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List svetega Martina
SLABOTNI SKUPAJ!
Želodec je začel s stavko. Noč je bila huda. Niti ne vem, zakaj. Najbrž sem jedel nekaj
takega, kar se mi sedaj maščuje. Komaj tipkam. Jutranji verouk sem komaj preživel.
Hvala Bogu, da imam potrpežljive otroke, ki očitno razumejo župnika. Ne vem, kaj si
mislijo, ko sem že drugo uro bled kot smrt …
Ravno o slabotnosti sem hotel razmišljati. Nekoč me je pretresel podatek, da ženske
živijo dlje od moških samo zato, ker se rade izjokajo, in tako svojo bolečino spravijo iz
sebe. Ne vem, v kakšni meri to drži, toda sam sem kar prepričan v to. Kdor se skriva
za masko večnega smehljaja, sam pa trpi in si misli, da mu nihče ne more pomagati,
ne bo dolgo zdrav.
Še o lepo sliko imam pred očmi. Na Oljski gori, od koder je pogled na Jeruzalem
najlepši, smo opazili sliko kokoši, okrog katere so piščeta. Spodaj pa Jezusov vzklik:
»Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi! Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste
hoteli« (Mt 23,27). Tudi sam Božji Sin je čutil bolečino, ker ga niso razumeli. Razumljivo? Seveda. Učenci vseh časov zapuščajo Njegovo Cerkev, četudi trpijo. Mnogi se ne
vračajo.
V telesnih in duševnih trenutkih groze je
dobro imeti nekoga, ki ti stoji ob strani.
Menim, da smo toliko pametni, da imamo
ob sebi prijatelje. Ki te preprosto poslušajo. Morda, če je modro, svetujejo. Skromen
nasvet še posebej naši, moški naravi.
Sebastjan, župnik

ZA NAPREJ ...
Zaobljubljena maša na Šmarni
gori v zahvalo za vrnitev Rašičanov iz
izgnanstva bo v soboto, 26. septembra, ob
10.00. Vabljeni!
Krsti bodo ta mesec v nedeljo, 27.
septembra, priprave za starše in botre pa v
četrtek, 24. septembra, v župnišču. Starši,
čimprej se prijavite!
V ponedeljek, 28. septembra,
ob 20.00 bi se rad srečal s starši naših
birmancev (sedanjega 8. in 9. razreda OŠ).
Dobimo se v župnišču.
Srečanje za bralce Božje besede
naše župnije bo v petek, 2. oktobra, ob
20.00 v učilnici v župnišču. Vabim tudi
nove bralce, da prevzamejo to pomembno
nalogo oznanjevanja, ki jo imajo laiki v
Cerkvi
Srečanje za vse ministrante bo
v soboto, 3. oktobra, ob 9.00 v župnijski
cerkvi.
Vabim mladino (srednješolce,
morda tudi študente), da se dobimo pri
mladinskem verouku ob petkih ob 20.00.

V nedeljo, 4. oktobra, bomo v
župniji obhajali ponovitev srebrne maše
našega nekdanjega kaplana, g. Jožeta
Adamiča, misijonarja na Madagaskarju. To
nedeljo bo maša samo ob 9.00. Darove pri
tej maši bomo namenili slavljencu oziroma
njegovemu malgaškemu misijonu. Gospodinje prosimo, da bi napekle nekaj dobrot za
pogostitev pred cerkvijo. Bog povrni!
Dekanija Ljubljana Šentvid letos
prvič organizira skupno romanje, in sicer v
Vipavsko dolino ter na Sveto goro, v soboto,
17. oktobra. Zaradi naročila avtobusov se
prijavite do 26. septembra!
Kdor bi rad s svojimi talenti prispeval k lepšemu bogoslužju, se lahko pridruži
kateremu od naših zborov. Odrasli zbor ima
vaje ob sredah ob 20.00, otroški pa prav
tako ob sredah ob 18.00. Dobivajo se v
župnišču.
V sklopu evharistične prenove in
priprave na evharitični kongres bomo imeli
v četrtek, 1. oktobra, po maši v Šmartnem,
prvo češčenje najvetejšega. Molili bomo za
misijone in misijonarje. Vabim vse župljane,
da se pridružite skupni molitvi!
		

ŽUPNIJA ŽIVI ...
NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Martina Kosa in Petra Babnika iz Srednjih Gameljn ter od Jožeta Novaka z Grškega.
Gospod, daj jima večni pokoj!
NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta so prejeli: ISABELA Šeme iz Žibertove 17 (župnija Lj. Šiška); ANA Fable iz
Brilejeve 14 (župnija Lj. Dravlje); PATRIK Rukavina iz Ceste Cirila Kosmača 74 ter AJDA Baša z Rašice
14a. Podprimo jih z molitvjo!
NAMESTO CVETJA NA GROB
Ob pogrebu + Martina Kosa so darovali za oddane maše: sosedje Mulčevi (1 sveta maša) in Jelka
Čižman (2 sveti maši).
KRST
Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu. Otroci
prejmejo zakrament uvajanja po maši ob 9.00. Starši
naj se prej oglasijo v 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).

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE …
Nadškof Perko je rad poudarjal, da maševati med kajenjem ni dovoljeno, je pa zelo
lepo, če se med mašo kadi.
Razlaga kajenja med mašo je čisto preprosta: prosimo, da bi se naša daritev dvigala
k Bogu kakor vonj kadila. Zato so smoli primešane še različne dišave, ki ustvarjajo posebno mistično ozračje. Namen kajenja pri maši je bil včasih tudi praktičen. V Santiagu de
Composteli imajo največjo kadilnico na svetu. Več ljudi jo požene po cerkvi. Zakaj? Mnogo
romarjev je prihajalo na to božjo pot in kadilo je pregnalo vonj potu …

ZA NASMEH …
Malemu Janku so starši nekega večera izjemoma dovolili ostati malo dlje pokonci. Ura
je bila že pozna in mama ga je že morala
nesti v posteljo.
»Kljub vsemu na večerno molitev ne bova
pozabila, kajne?« pravi mama.
»Daj no. Ali res misliš, da je Bog ob tej uri
še pokonci?« v snu zamrmra Janko.

ZA RAZMISLEK …

ZA SPOMIN …

»Dobro je biti sam, kajti samota je težka.
To, da je težka, nam mora biti razlog,
da jo čim več uporabljamo.
(Rainer Maria Rilke)

Na področju šmarske župnije je od ustanovitve ljubljanske škoﬁje (1461-62) do ukinitve
oglejskega patriarhata potekala meja med
tema dvema škoﬁjama. Rašica, ki je spadala
k Mengšu, je bila s tem pod upravo patriarha v Ogleju. Z razpustitvijo le-tega in z ustanovitvijo goriške nadškoﬁje pa je Mengeš
(in s tem tudi Rašica!) spadal pod cerkveno
oblast v Gorici.

Ali me samota poživlja? Sem se pripravljen
umakniti v »puščavo«?
Imam čas za premislek, ali je samota samo
izgovor, da se odmaknem od prijateljev, ki
me morda potrebujejo?

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno pod
Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 40)

GOD/PRAZNIK

URA
19.00

NAMEN

KRAJ

21. 9.
pon.

Matej, apostol in evangelist

22. 9.
tor.

Florencij, puščavnik

23. 9.
sre.

Pij iz Pietrelcine, duhovnik

19.00

Peter Babnik, 7. dan

Srednje
Gameljne

24. 9.
čet.

ANTON MARTIN SLOMŠEK,
škof

19.00

+ Francka SEŠEK

Šmartno

25. 9.
pet

Firmin, škof in mučenec

19.00

+ Franc NOVAK

Šmartno

26. 9.
sob.

Kozma in Damijan,
mučenca

10.00

za rašičane

Šmarna
gora

+ Frančiška KAMNIKAR

6.30 za pokojne sorodnike

19.00 + starši SLAVEC in sestri Meta
in Ana
20.00 + Ana in Alojzij ŠKOLČ
7.00 za žive in rajne farane

Spodnje
Gameljne
Šmartno

Šmartno
Tacen

27. 9.
ned.

26. NAVADNA NEDELJA
SLOMŠKOVA

28. 9.
pon.

Venčeslav,
mučenec

29. 9.
tor.

MIHAEL, GABRIJEL, RAFAEL,
nadangeli

30. 9.
sre.

Hieronim,
duhovnik in cerkveni učitelj

19.00

(po namenu)

Šmartno

1. 10.
čet.

Terezija Deteta Jezusa,
devica in cerkvena učiteljica

19.00

+ Stanislava LOŽAR

Šmartno

2. 10.
pet.

Angeli varuhi

19.00

+ Ludvik SERAŽIN, obl.

Šmartno

3. 10.
sob.

Frančišek Borgia,
redovnik

19.00

+ Jože NOVAK, 30. dan

Tacen

4. 10.
ned.

27. NAVADNA NEDELJA
ROŽNOVENSKA
Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

9.00

+ BOŠKOVI

19.00 + Vladimir JAKOPIN
6.30 + starši MULEC in MELE

9.00 za žive in rajne farane
+ KRAMAR

Šmartno
Šmartno
Šmartno

Šmartno

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
ŽUPNIJSKA PISARNA
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnijski upravitelj
V pisarni sem zagotovo v:
Telefon: 01/511-61-07
ponedeljek od 11.00 - 12.00
GSM: 041/238-970
od 17.00 - 17.45
E-pošta: sebastjan.likar@rkc.si
četrtek
od 11.00 - 12.00.
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici:
Dobite me tudi po večernih
akad. slikar J. Kovačič (župnijski arhiv) in
mašah v Šmartnem.
M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
Strip: Marta Bartolj
Tisk: Salve, Rakovnik
Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina, bo izšlo v nedeljo, 4. oktobra.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/

