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List svetega Martina
ČLANI SINDIKATA FIDES
Ne, ne želim se vtikati v delo zdravniške zbornice ali karkoli že je. Sindikat FIDES smo pač vsi
kristjani, četudi nismo medicinsko podkovani.
Vedno me je namreč navdihovala misel, ki si jo je
za geslo izbral pokojni koprski škof Janez Jenko.
FIDES – VICTORIA. Vera – zmaga. V latinščini ima
izraz ﬁdes dva pomena, namreč vera in zvestoba.
Kristjan, ki se torej pridruži krščanskemu sindikatu
Fides, seveda ne more najprej računati z vsemi
blagoslovi vere, ampak se mora sam potruditi za
zvestobo, da bo lahko česa deležen v veri.
V neki fantastični knjigi, o kateri sem vam že
govoril, se mi je vtisnila v spomin tudi poročena
sedemnajstletnica, ki se ji je dve leti starejši mulc, njen mož, zdel tako bogovski, da je
bila neverjetno ponosna na poroko in je ob odhodu v šolo na avtobusu nalašč tako držala
roko, da so vsi videli poročni prstan.
Z zvestobo se lahko upravičeno pohvalimo, tako kot se lahko pohvalimo z vero. Brez napuha, seveda, ampak s ponosom. Če imamo nekaj (bolj beri: nekoga) radi, mar ne bomo
tega razglasili vsemu svetu, doma, v službi, na avtobusu, na delovnem mestu? In resnično stanje? Bolj žalostno, bi rekel. Kakor rad vidim mlado deklico, ki s ponosom pokaže
simbol zakonske ljubezni, tako sem vesel nekoga, ki s ponosom pove, kje so njegove
korenine. Krščanske so.
Naj nam pri izboljšanju naše vloge v krščanskem sindikatu z imenom Fides pomaga tudi
mučenec Lojze Grozde, ki je s ponosom, a tudi s trpljenjem pokazal svojo zvestobo. Vse
farane pa z veseljem vabim k tridnevnici za njegovo beatiﬁkacijo, od 5. do 7. februarja!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
OPOZORILO OB PREJEMANJU ZAKRAMENTOV

•
V tednu od 8. do 12. februarja zaradi župnikove odsotnosti ni veroučne šole
(tudi 1. razred nima pouka), v tednu po 14.
februarju pa so zimske počitnice. Otroci so
povabljeni predvsem k maši na pepelnico,
ob začetku postnega časa, birmanci pa
napišejo kratek življenjepis Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta. V ponedeljek, 8. in
15. februarja, ne bo uradnih ur. Za nujne
primere se v tem času obrnite na župnika v
Šentvidu.

Prejemanje zakramentov ni kar samo po sebi
umevno. Cerkev daje vernim jasne določbe, kdo
sme prejeti svete zakramente. Še posebej so
določbe jasne pri prejemanju zakramenta svete
spovedi in evharistije. Civilno poročeni ali v
zunajzakonski zvezi živeči katoličani NE SMEJO prejemati obhajila ali zakramenta sprave,
dokler svojega položaja ne uredijo. Lahko pa
kljub temu pristopijo k obhajalcu s prekrižanimi
rokami in obhajalec ali mašnik vam bo podelil
blagoslov. Ne bojmo se pohujšanja, ampak
sprejmimo blagoslov z veseljem, saj smo kristjani poklicani, da bližnjega blagoslavljamo, še
•
V sredo, 17. februarja, bomo s
posebej ob trenutkih, ko nam je težko.
pepelnico začeli postni čas. Maši bosta v
Zakrament svete evharistije ni nagrada za naše
Šmartnem ob 9.00 in 18.00, pri obeh mazvesto življenje; je zdravilo. Toda, tudi zdravila
šah bomo imeli obred pepeljenja. Bogoslužne jemljemo kar tako. Potrudimo se, da bomo
je ima v tem času poglobljen, skrivnostni
vredno prejemali zakramente!

značaj, manj petja, okrasitev skromnejša.

•
V nedeljo, 21. februarja, bo redno
mesečno darovanje za potrebe župnije. Namenili ga bomo za obnovo prtov v župnijski cerkvi in za ureditev kurilnice ter male
kuhinje v župnišču.
•
Mašni nameni so do konca marca
že zasedeni. V župnijskem oznanilu bo
oznanjeno, kdaj bom sprejemal maše za
naslednje tri mesece (april, maj, junij).
Prosim za razumevanje!
•
Iskren Bog povrni za vse darove
za cerkev ob slovesu vaših rajnih. Vabim
vas, da bi tudi kakšno ikebano ob tej priliki
po pogrebu darovali za okrasitev župnijske
cerkve.
•

Nekaj datumov v prihodnosti:

volitve članov ŽPS (mandatno obdobje 2010-2015) – 28. feb.
revija odraslih pevskih zborov (Šiška) – 28. februar ob 15.00
župnijski romarski križev pot
velikonočno spovedovanje odraslih – 28. marec 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

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2010

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas
vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to
res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih
del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo
(17. februarja) in na veliki petek (2. aprila). Ta
dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke
v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od
mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek
od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14.
leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek
ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.

ŽUPNIJA ŽIVI
g

•NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Alfonza ŠILCA iz Tacna.
Gospod daj mu večni pokoj!

ZA SPOMIN
Župnik Jakob Strupi, ki je v začetku 20.
stoletja prišel v šmarsko župnijo piše
škofu Jegliču: „Sv. Zakramenta sprejemajo ženske rade, ne tako moški,
vsaj pri fari ne. Pohujšanja očitnega ni
tukaj posebnega razen preklinjanja in
žganjepitja. Iger in plesa v nedeljah in
praznikih je tukaj bolj malo. Tudi ponočevanje ni hudo ukoreninjeno. Zato tudi
nezakonskih otrok ni veliko, vendar fara
tudi v tem oziru ni nobeno leto čista in
neomadeževana ...«
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001,
52-53)

ZA RAZMISLEK
„Niti ni pomembno, kje smo. Povsod lahko in celo
moramo stremeti z popolnostjo.“
(sv. Frančišek Saleški)
Kaj zame pomeni popolnost? Je popolnost tudi zvestoba v veri, morali, narodnih koreninah, družinski ali
kateri koli skupnosti? Ali se želim bližati k popolnosti v
zvestobi ali sem polovičarski?
Tisti, ki bo zvest, bo moral plačati kar visok znesek
za svoje življenje. Vendar je tako pridobljena vera
dragocenejša ...

ODDANE MAŠE
g

Od 23. januarja ste darovali za naslednje namene: za
+ Pavla PETERLINA so ob pogrebu darovali za svete
maše: Merčnikovi (1 mašni namen), Jelka Čižman (1
mašni namen) ter nečaki (1 mašni namen); za zdravje
(2 mašna namena), za zdravje v družini (3 mašni
nameni).
Za pokojnega Alfonza ŠILCA so ob pogrebu darovali
za sv. maše: Guzjevi (2 mašna namena), družina
Bitenc, Zvonko in Vida Kranjc, sosedje iz Ceste Cirila
Kosmača (vsi po 1 mašni namen), družini Dolinar in
Schenk (2 mašna namena).
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje.
Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE
Služba branja v cerkvi ni predstojniška služba,
ampak strežniška. Sem in tja še najdemo župnika,
ki najraje vse postori sam, ljudje pa naj pridejo na
predstavo in po končani komediji odidejo spet na svoj
dom. Sem in tja najdemo tudi vernike, ki najraje plačajo svojo klop, nato pa pridejo v teater, kjer župnik
uprizarja monokomedijo, sami pa so v parterju.
Bralci imajo v Cerkvi svojo lastno službo, ki jo
opravljajo v cerkvi, četudi so navzoči posvečeni služabniki. Zato naj nikoli ne bere beril duhovnik, ampak
verniki! Kakor tudi branje evangelija ni mašnikova
služba, ampak diakonova. Ker pa diakonov ni toliko,
Katehet pelje učence 1. razreda veroučne ga pač mora oznaniti duhovnik.
Bralci naj ne bi bili otroci, ampak odrasli,
šole v župnijsko cerkev. Ko se pokrižajo in
pokleknejo, jih katehet opomni, da je cer- predvsem bralci beril morajo biti oblikovani kristjani.
kev sveti kraj in jih vpraša: „Zakaj moramo Ne bi govorili o tem, kako pomembno je, da bralec
biti v cerkvi tiho?“ Mala Petra se opogumi Božje besede tudi med tednom živi, kar ob nedeljah
oznanja. Jezusu so namreč množice verjele, ker je bil
in reče: „Zato, ker ljudje spijo!“
pristen, zvest, do konca vdan svojim načelom. In za
svoje besede je zastavil celo svoje življenje!

ZA NASMEH

GOD/PRAZNIK

URA

7. 2.
ned

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

7.00

8. 2.
pon

Hieronim Emiliani, redovnik

18.00

PREŠERNOV DAN

NAMEN
za žive in rajne farane

9.00 + Frančiška URAN
za zdravje

KRAJ
Šmartno
Šmartno

9. 2.
tor

sv. Apolonija (Polona), mučenka

10. 2.
sre

sv. Sholastika, redovnica

19.00

11. 2.
čet

Lurška Mati Božja

18.00 + Cilka in Slavko ČARMAN

12. 2.
pet

sv. Humbelina, redovnica

18.00 + Janez in Frančiška DEBEVC

13. 2.
sob

sv. Jordan Saški, redovnik

19.00 + Jože in Ana TOMŠIČ

14. 2.
ned

6. NAVADNA NEDELJA
sv. Valentin (Zdravko), mučenec

7.00

15. 2.
pon

sv. Klavdij, redovnik

18.00 + Ivan ČIŽMAN

16. 2.
tor

sv Filipa Moreri, redovnica

6.30

17. 2.
sre

PEPELNICA, ZAČETEK POSTNEGA
ČASA

9.00 + Franc LAVTIŽAR

18 2.
čet

sv. Flavijan, škof

18.00 + Pavel PETERLIN, 30. dan

19. 2.
pet

sv. Konrad iz Piacenze, spokornik

18.00 + KARNER

20. 2.
sob

sv. Sadot in perzijski mučenci

19.00 + Alojzija TOMŠIČ

21. 2.
ned

1. POSTNA NEDELJA
sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj

7.00

ni maše

9.00

19.00

18.00

+ Alfonz ŠILC, 7. dan

Tacen
Šmartno
Šmartno
Tacen

za žive in rajne farane
+ starši in Valentin LAMPIČ

Šmartno
Šmartno

v čast sv. Valentinu

Spodnje
Gameljne

za pokojne sorodnike

+ Ivanka MALOVRH, obl.

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen

za žive in rajne farane

9.00 + Valentin, Ivana in Tine BURGAR

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

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

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

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 med mašo (parni meseci) ali po maši ob 9.00
(neparni meseci). 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).

