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List svetega Martina
SREČA NA BOŽJI VRVICI
Ste tudi vi, srečni? Si tudi vi enkrat na leto privoščite filmski maraton starih dobrih slovenskih filmov. Cvetje v jeseni, Sreča na vrvici, ta ali oni Kekec? Lepo … Nič ni narobe.
Malo uživamo in užijemo to, kar vsak potrebuje:
nekoliko sreče in osebnega zadovoljstva. Saj je
smisel našega življenja vendarle tudi blagoslov, ki
ga prejemamo od zgoraj.
Ko tole pišem, res čakam, da si zvečer ogledam
staro dobro Srečo na vrvici, saj mi ni potrebno
čakati milostnega trenutka, da bom film videl na
televiziji. Davno tega sem si namreč privoščil povsem legalni DVD, katerega vsebina mladinskega
filma me bo popeljala v dni blokovskega otroka,
ki je bil neizmerno srečen. Koliko zakladov skriva
naša preteklost in koliko sreče užijemo! Se sploh
zavedate?
Obenem se moram pohvaliti, da sem se popoldne
povzpel na Goro. Ni bilo veliko ljudi po strmi stezi,
da sem tako imel dovolj prostora in trenutkov za
premišljevanje o svoji sreči. Pomislil sem na današnjega (nedelja, 17. januar, op. avt.
Groza, v nedeljo pišem, se spomnim! Ampak, ker je to menda dobro delo za vas, naj mi
bo odpuščeno!) godovnjaka, sv. Antona iz egiptovske puščave, ki je tam nekje v votlini
slavil Boga s skritim življenjem v puščavi. Koliko več časa je imel in koliko več sreče! Pa je
doživel več kot sto let. In ni imel DVD predvajalnika za Srečo na vrvici.
Sreče vam želim! Ne minljive, ampak neminljive! Da bi znali vsak trenutek videti kot
strašno velik, nezaslužen dar od zgoraj. Čeprav je kdaj sreča tudi v križu. O tem bomo še
razmišljali, sedaj grem v naslanjač in si zavrtim Srečo na (Božji) vrvici ...
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•

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.
•
V soboto, 30. januarja, bodo ob 9.00
ministrantske vaje v župnijski cerkvi. Ministranti
so povabljeni, da so v pomoč župniji (poleg ministriranja pri bogoslužju) in tako zberejo točke,
ki jim prinesejo posebne popuste pri ministrantskih izletih.
•
V nedeljo, 31. januarja, bo krstna
nedelja, po maši ob 9.00. Starši, ki želite, da
vaši otroci prejmejo zakrament svetega krsta, se
prijavite v župnišču. Priprave bodo v četrtek, 28.
januarja, ob 18.30 v župnišču.
•
Zadnje srečanje ŽPS in verjetno tudi
Gospodarskega sveta bo v ponedeljek, ob 19.00
v župnišču. Več pri nedeljskih oznanilih.
•
V torek, 2. februarja, je praznik Gospodovega darovanja ali Svečnica. Maši bosta
v Šmartnem ob 9.00 in 18.00. Ta dan Cerkev
blagoslavlja sveče. Na voljo bodo tudi sveče s
simbolom evharističnega kongresa, ki stanejo
1,5 EUR. Z vašim prispevkom bomo pokrili stroške organizacije kongresa.
•
V četrtek, 4. februarja, bomo v Šmartnem imeli češčenje svetega Rešnjega Telesa
po maši ob 18.00. Molili bomo za nove duhovne
poklice. Ta dan bo maša v župnijski cerkvi.
•
V sredo, 3. februarja, je god sv. Blaža,
škofa in mučenca. Blagoslov zoper bolezni grla
bo pri večerni sveti maši.
•
V petek, 5. februarja, je prvi petek.
Dopoldne bom obhajal bolne in ostarele po
domovih, zvečer pa bom eno uro pred mašo
(od 17.00) na voljo za sveto spoved, predvsem
za otroke in starše, ki bi to želeli. Načeloma je
župnik pred vsako mašo vsaj pol ure na voljo za
spoved.

•
V župniji bomo imeli tridnevnico za beatifikacijo Božjega služavnika in mučenca Lojzeta Grozdeta, in sicer od petka, 5. februarja, do
nedelje, 7. februarja. V petek bo maša ob 18.00
v Šmartnem, po maši pa kratka akademija, pri
kateri bo sodelovala vokalna skupina Krila ter
recitatorja, dramski igralec Pavle Ravnohrib in
pisateljica Berta Golob. Drugi dan, v soboto, bo
maša v Tacnu ob 19.00, pri kateri bo sodelovala
vokalna skupina Stopinje iz Trebnjega. V nedeljo pa nas bo pri obeh mašah nagovoril mag.
Igor Luzar, postulator v postopku razglasitve
Lojzeta Grozdeta za blaženega. Vse farane vabim, da se udeležijo te tridnevnice, za birmance
pa je tridnevnica obvezna.
•
Svete maše do konca marca so v
večini že zasedene (razen ob torkih zjutraj).
Zaenkrat zaradi uskladitve s škofijskim in
dekanijskim koledarjem ne morem sprejemati
intencij za naprej. Prosim za razumevanje! Bog
lonaj vsem, ki darujete za oddane maše, ki so
objavljene v Listu svetega Martina.
•
Nekaj datumov v prihodnosti:
tridnevnica za beatifikacijo Božjega služabnika
Lojzeta Grozdeta – 5. - 7. februar
volitve članov ŽPS (mandatno obdobje 20102015) – 28. februar
revija odraslih pevskih zborov (Šiška) – 28.
februar ob 15.00
ministrantski izlet v Gardaland  - 27. april
prvo sveto obhajilo – 16. maj ob 9.00
nedelja zakonskih jubilejev – 30. maj ob 9.00
evharistični kongres v Celju – 13. junij (PO
NAROČILU SŠK BO TA DAN V ŽUPNIJI MAŠA
SAMO OB 7.00)
romanje župnijskih sodelavcev v Salzburg – 19.
junij
sveta birma – 19. september ob 9.00

ŽUPNIJA ŽIVI
g

•NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Igorja KNEZA iz Zgornjih Gameljn
ter od Pavla PETERLINA iz Zgornjih Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

V začetku 19. stoletja (od 1802) je obstajala
celo dekanija Šmartno pod Šmarno goro, in
sicer v zadnji letih službovanja zglednega in
dobrega duhovnika Jožefa Zupana. Dekanija je obsegala okoliške župnije, celo do
Dolskega in Ihana. Zupan je umrl leta 1812
in sedež dekanije se je preselil v Smlednik,
dekanija pa se je preimenovala v šmarnogorsko. V tistem času je bil ljubljanski škof
Mihael Brigido, pod čigar vodstvom je bila
Ljubljana celo nadškofijski sedež.

„Nekateri ljudje imajo ta dar, da povsod najdejo
veselje in srečo, in ko odidejo, oboje pustijo na
istem mestu.“
(Faber)
Ali sem sploh srečen? Srečen, da živim? Kje so
tista moja veselja in radosti vsakega dne, končno
tudi hvaležnost za težo dneva?
Sreča pa seveda ne more ostati samo pri meni.
Če je nič ne pustim bližnjim in tistim, ki pridejo za
menoj, je pravzaprav nisem izkoristil ...

ODDANE MAŠE

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno pod
Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 34)
g

Od 4. januarja ste darovali za naslednje namene:
+ RUŠTOVI, za nove duhovne poklice (3 nameni),
za duše v vicah (3 nameni), za zdravje nadškofa
Alojza Urana, + Frančiška in Franc KODELA, Jože
BABIČ. Svete maše po teh namenih bodo opravljene
drugje. Vabim vas, da darujete za oddane maše!
Ob smrti pokojnega Jožeta Babiča je daroval g.
KRAJNIK 50 evrov za cerkev. Bog lonaj!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE

Vi ste že gotovo bili na počitnicah, ki so
bile hurgadovsko, kairovsko ali šarmelšejkovsko obarvane, kajne? No, v Egipt bomo prišli
tudi, če bomo šli po poti Svetega pisma, po
poti Izraelcev. Brez zamer in razlikovanja pa
lahko rečem, da mi je bil arabski svet precej
tuj in sem se bolje počutil, ko smo prišli v središče Svete dežele, v Izrael.
Judje so namreč naši starejši bratje po
veri. Zato je naše nedeljsko besedno bogoslužje oblikovano tako, da najprej preberemo
odlomek iz Stare zaveze. S tem nadaljujemo
judovsko tradicijo sobotnega branja in razlage
odlomkov iz Postave in Prerokov.
Mala Sonja je bila prvič na poroki. Ko si je
Čeprav so nam nekako bližji odlomki iz
vse dobro ogledala, potiho vpraša mamo: Nove zaveze, Stare ne smemo zanemarjati.
„Mami, zakaj pa je nevesta oblečena v
Ko poslušamo Božjo besedo, torej obe berili,
belo?“ „Ker je bela barva barva sreče in
psalm (saj res, koliko poslušamo psalme?!) in
danes je njen najsrečnejši dan v življenju,“
evangelij, imamo pred očmi celotno zgodovino
odgovori mama.
Sonja nekaj časa premišljuje mamine be- odrešenja, saj so ti odlomki povezani. Koliko
sede, nato pa vpraša še naprej: „In zakaj res slišimo vse odlomke Božje besede? Ni vse v
pridigi in ne mašnik, ne laik nimata nič od nje,
je potem ženin oblečen v črno?“
če nista bila prej z vsem srcem pri Božji besedi.

ZA NASMEH

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN
za žive in rajne farane

KRAJ

24. 1.
ned

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

7.00

25. 1.
pon

Spreobrnitev apostola Pavla

18.00 + Franc NOVAK, obl.

26. 1.
tor

sv. Timotej in Tit, škofa

6.30

27. 1.
sre

sv. Angela Merici,
ustanoviteljica uršulink

18.00

28. 1.
čet

sv. Tomaž Akvinski,
redovnik in cerkveni učitelj

18.00 + Nikolaj, Pavla, Marija LAMPIČ

Šmartno

29. 1.
pet

sv. Valerij, škof

18.00 + Franc BRADEŠKO, obl.

Šmartno

30. 1.
sob

sv. Martina, mučenka

19.00 + starši Ivan in Antonija TOMŠIČ

31. 1.
ned

4. NAVADNA NEDELJA
sv. Janez Bosko,
ustanovitelj salezijancev

7.00

9.00 + Franjo JAKLIN, obl.

Šmartno

1. 2.
pon

sv. Brigita Irska, opatinja

18.00 + Ivan ČIŽMAN

Šmartno

2. 2.
tor

GOSPODOVO DAROVANJE
SVEČNICA

3. 2.
sre

sv. Blaž, škof in mučenec

18.00

(po namenu)

Šmartno

4. 2.
čet

sv. Gilbert, redovni ustanovitlj

18.00 + starši in brata DOLINAR

Šmartno

5. 2.
pet

sv. Agata, devica in mučenka

18.00 + Marija SEŠEK in Ana ŠUŠTAR

6. 2.
sob

sv. Pavel Miki in drugi japonski
mučenci

19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ

7. 2.
ned

5. NAVADNA NEDELJA
sv. Koleta (Nika), redovnica

7.00

9.00 + Franc REBOL, obl.

19.00

Šmartno

+ Jože Babič 7. dan

Tacen
Šmartno

v dober namen
+ Pavel PETERLIN, 7. dan

Šmartno

Tacen

za žive in rajne farane

9.00 + starši in Luka NOVAK
18.00

Šmartno

Šmartno

+ Anica MIHELČIČ, obl.

za žive in rajne farane

9.00 + Frančiška URAN

Šmartno
Tacen

Šmartno

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
+ Mirko ČOLIČ, o

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

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.

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, 7. februarja 2010.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

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).

