
1 

 
Leto XXXIX Štev. 14 Datum: 23.11.2022 

 

                A D V E N T  2022 
 
Kakšnih misli in občutkov bom vstopil/a v 
1. adventno nedeljo?  
Mogoče se veselim tednov pred božičem – z 
vso njihovo čarobnostjo, velikimi in malimi 
skrivnostmi, ter vonjem po kuhanem vinu in 
piškotih!  
Morda me skrbi, kdaj bom poslal/a voščilnice, 
pripravil/a darila. Kdaj mi bo vse to uspelo?  
Nekateri morda pomislijo na svetleče oči 
svojih otrok ali vnukov, ko ti nestrpno 
odštevajo dneve in komaj čakajo, da bo božič. 

Mogoče pa tudi: Nič nočem slišati. Moje življenje je postalo temačno. 
Sploh ne vem, kako bi letos praznoval/a božič. 
Da, vse to je lahko: čarobnost, stres, veselje, tesnoba, vprašanja. Tako 
raznolik zna biti advent in nekajkrat se napetost zariše tudi v bogoslužju - 
prepevamo »Čuj iz višav veseli glas« – medtem ko v evangeliju slišimo 
tudi: »Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar« (Mt 
24,42). Slednje čisto nič ne zveni kot ‚mili advent‘.  
Kaj pa je pravzaprav advent? Alfred Delp, jezuit, ki so ga leta 1945 
usmrtili nacisti, pravi: »Advent je čas pretresenosti.« V bogoslužju v teh 
tednih nastopi vijolična, barva spokornosti. Nakazuje, da smo iz adventa 
morda napravili nekaj, kar sploh nima kaj opraviti z njim. Advent še ni 
božič – tudi ni ljubek in prijeten. Advent nas želi učiti čuječnosti, da bi na 
novo usmerili pogled, ter se pripravili na Gospodov prihod. Advent – to 
niso svetlo sijoča drevesca, temveč sij male sveče sredi teme. Advent je 
čas, v katerem lahko raste hrepenenje, hrepenenje po polnem življenju, po 
njem, ki prihaja, da prinese pravičnost in veselje!  
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MAŠNI NAMENI: 
Pon. 21.11. Šmartin 7.30 ++ZALARJEVI; Za zdravje 
Tor. 22.11. Šmartin 18.00 +Mara JANČAR; ++starši ŠIFRAR 
Sre. 23.11. Šmartin 7.30 +Mira in Justina MELINEC in Marija GORJANC 
Čet. 24.11. Šmartin 18.00 +Matija ŽAGAR, 30. dan; +Pavla in Stanko  
     GRAŠIČ, ter brata Stanko in Janez 
Pet. 25.11. Šmartin 18.00 +Angela in Peter KRIŽNAR in Vinko KOKALJ 
     +Franc Rafael KALAN 
Sob. 26.11. Šmartin 18.00 +Marija MRAK, obl.; +Marija BAŠAR 
NED. 27.11. – 1. adventna – nedelja Karitas 
    8.00 +Frančiška KOZJEK; +Marija in Mirko PERNE 
    10.00 +Jerica in Alojz PRIMOŽIČ; ZA FARANE 
Pon. 28.11. Šmartin 7.30 +Sergeja VOLK, obl., ter starši DIMEC in ZAVRL 
Tor. 29.11. Šmartin 18.00 +Julija ERŽEN, obl.; +Marija in Jože KAVČIČ, obl. 
Sre. 30.11. Šmartin 7.30 ++starši in brat Stane TADINA 
Čet. 1.12. Šmartin 18.00 +Stanislava KRMELJ, obl.; +Angela BAJT, obl. 
Pet. 2.12. Šmartin 18.00 +Jože STENOVEC, obl.; +Anton RUDEŽ 
Sob. 3.12.   Sv.Jernej 17.00 ++KUMERDAJEVI, TONČOVI in KOROŠČOVI 
   Šmartin 18.00 V spravo in zadostitev za grehe sveta 
     +Marija in Dominik KOSERC, obl. 
NED. 4.12. – 2. adventna nedelja 
   Šmartin 8.00 +Jože in Jožefa PRIMC; ++starši ZEBEC 
    10.00 ++starši SUHADOLNIK in ETEROVIČ in Milan 
     SUHADOLNIK; ZA FARANE 
Pon. 5.12. Šmartin 7.30 ++iz družin ŠUNKAR in FISTER 
Tor. 6.12. Šmartin 18.00 +Ivana ČESEN, obl.; +Marija KOREN (Vinčec) 
Sre. 7.12. Šmartin 7.30 Za zdravje in srečno vožnjo 
Čet. 8.12. – Brezmadežno spočetje Device Marije 
   Šmartin 9.00 Za zdravje sina 
    18.00 +Franc PODLIPNIK;+Marjan in Tomo HRIBERNIK 
     Uroš MAJCEN in Ivo OMAN 
Pet. 9.12. Šmartin 18.00 +Angela LEBAR,30.dan;Lucija in France PEČENIK 
     +Franc JEŠE, ter Ana in Ciril BERČIČ 
Sob. 10.12. Šmartin 18.00 ++ZALARJEVI; +Marjan, Milka in starši ŠILAR 
NED. 11.12. – 3. adventna nedelja 
   Šmartin 8.00 +Janez JAVORNIK, obl.; +Mirko TREBAR, obl. 
    10.00 +Marija, Slavko in Pavla BENEDIK; ZA FARANE 
Pon. 12.12. Šmartin 7.30 +Jurij ŠPIK 
Tor. 13.12. Šmartin 18.00 +Lucija DRAKSLAR in d. v vicah;+Marija KURALT 
Sre. 14.12. Šmartin 7.30 +Ivo JEREB 
Čet. 15.12. Šmartin 18.00 +Justa CURANOVIĆ; +Janez TRILAR, obl. 
Pet. 16.12. Šmartin 18.00 +Janez JAKLIČ (sosedje); +Frančiška KODRIČ 
Sob. 17.12. Šmartin 18.00 +g. Rudi TRŠINAR, obl.; +Marija GORJANC, obl. 
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NED. 18.12. – 4. adventna nedelja 
   Šmartin 8.00 +Franc ROZMAN, obl.; +Alojz in Jerica PRIMOŽIČ 
    10.00 +Tomo VUKOVIĆ; ZA FARANE 
 

OPOMBA: Pri mašnih namenih sta največkrat zapisana vsaj dva 
namena, čeprav mašujem sam. Oba tudi imenujem pri sv. maši. Ker 
duhovnik enkrat lahko opravi le en namen,  enega oddam duhovnikom, ki 
nimajo svojih mašnih namenov. Pred kratkim sem tako oddal 100 namenov 
drugim duhovnikom. Zagotavljam vam, da so vsi mašni nameni opravljeni. 
To je namreč duhovnikova velika skrb in odgovornost. 

 

S P O R O Č I L A ! 
 

1. TEDEN KARITAS pod geslom »SKUPAJ DELAJMO DOBRO« bo 
potekal od 21. do 27. novembra. V tem tednu bomo več molili v ta namen, 
bogoslužja v cerkvi bodo karitativno naravnana, v sredo, 23.11. ob 20. uri 
bomo spremljali dobrodelni koncert KLIC DOBROTE iz Celja in v nedeljo, 27. 
11. pri mašah darovali svoj dar Slovenski karitas za ljudi v stiski. 

 
2. ŠOLA ZA ANIMATORJE se bo začela 26.11. ob 19.00 in bo trajala 

še dve naslednji soboti. Namenjena je vsem mladim, ki želite biti animatorji 
na oratoriju ali v pripravi na birmo. Šola je zelo koristna in potrebna, saj 
odgovornost za vodenje otrok zahteva tudi primerno usposabljanje. 

 
3. ADVENTNA AKCIJA »OTROCI ZA OTROKE« bo potekala tudi 

letos. Otroci boste na 1. adventno nedeljo dobili adventne koledarje, ki vas 
bodo spodbujali k poglobljenemu preživljanju adventa in k dobrim delom za 
naše misijonarje. Iz izkušenj ugotavljam, da v akciji sodelujete tudi nekateri 
odrasli, kar je hvalevredno. Koledar boste dobili zadaj v cerkvi. 

 
4. ADVENTNO SREČANJE STARŠEV IN OTROK. V tednu po 27. 11. 

ne bo rednega verouka, ampak bomo imeli skupno srečanje otrok in njihovih 
staršev in sicer po triadah: 

1.triada (od 1. do 3. razreda): ponedeljek, 28.11. ob 16.30 
2.triada (od 4. do 6. razreda): torek, 29.11. ob 18.45 
3.triada (od 7. do 9. razreda): sreda, 30.11. ob 18.45 

Namen srečanja je, da se pogovorimo, kako se v družini pripravljamo na 
božične praznike. Radi bomo prisluhnili tudi zakonskemu paru, ki bo 
spregovoril o svoji izkušnji priprave na praznike. Srečanje bo trajalo 2 šolski 
uri in res prosim, da se ga udeležite vsi starši. Če imate pri verouku več 
otrok, starši pridite enkrat (kadar vam najbolj ustreza), otroci pa pridejo vsak 
v svojo skupino. 

 
5. KRŠČEVANJE OTROK bo v nedeljo, 4. decembra, priprava staršev in 

botrov pa v soboto, 3.12. ob 19. uri. 
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6. SV. MIKLAVŽ nas bo obiskal v nedeljo, 4. decembra, po deseti sv. 
maši. Pridite k tej sv. maši vsi otroci, ki bi radi videli sv. Miklavža in bili deležni 
njegove pozornosti. 

 
7. STRAŽIŠKI KULTURNI TEDEN bo potekal od torka, 6., do sobote, 

10. decembra 2022 v Šmartinskem domu v Stražišču. Vse prireditve se bodo 
začele ob 19. uri. V torek bo odprtje tedna s slavnostnim govornikom Pavlom 
Srečnikom, ravnateljem OŠ Stražišče Kranj, v sredo bo koncert ob 70-letnici 
MePZ Svoboda Stražišče Kranj, v četrtek bo dobrodelni koncert učencev 
Glasbene šole Kranj, v petek bo gledališki večer z igro »Medruh Polanci« in v 
soboto folklorni večer s Folklorno skupino Sava Kranj. Vstop je prost. Vabljeni. 

 
8. NA POVABILO ŽUPNIJSKE KARITAS nas bo v petek, 9. decembra, 

obiskal dramski igralec Gregor Čušin, ki bo predstavil monodramo »Evangelij 
po Čušinu«. Predstava bo ob 19. uri v dvorani našega župnišča. Priporočen dar 
10 € bo namenjen za potrebe župnijske karitas. 

 
9. SEJA ŽPS bo zopet v ponedeljek, 12. decembra, ob 19. uri. 
 
10. BOŽIČNA DEVETDNEVNICA se bo začela v petek, 16. decembra. To 

je čudovita priprava na božič, ki se še posebej dotakne otrok in vseh, ki imajo 
otroško dušo. Vabljeni prvoobhajanci, drugi otroci, njihovi starši in drugi farani. 

 
11. SKAVTI V NAŠI ŽUPNIJI. Z veseljem sporočam, da bodo kranjski 

skavti svoje delovanje razširili tudi v našo župnijo. Ker je zanimanje za skavte v 
Kranju veliko, so prosili, da bi en steg odprli tudi pri nas. Mi jih z veseljem 
sprejemamo in s tem omogočamo, da se bodo med skavte lažje vključili tudi 
otroci in mladi iz našega okolja. 

 
++++++++OSNOVNE INFORMACIJE+++++++OSNOVNE INFORMACIJE+++++++++ 

• KRŠČEVANJE OTROK je redno vsako prvo nedeljo v mesecu, priprava 
staršev in botrov pa v soboto pred krstno nedeljo. 

• BOTRI pri krstu ali pri birmi so lahko tisti, ki so prejeli zakramente uvajanja (krst, 
obhajilo in birmo), ne živijo v izven zakonski ali zgolj civilno zakonski skupnosti in se 
trudijo živeti po veri (hodijo ob nedeljah k sv. maši in prejemajo zakramente).  

• MOŽNOST ZA SPOVED je vsak četrtek po maši, petek pol ure pred mašo in v 
nedeljo pol ure pred prvo mašo. Za spoved lahko pokličete tudi po telefonu. 

• BOLNIKE obiskujem vsak prvi petek v mesecu, v nujnih primerih pa kadarkoli. 
Lepo prosim, da me povabite k bolniku, kadar je resno bolan, ker v tem stanju najbolj 
potrebuje milost odpuščanja in Božjo pomoč v preizkušnjah. 

• DAR ZA ŽUPNIJO lahko nakažete na TRR: 0433-1000-2962-204 
• URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 

(razen na prvi petek v mesecu, ko obhajam bolnike). 
 
Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: Bojan Likar, župnik, tel. 04/270-11-10 (041/545-258) 
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