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List svetega Martina
POKLICANI V POKLICU. VSAK V SVOJEM.

Ko otrokom razlagamo o tem, kako nas
Bog kliče, da gremo za njim, da smo dobri
in pošteni, da spoštujemo njegove zapovedi, ne moremo mimo tega, da nas Bog
kliče tudi v poklice, ki jih opravljamo zato,
da bi vsi na Zemlji bolje živeli. Dobesedno: nas pokliče. Potem je pa ta zdravnik,
oni mizar, tretja stevardesa. No, sem in
tja je kdo tudi župnik ali sestra, pravijo
otroci. Kdaj ste slišali, da vas Bog kliče?
Kdaj ste začutili, da bo vaš poklic tisti, ki
ga danes opravljate? Marsikdo bi res moral dobro pobrskati po spominu …
Spominjam se prvih mesecev v bogoslovju, ko smo se kar naprej morali predstavljati. Tem
in onim skupinam. Kar naprej. Vrhunec te nenehne predstave pa je bil obisk sester klaris
v Nazarjah. Groza! Kdo bo razumel te ženščine, ki so se poslavljale od vsake smreke v domači hosti, preden so odšle v klošter za vekomaj tega življenja? Nisem se mogel sprijazniti
z naravo tega poklica. Dolgo časa.
Sedaj razumem. Ne samo duhovni, ampak vsak poklic je Božje delo. Čisti Božji poklic. Ne
moreš z veseljem opravljati dela, ki ti ni položeno v tvojo naravo, čutenje in razum. Ta je tu,
drugi pa tam. Sprejemajmo to različnost in karizmo drugega ter spoštujmo vsako odločitev
in vsak poklic, ki ga sleherni človek opravlja. Vsak prispeva kamenček v mozaik človeške
delavnice in v svoji službi slišimo, kako … nas Bog kliče, da gremo za njim, da smo dobri
in pošteni, da spoštujemo njegove zapovedi ... Ste že slišali?
Mimogrede, ob priliki srebrne maše misijonarja Jožeta Adamiča ne bo odveč amen ali dva
tudi za ta vzvišeni poklic.
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI ...
• Teden za življenje letos obhajamo od 4.
do 11. oktobra. Vabim vas, da prosimo za
zdrave slovenske zakone in družine ter za
moralno prenovo slovenskega naroda.

• V soboto, 17. oktobra, bo prvo dekanijsko
romanje, in sicer v Vipavsko dolino in na
Sveto goro. Prijavilo se je kar nekaj naših
faranov. Ta dan v župniji ne bo maše.

• V ponedeljek, 5. oktobra, ob 20.00 bo v
župnišču srečanje ŽPS.

• Redno mesečno darovanje (ofer) bo v
nedeljo, 18. oktobra, pri vseh mašah. Namenili ga bomo obnovi mašnih paramentov
v župnijski cerkvi.

• V petek, 9. oktobra, ob 20.00 bo v
župnišču srečanje za starše otrok 6. in 7.
razreda veroučne šole.
• V soboto, 10. oktobra, bo v telovadnici
Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu turnir v malem nogometu za ministrante naše
dekanije. Z ministranti se bomo dogovorili
o sodelovanju na turnirju.
• V nedeljo, 11. oktobra, ob 7.00 in 9.00 bo
žegnanjska nedelja za župnijsko cerkev v
Šmartnem. Letos obhajamo 168. obletnico
posvetitve naše farne cerkve sv. Martina.
Vabljeni vsi farani, saj je župnijska cerkev
mati cerkva v župniji.
• V ponedeljek, 12. oktobra, ob 20.00 bo v
župnišču srečanje sodelavcev Karitas.

• Mladina (srednješolci) se dobiva v župnišču na mladinskih srečanjih ob četrtkih ob
20.00. Vabljeni!
• Nameni za svete maše so za letos že
skoraj vsi zasedeni. Nekaj prostih dni je še
v decembru. Vabim vas, da darujete tudi
za oddane maše. Zaenkrat ne morem še
sprejemati intencij za naslednje leto, ker še
nimam koledarja škofijskih in dekanijskih
dogodkov.
• Krsti bodo ta mesec v nedeljo, 25. oktobra, priprave za starše in botre pa v četrtek,
22. oktobra v župnišču. Starši, čim prej se
prijavite! Če ste poročeni, prinesite družinsko knjižico, sicer pa rojstni list otroka.

ŽUPNIJA ŽIVI ...
• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Petra Babnika iz Srednjih Gameljn in od Pavleta Krta, duhovnega pomočnika v
Domžalah in nekdanjega kaplana v Šmartnem. Gospod, daj jima večni pokoj!
• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejela: SARA Celarc iz Prelog 55 (krščena v župniji Ljubljana Šentvid)
Podprimo jo z molitvijo!
• NAMESTO CVETJA NA GROB
Ob pogrebu + Petra Babnika so darovali za oddane maše: Babnikovi iz Stanežič (1 sveta maša) in žena
Stanislava (1 sveta maša). Bog povrni!
_______________________________________________________________________________________________
• 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 RAZMISLEK …
»Slab delavec, ki ne zna govoriti o svojem
delu.“
(nemški pregovor)
Kako sprejemam svoj poklic? Sem se odločil
pravilno? Ali se zavedam Božje volje, ki jo sprejemam tudi v poklicu in v službi, kjer delam?
Sem sploh hvaležen za talente, ki mi jih je Bog
zaupal in s katerimi lahko gradim boljši svet?

ZA SPOMIN …
ZA NASMEH …
Katehet vpraša Tončka pri verouku: „No,
katera je prva Božja zapoved?“
„Ne jej!“ ustreli zvedavi Tonček.
„Kako to? Smo se mar tako učili?“ je razburjen katehet.
„Seveda! Najprej je Bog naročil Adamu in Evi,
naj ne jesta od tistega drevesa, šele potem je
dal Mojzesu zapovedi!“ se ne da Tonček.

Rašica je prišla pod upravo župnije Šmartno 6. oktobra 1936. Ta dan je bila v cerkvi
sv. Mihaela v Mengšu sprememba razglašena. Prvega Rašičana so v Šmartnem
pokopali novembra tega leta, prvi krščenec
pa je bil krščen v Šmartnem v maju 1937.
Cerkveni mlini pa meljejo počasi, saj so
Rašičani že leta 1920 na škofijo naslovili
prošnjo za prefaranje ...
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 65)

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE …
„Zakaj župnik ne omenja rajnih pri maši?“ se je spraševal faran v slovenski fari.
„O, pač,“ mu nasprotuje žena, „kaj nisi slišal oznanil ob koncu maše, ko je prebral
mašne namene za naslednji teden?“
Rajnih v evharistični molitvi ne omenjamo, ker je maša bogoslužje za vse v župniji,
ne samo za eno skupino. Omenja se jih samo pri obrednih mašah za rajne (v vijolični barvi,
ob pogrebih).
Mašni nameni so zapisani v tiskanih oznanilih; zaradi sprememb, ki lahko nastanejo,
pa jih preberemo tudi pri nedeljskih mašah
O mašnem daru pa naslednjič …

GOD/PRAZNIK

URA
19.00

NAMEN

KRAJ

5. 10.
pon.

Apolinarij, škof

6. 10.
tor.

Bruno, redovni ustanovitelj

7. 10.
sre.

Rožnovenska Mati Božja

19.00

(po namenu)

8. 10.
čet.

Benedikta, mučenka

19.00

+ Zvonko PAVIĆ, obl.

Srednje
Gameljne

9. 10.
pet

Dionizij in tovariši, mučenci

19.00

+ Justina PIPAN

Šmartno

10.10.

Danijel (Danilo), mučenec

19.00 + Alojzija TOMŠIČ

11. 10.
ned.

28. NAVADNA NEDELJA
ROŽNOVENSKA

12. 10.
pon.

Maksimilijan Celjski, mučenec

13. 10.
tor.

Koloman, puščavnik

14. 10.
sre.

Kalist I., papež in mučenec

19.00 + Martin KOS, 30. dan

Srednje
Gameljne

15. 10.
čet.

Terezija Avilska,
redovnica in cerk. uč.

19.00 + Anton MEDJA

Šmartno

16. 10.
pet.

Marjeta Marija Alakok,
redovnica

19.00 + Marjeta HRIBAR, obl.

Spodnje
Gameljne

17. 10.
sob.

Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec

19.00 DEKANIJSKO ROMANJE

18. 10.
ned.

29. NAVADNA NEDELJA
MISIJONSKA

v zahvalo

Šmartno

6.30 + Jože ROSULNIK, obl.

Šmartno

Šmartno

20.00 + Vilko VENE
7.00

za žive in rajne farane

9.00

+ SCHENK in BOGENRIEDER

19.00 + Jože BRANK
6.30 + ČAMPA

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

7.00

za žive in rajne farane

9.00

+ Marjan SMOLEJ

Šmartno

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnijski upravitelj
Telefon: 01/511-61-07
GSM: 041/238-970
E-pošta: sebastjan.likar@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici:
akad. slikar J. Kovačič (župnijski arhiv) in
M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
Strip: Marta Bartolj
Tisk: Salve, Rakovnik

• ŽUPNIJSKA PISARNA
Župnik je v pisarni zagotovo
ob ponedeljkih od 11.0 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.

Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina, bo izšlo v nedeljo, 18. oktobra.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/

