Župnija Šmartno
pod Šmarno goro

500

Številka:
10. januar 2009

List svetega Martina
VOŠČIMO OB JUBILEJU!
Komu ali čemu? Tokrat našemu župnijskemu
oznanilu! Številka pred vami je že davno obhajala
abrahamovsko obletnico. Še več, celo deset takih
obletnic se je nabralo, tako imamo danes v rokah
500. številko župnijskega glasila župnije Šmartno
pod Šmarno goro.
Kot pastir Cerkve v Šmartnem se čutim zelo povezanega z našim glasilom, saj je prva številka izšla
v letu mojega rojstva. Obenem čutim, da sadove
treh desetletij vsega dela župljanov ter mojih
predhodnikov samo žanjem. Nisem jih sadil ali
zalival, niti ne poznal. Nimam zaslug, samo nekaj
mesecev našega skupnega življenja zaobjemajo
zadnje številke glasila, a se vendar ob žetvi vsi veselimo. In žetev je upravičeno kar bogata! Vse, kar
se je zgodilo v teh letih, je zgodovina vaše, naše
fare, na katero smo ponosni in jo ljubimo kot svoje
korenine, svoj dom, svoje bistvo.
Naj bo najprej zahvala Bogu za vso modrost, ki jo je podaril človeštvu, da smo smeli
svoje besede tudi zapisati in jih tako posredovati vsem rodovom. Iz tega daru je nastala
tudi želja, da bi redno izdajali župnijsko glasilo. Bog povrni vsem dušnim pastirjem, ki
so se v tem času trudili, da bi vam posredovali živo in kleno besedo, jasne misli in trdno
vero v prelepi slovenski besedi. In vam, ki prihajate v župnijsko skupnost in jo bogatite,
prav vsem, ki ponesete župnijsko oznanilo na vse domove, proti sv. Juriju, sv. Lenartu, sv.
Andreju ali k sv. Križu ali okoli sv. Martina, voščim, da bi v tiskani besedi še dolgo prebirali
in živeli iz bogastva našega skupnega župnijskega oznanila!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
V nedeljo, 10. januarja, je praznik Jezusovega krsta in hkrati zaključek
božičnega časa. Po stari slovenski navadi
pri bogoslužju še zapojemo kakšno božično
pesem.
•
V ponedeljek, 11. januarja, bo ob
19.00 v župnišču srečanje Župnijskega
gospodarskega sveta.
•
V sredo, 13. januarja, v župniji
ne bo maše zaradi celodnevne dekanijske
konference.

•
V nedeljo, 24. januarja, bo ob
16.00 v ljubljanski stolnici slovesno umeščen novi nadškof in metropolit, msgr.
dr. Anton Stres. Pri vseh mašah bomo ta
dan v zahvalo za novega nadškofa zapeli
zahvalno pesem. Molimo za našega nadpastirja in za vse, ki imajo vodstveno službo
v Cerkvi, da bodo svojo odgovorno nalogo
opravljali zvesto in polni Božjega blagoslova.

•
Z adventno akcijo PODARIM – DOBIM JASLICE smo za družino v Prekmurju
zbrali 600 EUR; otroci ste za lačne otroke
•
V petek gremo člani ŽPS na duhov- zbrali 50 EUR, pri trikraljevski akciji pa ste
no srečanje ob zaključku mandata na Oazo darovali 1350 EUR. V imenu vseh, ki bodo
miru na Ljubelj. Naslov srečanja je Hoditi
prejeli zbrana sredstva, iskren Bog povrni!
k odrešenju. V soboto bo med nami gost,
p. Tomaž Podobnik. Zberemo se po večerni •
Starše otrok vabim da me sproti
maši (okoli 18.30) v Šmartnem. Vrnemo
obveščate o dogajanjih v šoli - športni,
se v soboto zvečer. S seboj vzemimo Sveto kulturni dnevi ...
pismo. Posteljnino bomo dobili na Oazi.
(Lahko se nam pridružite tudi ostali župlja- •
Kljub navodilom SŠK, prosim
nu, ker gre za duhovno obnovo. Prijavite se otroke veroučne šole, da prejemajo sveto
župniku.)
obhailo na usta!
•
V nedeljo, 17. januarja, je 2. navadna nedelja. Pri maši v Tacnu v soboto
in pri nedeljskih mašah bo darovanje za
potrebe župnije. Zbrana sredstva bomo
namenili za nova ministrantska oblačila (in
za obnovo tistih na podružnicah) ter za
ogrevanje v cerkvi. Za darove se že vnaprej
zahvaljujem.
•
V ponedeljek, 18. januarja, bo ob
18.00 Antonova maša v Srednjih Gameljnah, ob 19.00 pa srečanje Karitas v župnišču. Ta dan začnemo tudi z molitveno
osmino za edinost kristjanov.
•
V sredo, ob godu mučenca sv. Sebastijana, bo maša tudi v Spodnjih Gameljnah ob 19.00.

•

Nekaj datumov v prihodnosti:

15. in 16. januar - duhovni dnevi ŽPS
  na Oazi miru na Ljubelju
18. januar ob 19.00 - srečanje župnijske
        Karitas
5. - 7. februar  - molitvena tridnevnica
za beatifikacijo Božjega
         služabnika Lojzeta Grozdeta
28. februar ob 15.00 - revija odraslih
      peskih zborov (Šiška)
28. februar pri mašah - volitve članov ŽPS
       za mandatno obdobje
           2010-2015
16. maj ob 9.00 - prvo sveto obhajilo
19. september ob 9.00 - sveta birma

GOD/PRAZNIK

URA
7.00

NAMEN

NEDELJA JEZUSOVEGA KSRTA

11. 1.
pon

sv. Pavlin Oglejski, škof

12. 1.
tor

sv. Tatjana (Tanja), mučenka

13. 1.
sre

sv. Hilarij (Radovan), škof in cerkveni
učitelj

14. 1.
čet

sv. Feliks Nolanski, duhovnik

18.00 + starši ROŽIČ (ob jubileju)

Šmartno

15. 1.
pet

sv. Absalom, škof

18.00

Šmartno

16. 1.
sob

sv. Marcel I., papež

19.00 + Frančiška in Ludvik THUMA

17. 1.
ned

2. navadna nedelja,
sv. Anton, puščavnik

7.00 + Rozalija JEŽEK, obl.
9.00

za žive in rajne farane

18. 1.
pon

sv. Marjeta Ogrska, devica

18.00

za pokojne ključarje

19. 1.
tor

sv. Arsen, škof

20. 1.
sre

sv. Fabijan, papež in sv. Sebastijan,
mučenec

21. 1.
čet

sv. Agnes (Neža, Janja), mučenka

22. 1.
pet

sv. Vincencij (Vinko), diakon in
mučenec

18.00 + Jože PEČAR

23. 1.
sob

zaroka Marije in Jožefa

19.00 + Mari TURŠIČ, obl.

24. 1.
ned

3. NAVADNA NEDELJA
sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

9.00

za žive in rajne farane

KRAJ

10. 1.
ned

+ Anton KRANJEC

18.00 + starši in Mari ŠABEC
6.30

+ Antonija in Tomaž BOŽNAR

Šmartno

Šmartno
Šmartno

ni maše

za blagoslov v zakonu

6.30 + Francka in starši

Šmartno
Srednje
Gameljne

Šmartno

18.00 + bica Marija BLAGOTINŠEK
19.00

Tacen

+ Tilka URBANC

Šmartno
Spodnje
Gameljne

po namenu
Šmartno
Tacen

7.00

za žive in rajne farane

9.00

+ Franc REBOL, obl.

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)
M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
Strip: Marta Bartolj
Tisk: Salve, Rakovnik
Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina,
bo izšlo v nedeljo, 24. januarja 2010.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/

+ Mirko ČOLIČ, o

ŽUPNIJSKA PISARNA
Župnik je v pisarni zagotovo
ob ponedeljkih od 11.00 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
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).

