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29. april 2012
KAJ VSE SO POČELI NA OLTARJU!

Oltar ima za človeštvo izreden pomen. Kaj vse smo že od začetka časov počeli na oltarjih!
Koliko žrtev je bilo darovanih! V omikanih kulturah in tistih narodih, ki jih imamo (velikokrat po
krivici!) za necivilizirane. Marsikje je vlogo daritvene žrtve prevzel celo človek, morda možje
premaganega ljudstva, ki so morali umreti zaradi krvi željnih zmagovalcev. Milijoni so umirali
na oltarjih domovine ... Oskrunjanje oltarjev je bilo marsikdaj tako sramotno, da so jih razdrli,
saj na pregrešnih kamnih niso mogli opravljati bogoslužnih daritev. Skratka, oltar ima, ne samo
v krščanstvu, ampak tudi v človeštvu pomembno nalogo.
Vse to sem premišljeval potem, ko sem prvič somaševal pri slovesni posvetitvi daritvenega
oltarja. To sveto opravilo mora darovati škof. Simbolika je neverjetna! Oltar se ob začetku
maše pokropi in potem še ljudstvo, ki se je zbralo. Po izpovedi vere se oltar mazili s sveto
krizmo in na njem prvič zažge kadilo, ki daritev Jezusa Kristusa na oltarju skupaj z našo daritvijo dviga nebeškemu Očetu kakor dragoceni vonj kadila. V oltar se vložijo relikvije svetnikov
ali blaženih, da bi nas njihova življenjska daritev opozarjala, kako naj živimo. Bog ve, koliko
svetih maš se bo darovalo na tem oltarju, sem premišljeval med obredom. Morda tudi zame,
ko bo moje ime že zdavnaj izginilo iz spominov.
Nisem se mogel premagati ... Na misel mi je prišlo, kako malo razumemo simboliko tako svetih
stvari, ki se zgodijo vsakih nekaj desetletij; tako škof, ki je posvečeval, kot zbrani duhovniki in
verno ljudstvo. Bog pomagaj, ampak res smo slabotni pri dojemanju svetih stvari. Smo pripravljeni dozorevati pri tem?
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
Prijavljeni za izlet v Gardaland se
zberemo ob 03.20 v župnijski cerkvi. Povratek v poznih večernih urah!
Šmarnično pobožnost začnemo na
praznik sv. Jožefa Delavca, 1. maja. Med
tednom so šmarnice ob 18.30 v župnijski cerkvi, ob nedeljah pa ob 14.00 na
podružnicah (več v prilogi Lista svetega
Martina!)
Romanje družin prvoobhajancev na
Šmarno goro bo 2. maja. Zberemo se
ob 10.00 pred župniščem. Kosilo bo v
Gostišču Ledinek, mame naprošamo za
kakšen košček peciva. Povabljeni tudi
sorodniki, botri in prijatelji prvoobhajancev. V primeru slabe napovedi romanje
odpade!
Prvi petek je 4. maja. Dopoldan bo
obhajanje bolnih in ostarelih po domovih. Od 18.00 je možnost za spoved!
Srečanje izrednih delilcev obhajila
bo 6. maja, po maši ob 9.00, srečanje
birmanskih animatorjev pa v sredo, 9.
maja, ob 19.30.
Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 7. maja, ob
19.30 v župnišču.
Prva sveta spoved za prvoobhajance
bo v soboto, 12. maja. Skupaj s starši se
zberemo ob 16.00. Bodimo točni!

Na 6. velikonočno nedeljo (13. maja)
bo žegnanje na podružnici sv. Križa na
Rašici, ob 10.30. Vabljeni! Redno mesečno darovanje pri nedeljskih mašah
pa bo namenjeno obnovi znamenja ob
avtocesti.
Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 2.630
EUR, internetna plačila: 1.610 EUR, župnikov sklad: 315 EUR. Bog povrni!
NARAVNO NAČRTOVANJE DRUŽINE
Vsem, ki jih zanimajo najnovejša spoznanja o plodnosti moškega in plodnosti
ženskega telesa ter kako se lahko par
svobodno, zanesljivo in naravno odloča
o spočetju otroka, je namenjen informativni večer o naravnem načrtovanju družine po simptotermalni metodi, v petek,
11. maja ob 18.00, v župnišču.
Več informacij na tel.: 031/641-727 ali
na e-naslov: svaodgovorna@yahoo.com
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 17. maj – začetek prvoobhajanske
tridnevnice (19.00)
f 20. maj – prvo sveto obhajilo (9.00)
f 21. maj – srečanje Karitas (19.30)
f 24. maj – priprava na krst (20.00)
f 27. maj – krstna nedelja, krsti po
maši (9.00)
f 2. junij – šmarnični izlet v Strunjan

ZATE ...

Vseživljenjsko učenje je v modi. Učimo se ves čas. Če ne, ostaneš zadaj. In ko si enkrat “zadaj”,
si hitro lahko tudi brez dela … Na zadnjem srečanju birmanske skupine smo šli ...
- 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 15. aprila ste darovali za naslednje mašne
namene: za duše v vicah.
Ob pogrebu + Frančiške TOMŠIČ so za svete
maše darovali: družina Kern iz Sr. Gameljn (1
mašni namen).
Ob pogrebu + Ludvika CERARJA je žena
Anica darovala 300 EUR za cerkev namesto
cvetja na grob.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugod.

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta sta prejeli: LUCIJA
Skobe in ANETA Svenšek iz Sr. Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!

KATEKIZEMSKI DROBCI
BRALCI BOŽJE BESEDE
5. velikonočna nedelja, 6. maj, ob 9.00:
Oznanila

Andrej SKOBE

1. berilo (Apd 9,26-31)

Lidija LAMPIČ

2. berilo (1 Jn 3,18-24)

Jan ŠILC

Prošnje

Klara MERŠE

6. velikonočna nedelja, 13. maj, ob 9.00:
Oznanila

Ignac POLAJNAR

1. berilo (Apd 10,25-31)

Irena KOŽELJ

2. berilo (1 Jn 4,7-10)

Jure SEŠEK

Prošnje

Martin NATLAČEN

KAJ POMENI OLTAR?
Oltar je simbol Kristusa samega, ki je navzoč
kot daritvena žrtev (oltar - daritev na križu)
in kot nebeška hrana, ki se nam daje (oltar
- evharistična miza).
Oltar je poleg tabernaklja, kjer stanuje Kristus,
osrednji prostor cerkve. Pri maši se na njem Kristus vsakokrat znova daruje za nas. Voda in vino
se po besedah in rokah mašnika spremenita pri
evharistiji v Njegovo telo in kri. Za nas, za naše
telesno in duhovno življenje. Za oživitev našega
spomina na Božjo žrtev in Njegovo ljubezen do
nas. Da se to zgodi, nimamo nobenih zaslug, saj
se daritev opravlja kljub našim slabostim.
Bog nam pri vsaki mašni daritvi znova ponuja svojega Sina za naše odrešenje. Torej si ta
posvečeni prostor, kjer se pri vsaki maši zgodi
čudež za rast naše vere, oltar - daritveni oltar
- res zasluži vso našo pozornost in vse naše spoštovanje.

... IN ZAME!

... z “mojimi” birmanci malo skozi tista vprašanja ob koncu knjige. Spet opomin zame - še vedno
se lahko učim. Tudi tam, kjer zares šteje. Če kje, bi tu ne želel ostati zadaj …(P. Merše)
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
29. 4.
ned

4. VELIKONOČNA
NEDELJA DOBREGA
PASTIRJA

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marko GOVEKAR, obl.
10.30 za sosesko

KRAJ
Šmartno
Sp. Gameljne

30. 4.
pon

sv. Pij V.,
papež

19.00 + Ivana in starši JARC

Šmartno

1. 5.
tor

sv. Jožef
Delavec

19.00 + Janez MEDVEŠEK, obl.

Šmartno

2. 5.
sre

sv. Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

3. 5.
čet

11.00 za blagoslov v družinah

Šmarna gora

19.00 + KRAMARJEVI

Šmartno

sv. Filip in Jakob,
apostola

19.00 + Ludvik CERAR, 30. dan

Šmartno

4. 5.
pet

sv. Florijan,
mučenec

19.00 + Alojzij LETNAR, obl.

Šmartno

5. 5.
sob

sv. Gotard,
menih

19.00 + BOŠTARJEVI

6. 5.
ned

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Stana in Nande ZORC

Tacen

Šmartno

7. 5.
pon

sv. Gizela,
opatinja

19.00 + Franc DRAGAN, obl.

Šmartno

8. 5.
tor

Obletnica posvetitve
stolnice v Ljubljani

19.00 + Vilma COLNAR, obl.

Šmartno

9. 5.
sre

sv. Beat Švicarski,
puščavnik

19.00 za pokojne (novembrski namen)

Šmartno

10. 5.
čet

sv. Job,
svetopisemski mož

19.00 + Magda MAROLT, obl.

Šmartno

11. 5.
pet

sv. Estela,
devica in mučenka

19.00 + Janez in Frančiška DEBEVC

12. 5.
sob

sv. Leopold Mandić,
redovnik

19.00 + Ivan BITENC, obl.

13. 5.
ned

6. VELIKONOČNA
NEDELJA TURIZMA

20.00 + Andrej ARTELJ, 30. dan

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Vinko KLJUN, obl.
10.30 za sosesko

Tacen
Šmartno
Tacen
Šmartno
Rašica

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

»Daritev pravičnega mazili oltar, njen prijeten vonj se dviga pred Najvišjega« (Sir 35,5).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Strip: Marta Bartolj
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/238-970 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

