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List svetega Martina
KAM PO TOČKE?
Nekje v trgovini … Kar dolga vrsta se nas je nabrala. Meni se ni nič mudilo (vsaj enkrat). V
ušesih donijo narodnozabavne, ker smo tik pred postom, kupujem pa nekaj čistil. Potem pa
hitro na osmico in domov. Ah, glej, ga! Pred nami prijetna gospa, ki je mnogo nakupila. Ko
se je račun že izpisal, se je pa začelo. Prodajalka bi jo, bojda, morala spomniti na posebne
popuste, točke in nevemkakšne kupone za popuste (kar, roko na srce, vedno dela dolge
vrste:). Prijetna gospa je postala nekoliko manj prijetna, prodajalko, ki bi jo seveda morala
poznati v dno srca in vedeti, kakšne so gospejine želje, je vidno začela boleti glava. Prišla
je poslovodja. Gospa je razočarana odšla. Grenki priokus vseh v vrsti. Ali pa morda (po)
smeh okoliščinam. Ne osebam.
Kakor koli že. Mrzlica potrošništva je globoko zakoreninjena v narodu. Tako vsaj mislim.
Ljudje na tleh in ljudje visoko na lestvici. Vmes pa vsi, ki se borimo za te in one točke in
popuste vsakdana. Sicer pa samo hitimo in hitimo …
Kdaj bomo že začeli zbirati prave točke? Tiste postne
in odpovedne. Tiste, ki niso samo zame, ampak predvsem za bližnje. Tam ni prepirov, kdo jih bo nabral
največ, ker povpraševanja po njih ni toliko. Nihče te
na te točke več ne spomni, nihče si ne upa. Celo Cerkev večkrat utihne, ker se boji, da ji bodo kaj vrgli
nazaj. In potem smo spet pred blagajno. Kmalu bo
poračun. In potem?
Brez lažne skromnosti lahko povem, da sem se v tisti
vrsti pred blagajno nasmejal. Prodajalki pa obljubil,
da ji bom poskusil pridobiti državno odlikovanje za
zasluge (saj ga že vsak lahko dobi, ne?).
Sedaj pa hitro po postne popuste!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI

jemati mašnih intencij in štipendijev za več kot
V nedeljo, 7. marca, bo popoldne pobo- pol leta naprej. Prav tako vas prosim, da maš
žnost križevega pota na podružnici sv. Lenarta v ne naročate po telefonu. Zahvaljujem se vsem
tistim, ki darujete tudi za oddane maše!
Spodnjih Gameljnah. Vabljeni!

•

V petek, 26. marca, ob 19.00 bo v žu•
V ponedeljek, 8. marca, bo ob 19.00 v •
župnišču srečanje Župnijskega gospodarskega pnišču srečanje za vse, ki želite sodelovati pri
oblikovanju letošnjega Oratorija. Vabljeni še posveta.
sebej mladi, v pomoč nam bo tudi pomoč staršev.
•
V petek, 12. marca, bo ob 17.30 pobožnost križevega pota v župnijski cerkvi. Sodeluje•
Stara navada in del liturgije tridnevja
jo člani prejšnjega sestava ŽPS. Lepo vabljeni!
je, da so na veliki četrtek pri slovesni maši spo•
V soboto, 13. marca, bodo ministrant- mina na zadnjo večerjo, zbrani tudi predstavniki
župnije, „apostoli“, ki jim duhovnik umije noge.
ske vaje ob 9.00 v župnijski cerkvi
V teh dneh boste nekateri prejeli vabilo na dom.
•
Četrta postna nedelja (14. marec) se Vabim vas, da sprejmete to nalogo sodelovanja
imenuje Laetare (Veseli se!). Barva bogoslužnih pri tridnevju.
oblačil je vijolična in razodeva veselje nad odreVabim vse bralce, da se ob postnih nešenjem, podobno kot 3. adventna nedelja. Po- •
poldne bomo skupaj poromali na Žalostno goro deljah javijo v zakristiji zaradi branja pri Pasijonu
nad Preserjem, kjer se bomo na križevem potu na Cvetno nedeljo in veliki petek.
pridružili dekaniji Vrhnika. Med nami bo tudi nadNekaj datumov v prihodnosti:
škof, msgr. Anton Stres. Takoj po končanem kri- •
ževem potu bomo odšli še v samostan Bistra. Pri- župnijski romarski križev pot na Žalostni gori nad
javite se v župnišču, odhod avtobusa je ob 14.00 Preserjem – 14. marec
krsti – 28. marec (po maši ob 9.00)
izpred župnišča.
velikonočno spovedovanje odraslih – 28. marec
•
V ponedeljek, 15. marca, ob 19.00 bo v ob 15.00
predstavitev nove sestave ŽPS – 18. april ob 9.00
župnišču srečanje Karitas.
ministrantski izlet v Gardaland  - 27. april
•
V petek, 19. marca, je slovesni praznik prvo sveto obhajilo – 16. maj ob 9.00
sv. Jožefa, zavetnika slovenskih dežel. Sveti maši nedelja zakonskih jubilejev – 30. maj ob 9.00
bosta v Šmartnem ob 9.00 in ob 18.00. Pri ve- evharistični kongres v Celju – 13. junij (PO NAčerni maši sodeluje otroški zbor. Predstavili pa ROČILU SŠK BO TA DAN V ŽUPNIJI MAŠA SAMO
se nam bodo tudi letošnji prvoobhajanci. Po tej OB 7.00)
maši (okrog 19.00) bo v župnišču srečanje za romanje župnijskih sodelavcev v Salzburg – 19.
junij
starše 3. razreda, letošnjih prvoobhajancev.
sveta birma – 19. september ob 9.00
•
Na peto postno nedeljo, 21. marca, bo 					
pri vseh nedeljskih mašah pa bo mesečno darovanje. Sredstva bomo tokrat namenili za nove
stole v prezbiteriju župnij
				
ske cerkve in za odplačilo nekaterih „starih dol- • NAŠI POKOJNI
gov“. Popoldne ob 15.00 vabljeni k dekanijskemu Na pokopališču v Šmartnem smo se poslovili od Ivana
križevem potu k sveti Marjeti v župniji Preska. ADAMIČA iz župnije Videm Dobrepolje. Gospod, daj
mu večni pokoj!
Sodelujejo vse župnije naše dekanije.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

•
Od nedelje, 7. marca, sprejemam ma- • NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejel MAKS Bučar iz
šne namene za naslednje tri mesece (april, maj, Zgornjih Gameljn. Podprimo ga z molitvijo!
junij). Po cerkvenem  pravu župnik ne sme spre-

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

V 19. stoletju je bil tudi v naši župniji
poseben sklad za reveže, ki se je imenoval
Uboštvena ustanova (Pfarr-Armen-Institut).
Med revne župljane, predvsem kajžarje
in vdove so po poročilih med leti 1822 in
1884 razdelili letno okrog 100 goldinarjev
pomoči.

„Čimbolj je človek popoln, toliko mil in prizanesljiv je v odnosu do drugih ljudi.“

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 123)

(sv. Tomaž More)

Si prizadevam za pravo popolnost? Ali je vse moje
življenje usmerjeno samo v lastno korist na vsakem
koraku? Sem pripravljen popustiti, napraviti skupno
življenje lepše?
Šele ko smo prepričani, da nas svet in material ne
moreta napraviti srečnejše, se lahko spremenimo in
se usmerimo v človeka; postajamo bolj popolni ...

ODDANE MAŠE
g

Od 19. februarja ste darovali za naslednje namene: + Milan HOČEVAR (1 mašni namen), za zdravje
(1 mašni namen), + Alojzija TOMŠIČ (3 mašni nameni).
Ob pogrebu + Saša ARTLJA je daroval za sveto mašo Gregor Cedilnik z družino. Ob pogrebu + Ivana
ADAMIČA so darovali za sveto mašo Mohorčičevi (2 mašna namena), ga. Jan (2 mašna namena),
Francka Vencelj (1 mašni namen), Anja in Marjana (1 mašni namen) ter Sirkovi iz Stehanje vasi (2
mašna namena).
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE

ZA NASMEH
Zdravnik pride v klavzuro obiskat samostanskega brata, ki je zbolel. Malo ga pregleduje, gleda prejšnje izvide in tipa pulz,
potem pa pravi predstojniku: „Brez skrbi,
čez en teden bo spet na kolenih!“

V postu ne pojemo Aleluje (razen, če se
mašnik ali zbor zmotijo. Prvo postno nedeljo je
taka napaka še nekako odpustljiva, potem pa
…). Namesto tega radostnega vzklika, ki v hebrejskem jeziku pomeni Slavite Jahveja, vzklikamo ali pojemo postni spev. Tudi, če ne slišimo
besede Aleluja, pač pa denimo Spreobrnite se
…, spoštljivo vstanemo že ob začetku petja, saj
bomo kljub postnemu času poslušali Jezusove
besede iz evangelija.
Ob navadnih nedeljah in praznikih v procesiji nesemo evangeliarij (knjigo evangelijev)
k ambonu. Že v stari oglejski liturgiji pa je diakon po prebranem evangeliju odnesel evangeljsko knjigo škofu, da je z njo blagoslovil verno
množico, potem pa so jo odnesli na primerno
in dostojno mesto. Tudi mi, razen v adventu in
postu, po evangeliju prenesemo evangeliarij
na stranski oltar. Zato pevci še enkrat zapojejo
Alelujo ali drug radostni spev, mi pa stojimo in
počakamo, da se začne homilija. Če je Aleluja
ljudska, brez skrbi lahko GLASNO odpevam.

GOD/PRAZNIK

URA
7.00

NAMEN

za žive in rajne farane

7. 3.
ned

3. POSTNA NEDELJA
sv. Perpetua in Felicita, mučenki

8. 3.
pon

sv. Janez od Boga
redovni ustanovitelj

18.00

9. 3.
tor

sv. Frančiška Rimska
redovnica

6.30

10. 3.
sre

sv. armenski mučenci

11. 3.
čet

sv. Konštantin, spokornik

18.00

12. 3.
pet

sv. Doroteja (Dora), mučenka

18.00

13. 3.
sob

sv. Kristina, mučenka

19.00

14. 3.
ned

4. POSTNA NEDELJA (LAETARE)
sv. Matilda, kraljica

7.00

15. 3.
pon

sv. Klemen Dvoržak, redovnik

18.00

16. 3.
tor

sv. Hilarij Oglejski, škof

17. 3.
sre

sv. Patricij (Patrik), škof

18. 3.
čet

sv. Ciril Jeruzalemski
škof in cerkveni učitelj

19. 3.
pet

SV. JOŽEF
MOŽ DEVICE MARIJE

18.00 + Jože BITENC

20. 3.
sob

sv. Klavdija, mučenka

19.00

21. 3.
ned

4. POSTNA NEDELJA (TIHA)
sv. Janez, škof

7.00

9.00 + Jože KOŽELJ, obl.

KRAJ
Šmartno

+ starši in Franc SEŠEK

Šmartno

+ Pavel PETERLIN

Šmartno

(po namenu)
za blagoslov v zakonu

Šmartno

+ Janez in Jožefa MAROLT

Šmartno

+ Frančiška KOBE

Tacen

za žive in rajne farane

9.00 + Igor KNEZ, 30. dan

6.30

Šmartno

+ PEČAR

Šmartno

na čast sv. Ani

Šmartno

(po namenu)
18.00

+ starši ŠKOF

Šmartno

9.00 + Janez ČARMAN, obl.

Šmartno
Šmartno

+ Jože SITAR

Tacen

za žive in rajne farane

9.00 + Franc DEBEVC

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, 21. 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/

