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List svetega Martina
JOBOV PREDPOSTNI VZDIH
Nekoč je živel mož po imenu Job. Tisti, ki ste že bili kdaj v nedeljo ali med tednom pri sveti
maši, ste ga najbrž že spoznali. Vi, ki berete te besede, pa se pri bogoslužju ne vidimo,
Bogu hvala, da vsaj tele vrstice čitate, da boste vsaj malo izkusili milosti, ki jih je v življenju
prejel prerok z osupljivim življenjem.
Preroka Jona lahko kaj hitro povežemo z našim življenjem in bogoslužjem, še posebej ob
začetku postnega časa. Ob preizkušnji, ki mu jo je zadal satan, z dovoljenjem samega
Boga, Stvarnika ni preklel, ampak vztrajal. „Nag sem prišel iz materinega telesa in nag se
vrnem tja, Gospod je dal, Gospod je vzel, naj bo hvaljeno Gospodovo ime“ (Job 1,21).
Tako se je odvijalo njegovo življenje v mnogih križih in težavah do srečnega konca. Ne
samo do konca, ampak tudi do blagostanja in povrnitve prejšnjega stanja, ko je Job živel
iz Božjega blagoslova.
Kaj pa mi? Si upamo za vse, kar smo in kar imamo (mejduš, kako lepa besedna zveza, op.
avt.) izreči besede, da jih je Gospod dal in da jih ima pravico tudi vzeti. Ne, to pa ne! To je
naše, to sem dobil in zaslužil, to se mi ne sme vzeti! Tak je naš vzdih. Vsaj ponavadi. Vsaj
iz lastne izkušnje, žal, večkrat tako vzdihujem.
Želim vam blagoslovljen začetek postnega časa. Od
trenutka, ko si bomo v znamenje spokornosti posuli
pepel na glavo, pa vse do Gospodovega velikega
petka, premišljujmo Jobov vzdih in ga predvsem
uresničimo v svojem življenju. Kaj je to, kar imamo?
Prah in pepel. Danes imamo, jutri …
Bodimo svobodni in nenavezani!

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•

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.
Bog povrni za vaš čut za lepoto župnijskih prostorov!
•
V ponedeljek, 22. februarja, ob 19.00
bo v župnišču srečanje Župnijskega gospodarskega sveta.
•
V soboto, 27. februarja, bodo ministrantske vaje ob 9.00 v župnijski cerkvi. Ministranti, zbirajte točke, ki vam prinesejo popuste
pri skupnih izletih! Vsak naj si vzame en dan v
tednu za dežurstvo pri delavniški maši.
•
V nedeljo, 28. februarja, bodo pri
vseh nedeljskih mašah volitve Župnijskega
pastoralnega sveta. Župljani volijo 9 članov ŽPS. Volitve bodo takoj po maši. Prejeli boste volilne lističe in svinčnike (prinesite očala!). Na volilni listič napišemo ime
in priimek kandidata iz vašega okraja (Tacen, Šmartno, Zgornje Gameljne, Srednje
Gameljne, Spodnje Gameljne, Rašica) ter
kandidata, ki bi bil po vašem mnenju dober član ŽPS. Volijo (in izvoljeni so) lahko
vsi, ki imajo bivališče v naši župniji in so že
prejeli zakrament svete birme.
•
V nedeljo, 28. februarja, je tudi krstna
nedelja, vendar bodo krsti (čeprav je parni mesec) po maši, okoli 11.00. Starši, oglasite se v
župnišču zaradi podatkov! Priprava na krst bo v
četrtek, 25. februarja, ob 18.30 v župnišču.
•
Prav tako na drugo postno nedeljo, 28.
februarja, bo popoldne ob 15.00 v župnijski cerkvi v Šiški dekanijsko srečanje župnijskih pevskih
zborov. Sodeluje tudi naš domači zbor. Vabljeni!
•
V torek, 2. marca, bo ob 20.00 postno
srečanje v župnišču. Gost bo p. Lojze Markelj DJ,
dolgoletni ljudski misijonar. Srečanje ima naslov
Zakon in družina – šola za srečno življenje.
Vabljeni predvsem zakonci in starši. Potem bi se
rad srečal z vsemi zakonci in posamezniki, ki želite sodelovati pri letošnjem oratoriju in birmanskih skupinah.
•
Na tretjo postno nedeljo, 7. marca, nas
bo pri nedeljskih mašah nagovoril g. Marjan Lampret, župnik v Šmartnu pri Litiji.
•
Križev pot bomo molili ob petkih v župnijski cerkvi ob 17.30 (ob postnih petkih bo
maša v župnijski cerkvi, ob nedeljah pa na

podružnicah ob 14.00. Na prvo postno nedeljo,
21. februarja, bomo Jezusovo trpljenje premišljevali v Tacnu, naslednjo nedeljo pa v Srednjih
Gameljnah. Vabljeni!
•
Mašni nameni so do konca marca že
zasedeni. V župnijskem oznanilu bo oznanjeno,
kdaj bom sprejemal maše za naslednje tri mesece (april, maj, junij).

•
Nekaj datumov v prihodnosti:
volitve članov ŽPS (mandatno obdobje
2010-2015) – 28. februar
revija odraslih pevskih zborov (Šiška) – 28.
februar ob 15.00
župnijski romarski križev pot na Žalostni
gori nad Preserjem – 14. marec
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.
		

ZA SPOMIN
Solidarnost med prvo svetovno vojno
je natančnost popisana v naši župnijski
kroniki. Leta 1915 so učenci v Društvenem domu uprizorili igro Najlepši dan.
Izkupiček, dobrih 62 kron, so namenili
za oslepele v vojni. Naslednje leto so z
rednim tedenskim prispevkom darovali
v sklad vdov in sirot, večje učenke pa
so pletle volnena oblačila za vojake. Konec leta 1916 so zbrali dobrih 85 kron
za dobrodelne namene, konec leta 1917
pa za sklad za krašenje grobov padlih
vojakov.

ZA RAZMISLEK
„Dobro si zapomni: Bog ti daje milost, ki jo potrebuješ, da premagaš vse ovire in ostaneš zvest do
smrti.“

(sv. Vincenc Palloti)

Kako sprejemam svoje življenje? Vse, kar sem doživel, zaslužil, prejel, dal, vse, kar mi je bilo odvzeto?
Ali vidim v vsem Božjo milost, ki je nad menoj? Se
zavedam, da me On postavlja v različne okoliščine?
Veliki bomo, ne zaradi jadikovanja, kako nam gre slabo, ampak šele, ko bomo v danem trenutku slabo
spremenili v dobro sebi in bližnjim ...

ODDANE MAŠE

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmar- Od 5. februarja ste darovali za naslednje namene:
tno pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, za + Alfonza ŠILCA so ob pogrebu darovali za svete
g

60-61)

maše Frančiška Drev (1 mašni namen) ter Urban Kovačič z družino (1 mašni namen). Darovali ste še za
sveti maši na čast sv. Družini in v dober namen.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje.
Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE

ZA NASMEH
Franci je sedel skupaj z mamo v klopi
med mašo. Na začetku je še šlo, ker je
bilo veliko petja; lahko je tudi opazoval
poslikave na cerkvenih stenah. Ko pa
pridige ni in ni hotelo biti konec, se je
nagnil k mami in rekel: „Mami, ali bo
kaj prej konec, če mu že sedaj damo
denar?“

Psalmi. Ta nenadomestljivi zaklad Svetega
pisma, je, žal, med nami tolikokrat nadomestljiv.
Kolikokrat se Slovenci izgovarjamo, da smo nekaj posebnega in imamo zato pravico krojiti sveto bogoslužje Cerkve (Cerkve! Kar pa ni samo
moja rodna vas in še zaselek za hribom, ampak
celotna, vesoljna, katoliška Cerkev). Smo tudi v
pristni in udejanjeni veri tako posebni?
Psalmi so del besednega bogoslužja in pevec ali bralec najprej poje odpev, ki ga ponovi
vse ljudstvo. Tak način cerkvenega petja ali branja je izpričan že v 4. stoletju. Sveti Bazilij Veliki
pravi: „Psalm je glas Cerkve: razveseljuje praznike, prinaša mir našim dušam, ustvarja bratovsko ljubezen, odganja zle duhove in privablja
varstvo angelov.“ Vsi se moramo torej potruditi:
bralci naj bodo jasni in glasni, pevci naj se trudijo iskati ideal in naj ne zamenjujejo besed psalmov z drugimi besedili (!), vi, Božje ljudstvo,
pa z zanosom odgovarjajte, kadar ponavljamo
odpev. Saj pravite, da ste nekaj posebnega in
živi kristjani, mar ne?

GOD/PRAZNIK

URA

21. 2.
ned

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

7.00

22. 2.
pon

Sedež apostola Petra

18.00

23. 2.
tor

sv. Polikarp, škof in mučenec

24. 2.
sre

sv. Matija, apostol

25. 2.
čet

Valburga, opatinja

18.00

26. 2.
pet

sv. Aleksander (Branko), škof

18.00

27. 2.
sob

sv. Gabrijel Žalostne Matere
Božje, redovnik

19.00

28. 2.
ned

2. POSTNA NEDELJA
sv. Osvald (Ožbolt), škof
VOLITVE ŽPS

7.00

1. 3.
pon

sv. Albin (Zorko), škof

18.00

2. 3.
tor

sv. Agnes (Neža) Praška,
devica

19.00

3. 3.
sre

sv. Kunigunda, cesarica

4 3.
čet

sv. Kazimir, kraljev

18.00

5. 3.
pet

sv. Janez Jožef od Križa,
redovnik

18.00

6. 3.
sob

sv. Fridolin (Miroslav), opat

19.00

7. 3.
ned

3. POSTNA NEDELJA

7.00

NAMEN
za žive in rajne farane

9.00 + Valentin, Ivana in Tine BURGAR

6.30

KRAJ
Šmartno

+ Franc NOVAK

Šmartno

+ Denis PUSTINEK, obl.

Šmartno

(po namenu)
+ Marija in Frančiška ŠABEC

Šmartno

+ starši in brat DOLENC

Šmartno

+ Tine ČIŽMAN, obl.

Tacen

za žive in rajne farane

9.00 + starši, Valentin in Ladi

Šmartno

KOSMAČ

6.30

+ Stane KOCJAN

Šmartno

v zahvalo

Šmartno

+ Alfonz ŠILC, 30. dan

Tacen

(po namenu)
za zdravje

Šmartno

v zahvalo in za Božji blagoslov

Šmartno

+ Marija ALIČ, obl.

Tacen

za žive in rajne farane

9.00 + Jože KOŽELJ, obl.

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.

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. marca 2010.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

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).

E-pošta: sebastjan.likar@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)

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

