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List svetega Martina
DOBRI MOŽJE?
Prav lep adventni pozdrav! Če sem čisto odkrit, adventa ali vsaj začetka adventa nisem
nikoli poznal in izkusil. Vsaj v otroški dobi ne. Začetek decembra pred tistimi dvajsetimi
leti ni bil zaznamovan z duhovno pripravo na prihod Odrešenika, temveč s prihodom
dobrih mož. Božička nismo poznali, tudi nobene potrebe ni bilo in ne denarja za njegov
obisk. Veselili pa smo se Miklavža. Bolj ko sem zbrano in pobožno maševal za mizo v kuhinji (Bog ne daj, da me slišijo predstojniki, da sem to počel že pred posvečenjem!:|), bolj
pogosto so padale sladke dobrote z neba. Tudi dedka Mraza smo posvojili, ko je prišel
njegov čas, čeprav nekako ni bil „naš“. Z leti pa se je zgodilo … Saj veste, kaj!
Danes ne čakam toliko dobrih mož. Pričakujem Moža, ki bo prišel. In on se ne umakne
v zadnji kot nebes, da ga do naslednjega leta ne bi videli. Ostaja med nami in nas, kot
Otrok ali Vzgojitelj, spremlja skozi vse življenje.
Časi niso prijazni. Mnogo vas je v tem letu doživljalo hude preizkušnje. Morda jih še vedno. Te stiske bodo občutili tudi dobri možje, ki so tako povezani z nami in našimi otroki.
Kdor koli že ste in kateremu koli izmed njih boste odprli vrata domače hiše, poskrbite, da
bodo otroške oči sijale in da bodo tisti, ki
so najbolj Jezusu podobni, dobili največ. Tudi pozornost, skromnost, majhno
presenečenje znajo otroci ceniti in se ga
razveseliti. Morda ne kratkoročno, dolgoročno pa prav gotovo.
Vsem torej želim, da bi bili dobri možje.
Naredimo advent prijeten in koristen.
Zase in za druge. Umaknimo se iz cenenega sveta in zaživimo v resničnem. Že
slišim Gospodovega angela v Nazaretu, ki
napoveduje prihod dobrega Moža ...
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
V ponedeljek, 30. novembra, je
praznik sv. Andreja, apostola, zavetnika
podružnice v Srednjih Gameljnah. Slovesna
sveta maša ob Andrejevi nedelji pa bo 6.
decembra ob 10.30.
•
Srečanje članov Gospodarskega
sveta župnije bo prav tako v ponedeljek,
30. novembra, ob 20.00 v župnišču.
•
V sredo, 2. decembra, bomo
duhovniki dekanije Ljubljana Šentvid imeli
mesečno konferenco v naši župniji. Skupno sveto mašo bomo darovali v župnijski
cerkvi sv. Martina ob 9.00. Vabljeni!

•
V torek, 8. decembra, je slovesni
praznik Brezmadežnega spočetja Device
Marije, spomin, da je Bog Mater svojega
Sina že od začetka življenja obvaroval madeža izvirnega greha. Maši bosta v župnijski cerkvi ob 9.00 in ob 18.00.
•
Sobotna večerna maša (ki je nedeljska)  bo odslej v Tacnu ob 19.00 in ne
ob 18.00.
•
V pisarni sprejemam mašne darove
za svete maše samo za prve tri mesece v
naslednjem letu (januar, februar, marec),
da bom lažje uskladil vse župnijske dogodke.

•
V četrtek, 3. decembra, bomo imeli
v Šmartnem molitveno uro za družine po
•
Prišle so Mohorjeve knjige in kolevečerni maši ob 18.00. Vabljeni!
dar. Tisti, ki ste zbirko naročili lani, jih lahko dvignete v pisarni v župnišču. Obenem
•
Prvi petek je 4. decembra. Dose lahko naročite tudi za drugo leto; cena
poldne bom obiskal bolne in ostarele po
ostaja nespremenjena, 42 EUR.
domovih. Vabim vse, ki ne morete priti k
nedeljski maši, da ob prvih petkih pokličete •
V četrtek, 17. decembra, ob 19.30,
duhovnika na dom. Zvečer bom eno uro
bomo imeli v naši župniji gosta. To bo g.
pred mašo na voljo za sveto spoved v žuSlavko Rebec, rektor Škofijske gimnazije
pnijski cerkvi, tudi za veroučence in starše, v Vipavi. S svojimi izkušnjami na področju
ki bi to želeli.
dela z mladimi in predvsem dijaki bo gotovo dober sogovornik, predvsem za starše.
•
V soboto, 5. decembra, bodo miPredavanje bo v župnišču.
nistrantske vaje ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Vabimo tudi nove ministrante, da se nam
•
V nedeljo, 20. decembra, bomo
pridružijo.
imeli mašo tudi popoldne ob 15.00. Med
mašo bo priložnost za sveto spoved, saj
•
Miklavž bo naše otroke (do 3.
bosta med nami vsaj dva spovednika od
razreda) obiskal v soboto, 3. decembra,
drugod. Vzemimo si čas za dobro, predob 17.00 v župnijski cerkvi. Starši, čim prej vsem notranjo pripravo na praznike.
(do 1. decembra) oddajte prijavnice, ki jih
bomo posredovali sv. Miklavžu.
•
V ponedeljek, 7. decembra, bo
srečanje članov ŽPS v župnišču ob 19.00.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

NAŠI MLADI KRISTJANI: Zakrament svetega
krsta je prejela: URŠKA Jakšič, iz Zgornjih
Gameljn. Podprimo jo z molitvijo!

ZA RAZMISLEK

ZA SPOMIN

Leta 1894 je sneg zapadel 5. decem„Če lahko naredimo enega človeka srečnejbra in je ležal neprekinjeno 4 mesece,
šega in bolj vedrega, potem smo na vsak
do aprila. Zaradi tega so otroci v šoli
način to dolžni storiti.“
precej izostajali. Kazalo šolskih zamud
(Herman Hesse)
za tisti čas pravi: Pouk je bil v preteklem
mesecu jako nereden zaradi obilnega
Ali uresničujem svojo krščansko nalogo,
snega; neopravičenih zamud ni bilo nič.
da je vsak človek moj brat ali sestra? Sem
Z ozirom na sklep deželne konference iz
pripravljen videti stisko? Ali bom lahko kdaj
leta 1891 pa opravičenih zamud ni treba
ponižen, da bom povišan?
izpisovati, ker bi bilo v tem slučaju treba
Adventni čas, ki prihaja, da nas pripravi na
šolskemu vodstvu vsakega od 151 učenNjegov prihod, je v današnjem času poln
cev izkazati radi ene ali več zamud.
luči, reklam in življenja v oblakih. Preprostost in pristnost pa nas bosta napravili
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001,
49-50)
Kaplan Peter se je odločil, da bo popestril
adventne nagovore in začel pridigati s prižnice. Že prvo nedeljo pa pride med ognjevitim
govorom do njega cerkovnik in mu da listek.
„Kaj pa je to?“ vpraša kaplan.
„Važno!« je kratek cerkovnik.
Že večkrat sem razmišljal o tem,
Na listku pa je pisalo:« Pravkar mi je nekdo
kako se verniki počutijo, ko vsako mašo
iz cerkve sporočil, da imate na zgornjih sezačnemo (takoj po križu in pozdravu) s
kalcih košček borovničevega kolača ali nekaj kesanjem. Včasih imam občutek, da se
podobnega.«
lenobno trkamo na prsi. Smo res taki
grešniki? Ali nikoli nič dobrega ne storimo? Po drugi strani pa to postaja, kakor
mnogo bogoslužnih znamenj, samo
gesta. Mar res?
Glede kesanja pravi lepo sv. Hieronim: Nečistnica v evangeliju se je rešila,
ker je bila rešena z lastnimi solzami
(prim. Lk 7,44). Saj res, kdo pa vidi v
našo notranjost? Samo mi in Bog. Vemo,
kakšna so bila pol stoletja tega sodišča
pri nas. Pa tudi, če te vsako človeško
sodišče reši, veš, da si za marsikakšno
stvar kriv. Pred neskončno svetim Bogom
nismo čisti, nismo usmiljeni, lačni in
žejni pravice, krotki … Zato je na začetku
maše primerno kesanje.
O tem, koliko pa nam vest očita,
morda kdaj drugič.

ZA NASMEH

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

KRAJ

30. 11.
pon

sv. Andrej, apostol

18.00 + Slavc SEŠEK, obl.

1. 12.
tor

sv. Eligij, škof

6.30 v zahvalo za opravljeno diplomo

Šmartno

2. 12.
sre

sv. Vivijana, mučenka

9.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

3. 12.
čet

sv. Frančišek Ksaver,
redovnik

18.00 + Anton MEDJA

Šmartno

4. 12.
pet

sv. Janez Damaščan,
duhovnik in cerkveni učitelj

18.00 + Franc SEŠEK

Šmartno

5. 12.
sob

sv. Saba, opat

19.00 + Franc TRTNIK, obl.

6. 12.
ned

2. ADVENTNA NEDELJA
sv. Miklavž (Nikolaj), škof

Šmartno

19.00 + TAVČAR

Sr. Gameljne

Tacen

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Miha HRIBAR, obl.
10.30 za sosesko

Šmartno
Srednje
Gameljne

7. 12.
pon

sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Stane FRANCELJ, obl.

8. 12.
tor

BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE

9. 12.
sre

sv. Valerija, mučenka

10. 12.
čet

Loretska Mati Božja

18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl.

Šmartno

11. 12.
pet

sv. Damaz I., papež

18.00 + Leopold BRANK

Srednje
Gameljne

12. 12.
sob

sv. Amalija, mučenka

19.00 + Marija TURŠIČ

13. 12.
ned

3. ADVENTNA NEDELJA
sv. Lucija,
devica in mučenka

9.00 + Nikolaj, Pavla, Marija LAMPIČ

Šmartno
Šmartno

18.00 + Ana PREMK, obl.
(po namenu)

Tacen

7.00 za žive in rajne farane
9.00 za Božje varstvo in Marijino
priprošnjo

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: 01/511-61-027
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)
iM. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
Strip: Marta Bartolj
Tisk: Salve, Rakovnik
Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina,
bo izšlo v nedeljo, 13. december.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

+ Mirko ČOLIČ, o

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.

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 krst

