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List svetega Martina
DOBRODOŠLI ALI VSE DELAM NOVO?
V Trebnjem (joj, so se že začele moje napake! Naslednji uvodnik se bo, obljubljam, začel z
besedami V Šmartnu) so me lepo sprejeli. Zelo
pomemben se mi zdi prvi vtis. Obojestranski, se
razume. Saj pozneje lahko najdemo tiste luknje,
ki jih bomo v našem skupnem življenju
odkrivali. Nič zato! So bile in bodo tudi
v naši župniji. Luknje, namreč. Toda,
kristjani smo poslani, da jih krpamo in
ne razširjamo, mar ne?
Torej prvi vtis. To je tako, kakor pri
avtomobilu. Če bomo prvih sto kilometrov iz motorja izkoriščali vse konje in še kakšnega
več, se bomo ob koncu morali presneto truditi, da
bomo prišli na nizko povprečno porabo goriva.
Prestavitev ni lahka. To sami dobro veste,
če ste se v življenju selili. Veliko je v Sloveniji,
v preteklosti in v sedanjosti, ljudi, ki se morajo
seliti, zaradi takšne in drugačne stiske. S takimi
ali drugačnimi izkušnjami. Ste to že doživeli? Če
ste, potem veste, kako lepo in blagodejno je biti
obkrožen z dobrimi sosedi, ki ti priskočijo na pomoč. Morda nesejo v nadstropje kakšen kovček,
ti ponudijo roko, nasmeh, besedo. Morda pa te
potolažijo, da se boste vsekakor vživeli v okolico,
ki da je prijetna. Kako drugačen se ti zdi naš svet,
spet boljši in lepši …

Torej, dragi moji farani, prav vsi po vrsti:
iskren Bog lonaj za vaš prisrčen sprejem! Takoj
me je minilo tisto nelagodje, ki ga človek doživi,
ko nikogar ne pozna. Želje, besede in misli, ki
ste mi jih izrekli ob začetku moje nove službe v
vaši župniji, mi dajejo upanja in zagona, da bomo skupaj, z Njegovo pomočjo, delali v blagor naše župnije in vsega
občestva.
Spominjam se trenutkov pred svojo
birmo. Župnik, ki smo ga vsi občudovali, da ne rečem kar oboževali, je med
letom odšel iz župnije. Težko nam je bilo. In novi
župnik ni bil tak kakor prejšnji. Nismo se znali
zavedati, da ga mi nočemo sprejeti kot novega.
Tega se zavedam šele sedaj. In žal mi je, da svojega župnika, ki me je spremljal preko birme do
odločitve za poklic in slovesnosti nove maše, nisem vedno razumel. Čeprav sva bila mnogokrat
oddaljena, v mišljenju in ravnanju sem trdno
prepričan, da je v takih trenutkih še posebej molil zame!
Zato naj mi Vsemogočni pri moje delo pomaga, da se me boste še v trenutkih, ko bom že
daleč, spominjali kot ponižnega Gospodovega
služabnika.
Sebastjan, župnijski upravitelj

ZA NAPREJ …

• Uradne ure v župnišču bom imel po novem
razporedu od septembra naprej. Skušal
bom sestaviti primeren urnik, da bom dosegljiv tako dopoldan kot popoldan. V mesecu avgustu pa so uradne ure po večerni
maši, ob 19.30. Za nujne primere se seveda
oglasite kadarkoli. Prosim, ne jezite se, če
me ni doma.

• V soboto, 15. avgusta, je praznik Marijinega Vnebovzetja, veliki šmaren, ki je hkrati
tudi dela prost dan. Povabim vas, da počastimo sveto Devico pri slovesnih mašah
v naši župniji ali pa v katerem od številnih
romarskih krajev po Sloveniji. Če boste
poromali, vas prosim tudi za molitveni
spomin za vse potrebe naše župnije.

• Objavil sem tudi svoj mobilni telefon
(041/238-970) in elektronsko pošto
(sebastjan.likar@rkc.si), da bom na
voljo za pogovor ali informacije. Vesel
bom, če mi boste župnijski in bogoslužni
sodelavci v septembru zaupali svoje številke in naslove.

• Pevci ste ponavadi začeli s prepevanjem
na koru ob Velikem Šmarnu. Spet vas
pozdravljamo po oddihu in se veselimo
lepega bogoslužja. Boglonaj za vaše delo!
Vsem, ki tako z veseljem in zavzetostjo
sodelujete pri ljudskem petju, se lepo zahvaljujem.

• Krstna nedelja bo vedno zadnja nedelja
v mesecu, v tem mesecu torej 30. avgusta, predvidoma po maši ob 9.00; priprava staršev in botrov pa v četrtek, 27.
avgusta ob 20.00. Razen ob posebnih
priložnostih bo krščevanje po maši ob
nedeljah, saj Cerkev priporoča, da je krščevanje redno ob nedeljah (prim. kan.
856 ZCP) in po maši, da bi bilo nemoteno
tudi sodelovanje ostalih vernikov. Starši,
oglasite se v župnišču vsaj teden dni pred
krstom!

• Ofer za potrebe župnije bo tretjo nedeljo,
16. avgusta, pri mašah. Bog lonaj za vse
vaše darove!

• Cerkev čuti še posebno skrb do bolnih in
ostarelih, saj so jim diakoni že v prvem
stoletju nosili obhajilo po evharističnem
slavju. Vabim vse, ki ne morete priti k
maši v cerkev, da povabite duhovnika za
prvi petek, ko vam bo prinesel sveto Rešnje Telo. Pokličite v župnišče!
• V četrtek, 14. avgusta, bo maša v Šmartnem zjutraj, ker zvečer vodim petje v
osrednjem božjepotnem središču novomeške škofije, na Zaplazu, kjer bo procesija z lučkami ob 20.00.

• Obhajanje godu sv. Roka bo v Srednjih Gameljnah v nedeljo, 16. avgusta, ob 10.30.
Sveti Rok je bil nekoč veliki priprošnjik
proti kugi, naj nam tudi danes pomaga,
da bomo obvarovani bolezni na duši in na
telesu.
• Kot škofijski referent za bralce Božje besede vabim vse, da bi namenili svoje talente
kot bralci v naši župniji. Še posebej bi potrebovali bralce med delavniškimi mašami. Vabljeni!
• Urnik za verouk bo objavljen v naslednji
številki Lista svetega Martina. Vpisovanje
vseh veroučencev pa bo predivdoma v prvem tednu septembra.
• Naslednje tiskano oznanilo, List svetega
Martina, bo izšlo v nedeljo, 23. avgusta.
• Opravičujem se za morebitne napake v
oznanilih ali pri svetih mašah. Prosim vas,
opozorite me nanje.

ZA OZNANILO …

»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« Judje so se tedaj med seboj
prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel:
»Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove
krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz
ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče
in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz
nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.«
Jezusova prisotnost jih je motila, Jezusovi govori so preveč potrkali na njihovo vest, pa
tudi čudeži so postali preveč javni. Vse to pa še ni bilo dovolj … Pa jih je spet prinesel okoli
… Od njih ta revolucionar in dobrodelnik ne pričakuje, da bodo mislili »zemeljsko«. Vera v
Kruh Življenja ni od tega sveta, iskati jo moramo v tišini svojega srca z očmi Božjega.

ZA RAZMISLEK …

»Ta hiša meni služi,
a vendar moja ni.
Tud‘ tisti, ki za mano pride,
sam jo zapusti.«
(napis na nekem župnišču)
Kako duhovnik sprejema župnijski dom?
Samo kot svojo hišo? Ali čuti, da so farani
bratje in sestre, ki so vedno dobrodošli?
Kako verniki sprejemajo župnijske prostore? Skrbimo, da se v njih vsi dobro počutimo in sprejemamo kot ena družina?

ZA SPOMIN …

Leta 1836 je tudi Šmartno napadla kolera. Bolnike je zdravil domačin, usmiljeni
brat Faust Gradišek. Od 220 bolnikov, ki jih
je zdravil, jih je umrlo samo pet. Eno leto
pred smrtjo je Gradišek izdal volilo, imenovano Zvonjenje zoper kolero in župnija ga
je leto dni po zdravnikovi smrti tudi sprejela.
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije
Šmartno pod Šmarno goro, ŽU Šmartno
2001, 118-123)

ZA NASMEH …

Mama zjutraj pridrvi v sobo, kjer sin še
leži v postelji.
»Janez, prosim te vstani! Ura je že …«
»Mama, prosim te, saj je še čas. Malo
bom še poležal«, pravi sin.
»Janez, dva tehtna razloga sta, da vstaneš iz postelje. Prvič, star si petdeset let, in
drugič, v tem kraju si ti župnik, ki ima čez
pet minut sveto mašo v cerkvi!« se ne da
prepričati mama.

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

KRAJ

10. 8.

Lovrenc, diakon in mučenec

19.00

+ Andrej ŠUŠTAR

Šmartno

11. 8.

Klara (Jasna), devica

6.30

+ Jože SITAR, obl.

Šmartno

12. 8.

Ivana Šantalska, redovnica

19.00

+ Ilija JARIČ, 7. dan

Šmartno

13. 8.

Poncijan, papež in mučenec

19.00

v zahvalo in za blagoslov

Šmartno

14. 8.

Maksimilijan Kolbe, mučenec

6.30

za srečen zakon

Šmartno

15. 8.

MARIJINO VNEBOVZETJE – 7.00
VELIKI ŠMAREN
9.00

za žive in rajne farane

Šmartno

+ starši in brata NOVAK

Šmartno

20. NAVADNA NEDELJA
Rok,
spokornik

7.00

za žive in rajne farane

Šmartno

9.00

za pokojne sorodnike

Šmartno

10.30

za sosesko

Sr. Gameljne



16. 8.

17. 8.

Evzebij, papež

20.00

+ Frančiška KAMNIKAR

Sp. Gameljne

18. 8.

Helena, cesarica

6.30

za pok. duhovnike župnije

Šmartno

19. 8.

Janez Eudes, duhovnik

19.00

+ Marija PETERLIN, obl.

Šmartno

20. 8.

Bernard, opat in cerkveni učitelj 19.00

+ Ivanka MALOVRH

Šmartno

21. 8.

Pij X., papež

19.00

+ Andrej KOMATAR

Šmartno

22. 8.

Devica Marija Kraljica

19.00

(po namenu)

Šmartno

23. 8.

20. NAVADNA NEDELJA
Roza iz Lime,
devica

7.00

za žive in rajne farane

Šmartno

9.00

+ Matilda ROBIDA

Šmartno

10.30

+ Antonija TOMŠIČ

Tacen
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