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List svetega Martina
DAR, KI POSTANE DARITEV
Še vedno smo v mesecu oktobru, ki je v Cerkvi
posvečen predvsem misijonarjem. Kako velika žrtev, kakšen dar za druge so poklici, ki jih opravljamo. Če jih dobro opravljamo …
Včasih sem imel spominsko knjigo. Vsi so jo imeli.
Tako je bilo. Ne vem, ali to danes še obstaja,
niti tega ne vem, kje je moja spominska knjiga,
dobro pa se spominjam, kaj so mi nekateri narisali
ali zapisali. Spominjam se sošolke Špele. Medlo,
toliko da vem, v kateri ulici je bila doma. Ob sliki
mi je napisala besede: OSREČUJ IN SREČEN BOŠ.
Ne vem, če sva se v tistem otroškem času zavedala, kaj pomeni prinesti nekomu srečo. Kaj pomeni
daritev življenja; dar, ki ga poklanjaš. Že pisanje,
risanje v spominsko knjigo je pomenilo velik dar,
morda največji, ki ga otrok lahko da. Jasno je, da
bo odrasli dal več kakor otrok.
Vsi imamo, vsaj tako upam, lepo izkušnjo, da smo
v življenju veliko prejeli. Morda od starih mam, ki
so si odtrgale od skromne pokojnine, da so vnuku lahko dale kakšen priboljšek. Morda
tete ali strica, ki sta bila ponosna na nečaka in sta žrtvovala nekaj svojega, da bi on imel
lepo izkušnjo življenja. Morda prijatelja, ki je spustil svoje delo iz rok, da bi ti pomagal pri
križu tvojega življenja.
Lahko je sprejemati dar nekoga in naprej živeti. To je spomin. A ne sme ostati samo pri
lepem spominu. Dar, ki smo ga v življenju prejeli, se mora spreminjati v našo daritev.
Prejeli smo žerjavico, ki naj v našem življenju vzplamti, da bomo žerjavico, prijeten dar
posredovali naprej. Brez napuha, prosim! Osrečujmo in srečni bomo.
Sebastjan

,

župnik

DNEVI PRED NAMI ...

V nedeljo, 18. oktobra, obhajamo misijonsko nedeljo. Popoldne ob 15.00 pa bo v
Kucji dolini spominska slovesnost za žrtve
pobojev v Brezarjevem breznu.

Na praznik vseh svetih bosta maši ob 7.00
in 9.00 ter popoldne ob 14.00. Po popoldanski maši pa bodo molitve za rajne na
domačem pokopališču. Ob 17.00 bo molitev
štirih delov rožnega venca v župnijski cerkvi
in na podružnicah. Molimo za svoje rajne,
za rajne dušne pastirje in župljane ter tudi
za tiste, za katere nihče ne moli.

V ponedeljek, 19. oktobra, je obletnica
smrti nekdanjega župnika Franca Mikuža.
Spomnimo se ga v molitvi. Maša za vse
naše rajne dušne pastirje pa bo na praznik
V mesecu novembru se bomo še posebej
celodnevnega češčenja, 14. novembra.
spomnili naših rajnih. V nedeljo, 18. oktoV sredo, 21. oktobra, bo na Ježici dekanij- bra, boste že dobili kuverte z molitvijo za
rajne in listkom, kamor boste lahko vpisali
sko srečanje članov Karitas.
svoje pokojne, ki se jih bomo spomnili.
V petek, 23. oktobra, ob 20.00 bo v župnij- Mašni nameni so že zasedeni, pokojnih se
ski cerkvi srečanje za starše otrok 4. in 5. bomo z imeni spomnili po obhajilu. V obeh
novembrskih tiskanih oznanilih pa bodo darazreda veroučne šole.
tumi, kdaj se bomo posebej spomnili vaših
pokojnih. Kar boste priložili kot dar, bomo
V soboto, 24. oktobra, bodo vaje za vse
oddali g. Gregorju Celestini, duhovniku naše
ministrante v župnijski cerkvi ob 9.00.
škoﬁje, ki študira v Rimu.
V noči s sobote na nedeljo 25. oktobra
bomo premaknili urine kazalce za eno uro Iskrena hvala za darove ob mesečnem
nazaj. Tako bodo od ponedeljka, 26. okto- darovanju. Oktobrskega bomo namenili za
obnovo mašnih paramentov (plaščev in drubra, večerne maše ob 18.00.
gih mašnih oblačil). Če Bog da, bo do konca
Krsti bodo ta mesec v nedeljo, 25. oktobra, meseca urejena tudi električna omarica v
priprave za starše in botre pa v četrtek, 22. zakristiji.Zaradi prostorske stiske urejamo
oktobra, v župnišču. Starši, čim prej se pri- tudi drugo učilnico in mladinsko sobo v
javite! Če ste poročeni, prinesite družinsko župnišču.
knjižico, sicer pa rojstni list otroka.
Mladina (srednješolci) se dobiva v župnišču na mladinskih srečanjih ob četrtkih
V nedeljo, 25. oktobra, bo diakonsko
ob 20.00, v novembru predvidoma že ob
posvečenje v Komendi. Posvečena bosta
19.00. Vabljeni!
dva škoﬁjska bogoslovca, Martin Zlobko
(Komenda) in Erik Švigelj (Unec), poleg
Letos ni več prostih dni za mašne namene.
njiju pa še frančiškan br. Andrej Pollak
(Ljubljana Bežigrad). Molimo za kandidate Ko bomo dobili vse koledarje, bom sprejemal darove za naslednje leto. Vabim vas,
in za nove duhovne poklice.
da darujete za oddane maše. Oddali jih
V četrtek, 29. oktobra, bo po maši v Šmar- bomo duhovnikom, ki nimajo dovolj mašnih
namenov.
tnem molitvena ura na čast Rožnovenski
Materi Božji. Vabljeni!
Spodbujam vas, da bi prihajali k zakramentu
svete spovedi. Župnik je pred mašo vedno
na voljo v spovednici.

ZA NASMEH …

ZA SPOMIN …

Že po ministrantskih vajah pride Miha pred
župnišče in nervozno pritiska na zvonec ter
vpije: „Gospod župnik, hitro, na pomoč!“
„Moj Bog, kaj pa je, se je kaj zgodilo?“ je
razburjen župnik.
„Ja, Peter je bil neroden in je padel s češnje na vašem vrtu!“
„Oh, ne! Pokličem reševalce ...“
„Saj ni treba, ni tako hudo, samo hitro
mi dajte fotoaparat, da bomo to atrakcijo
pokazali v ponedeljek v šoli,“ ga pomiri
navihani Miha.

Gradnja nove župnijske cerkve, ki letos
praznuje 168. letnico, se je začela 2. maja
1838. Ljudje so velikodušno darovali denar
za gradnjo, ustanovili so poseben sklad, v
katerega pa niso prispevali samo domači
kmetje in mlinarji, pač pa tudi okoliške
župnije: Črnuče, Ježica, Mengeš, Preska,
Smlednik, Sora, Šentvid, Vodice in Zapoge.
Ko so porušili staro cerkev, so verjetno
uporabili tudi del materiala za novo cerkev.
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 37)

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE …
Kaj je razlika med intencijo in štipendijem? Intencija pomeni mašni namen, po
katerem bo duhovnik opravil sveto mašo, štipendij pa mašni dar, ki ga ob tem namenu
darujemo.
Ali bo duhovnik opravil sveto mašo tudi brez daru, štipendija? Seveda. Če kdo nima
materialnih sredstev, pa bi rad, da se po njegovem namenu daruje sveta maša, to ne
sme biti ovira. Duhovnik mora v tem primeru maševati pro bono, brez daru.
Res je, da smo duhovniki v Sloveniji nekako vezani na mašne darove, ker od njih
živimo, kar pa ne velja za večino ostalih držav v Evropi. Toda, tako se duhovnik še bolj
zaveda, da živi od dobrot. Bog povrni!
Predpisani mašni dar ni 20 EUR, pač pa 17 EUR, na podružnicah ali ob pogrebih pa
19 EUR. Če kdo pusti kakšen evro za kavo (zame čaj, prosim), še enkrat – Bog povrni!

ZA RAZMISLEK …
„Dobroto je treba storiti dobro. Čuječa dobrota seže
dlje kot strogost in bič“
(bl. Janez XXIII.)
Kolikšna je moja radodarnost? Ali znam kot kristjan dajati, da bi nekoč prejemal? Kako sem navezan na dobrine,
ki so okoli mene?
Morda je boljše manjše dobro delo brez lastne hvale,
kakor pa razdajanje bogastva in pripovedovanje o tem.

g

ŽUPNIJA ŽIVI ...

NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Elizabete Zupančič iz Zgornjih Gameljn in od Mihaele Korpar z Rašice. Gospod, daj jima
večni pokoj!
NAMESTO CVETJA NA GROB
Ob pogrebu + Petra Babnika je daroval za oddane maše:
pokojnikov brat (1 sveta maša). Bog povrni!
Ob smrti Mihaele Korpar daroval brat Janez (1 sveto
mašo).

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

KRAJ

19.00 + Anton in Metka SIRNIK

Šmartno

19. 10.
pon.

Pavel od Križa, duhovnik

20. 10.
tor.

Vendelin, opat

21. 10.
sre.

Uršula, devica in mučenka

19.00 + Mihaela KORPAR, 7. dan

22. 10.
čet.

Marija Saloma, svetopisemska
žena

19.00 + Angelca KLEINDIENST

Šmartno

23. 10.
pet.

Janez Kapistran, duhovnik

19.00 + Antonija GREGORŠ, obl.

Šmartno

24. 10.
sob.

Anton Klaret, škof

19.00 + Ivan ŠMON, obl.

25. 10.
ned.

30. NAVADNA NEDELJA

26. 10.
pon.

Evarist, papež

27. 10.
tor.

Sabina Avilska, mučenka

ni maše

28. 10.
sre.

Simon in Juda Tadej, apostola

ni maše

29. 10.
čet.

Narcis, škof

18.00 + Metka, Fanči, Slavc

Šmartno

30. 10.
pet.

Marcel, mučenec

18.00 + Stanislava LOŽAR

Šmartno

31. 10.
sob.

Volfgang (Bolfenk), škof

18.00 + Franc NOVAK

Šmartno

1. 11.
ned.

VSI SVETI

6.30

+ Vera PEČARIČ

Šmartno

Tacen

7.00

za žive in rajne farane

9.00

+ SLAVČEVI (Tacen)

18.00 + Ladislav KAJZAR, obl.

7.00

+ Bernardka, Herman in Marija ANŽIČ

9.00

+ Marjan SMOLEJ

14.00

Rašica

Šmartno
Šmartno

Šmartno

za žive in rajne farane

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)

• 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.

Slike na naslovnici:
akad. slikar J. Kovačič (župnijski arhiv) in
M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
KRST
Strip: Marta Bartolj
Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu. Otroci prejmejo
Tisk: Salve, Rakovnik
zakrament uvajanja po maši ob 9.00. Starši naj se prej oglasijo v
župnišču z družinsko knjižico ali otrokovim rojstnim listom.
Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina,
POROKA
bo izšlo v nedeljo, na praznik Vseh svetih, 1. novembra.
Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je opraviti tečaj
V elektronski obliki ga najdete na naslovu
za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/
krsta).

