilo (Rim 16,25-27)

Jurij ŠILC

Prošnje

Klara MERŠE

Maša svetega večera, 24. december, ob 18.00:
1. berilo (Iz 62,1-5)

Irena SNOJ

2. berilo (Apd 13,16-17.22-25)

Stane MERŠE

Prošnje

Nuška SCHENK

Gospodovo rojstvo, božič, 25. december:

Ljudje smo ob rojstvu otroka posebno razneženi,
polni radosti in miline. Vse to ponavadi doživljamo tudi v božičnem času. Prav je, vendar premalo.
Počistiti moramo nesnago v srcu, da bomo ne le veseli, ampak tudi dojemljivi za božji dotik. Bog Oče
nam namreč pošilja nebogljenega otroka, zmogel
bi poslati že odraslega, polnega moči in odločnosti. Pošilja pa slabotnega in nemočnega novorojenca, ki se niti rodi ne doma. Kljub hudi bedi pa je
družina Sveta družina in novorojeni Sin Božji. Tako
nam hoče Oče pokazati, da ni pomemben družben
položaj, imetje ali starost. Ta otrok je deležen
ljubezni človeških staršev, prave ponižnosti, ljubeznivih nasvetov in zgledov, pa tudi trpljenja in
preganjanja. Vse to pa potrebuje, da bo odrasel
zmogel uresničiti Očetov načrt za naše odrešenje.

oznanila

/

Lidija LAMPIČ (9.00)

1. berilo (Iz 61,1-2a,10-11)

Pia TACAR (0.00)

Diana BITENC (9.00)

2. berilo (1 Tes 5,16-24)

Ignac POLAJNAR (0.00)

Andrej SKOBE (9.00)

Prošnje

Jure SEŠEK (0.00)

Jure SEŠEK (9.00)

... IN ZAME!

Življenje je romanje. Nismo ustvarjeni za mirovanje. Naš Odrešenik o sebi pravi, da je Pot. Tudi, če imamo
miren dom, smo vseeno na poti. Na božič se lahko pripravljam na cesti, v nemiru, negotovosti. Pomislim, koliko stvari res potrebujem in koliko stvari me le obremenjuje. Razmišljam, koliko sem podlegla materializmu
in potrošništvu in kako bom zmogla pot do nebes. Če bom odložila nepotrebne stvari in imela v sebi le Boga,
bom svobodna kakor Marija. Bom tudi jaz hitro vstala in šla kamorkoli. Če je Bog naš Oče in svet naš dom,
je moje staro in novo bivališče, cesta in vse naokrog samo majhno božje dvorišče. (K. Pečarič)
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
11. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA
GAUDETE
ned

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Jože KOSEC, obl.

KRAJ
Šmartno

12. 12.
pon

Devica Marija
iz Guadalupe

13. 12.
tor

sv. Lucija,
devica in mučenka

14. 11.
sre

sv. Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno

15. 12.
čet

bl. Krizina, Antonija in
druge drinske mučenke

18.00 + Ivana, Fortunat in Ciril KOŽELJ

Šmartno

16. 12.
pet

sv. David,
kralj

18.00 + BALON in GUDIČEK

Šmartno

17. 12.
sob

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
SPOVEDOVANJE

18.00 v zahvalo

Šmartno

18. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA
ned
19. 12.
pon

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

20. 12.
tor

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

21. 12.
sre

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

22. 12.
čet

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

23. 12.
pet

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

24. 12.
sob

SVETI VEČER

25. 12. GOSPODOVO ROJSTVO
ned
BOŽIČ

18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl.

Šmartno

6.30 + Rudolf LOBOREC, obl.

Šmartno

18.00 + Ivan BITENC
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + JARC (Sr. Gameljne)

Tacen
Šmartno

18.00 + SCHENK

Šmartno

18.00 + Julijana LAMPIČ, obl.

Šmartno

18.00 + Vinko PREMK, obl.

Šmartno

18.00 + Veronika KOŽELJ, obl.

Šmartno

18.00 za pokojne starše

Šmartno

18.00 + KRAMAR

Šmartno

0.00 za žive in rajne farane
7.00 za svetost duhovnikov

Šmartno

9.00 + Antonija in Viktor ŽEN
*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

“GOSPOD je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele,
iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo,
ki ti jo bom pokazal (1 Mz 12,1).”
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