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List svetega Martina
POVSEM VSTAJENJSKO – ALELUJA!
Na Cvetno nedeljo sem s prijateljem obiskal grob Lojzeta Grozdeta na Mirni. Kakšna
tišina, pomlad, petje ptic in zvončki … Podobni tistim, ki so jih otroci našli ob njegovem
razmesarjenem truplu. Na kraju, kjer je dokončno prestopil v Večno luč, sem prosil za vso
našo župnijo, za vse nas, da bi bili pravi pričevalci Vstalega Kristusa, nad katerim nobeno
preganjanje, sovraštvo, trpljenje in smrt nimajo več moči.

Naj bo velikonočno jutro
kakor luč,
ki posveti v našo temo!
Naj Gospod
da moč za prihodnost,
da se ne bomo spominjali
izdaj četrtka,
stisk petka,
zapuščenosti sobote,
ampak se veselili
- VSTAJENJA NEDELJE!

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
Iskren Bog lonaj vsem, ki ste
sodelovali pri velikonočnem praznovanju in tako
skrbno pripravili vse za praznično bogoslužje.
Hvala vsakemu posebej! Pa tudi vsem župljanom, ki ste se v tako velikem številu udeležili
praznika Gospodovega vstajenja ter za voščila in
darove ob tej priložnosti.

•
Vem, da je   bilo kar nekaj slabe volje
glede ur za blagoslov jedil. Prvi dve jutranji uri
sta bili moja napaka, saj izhajam iz okolja, ki
tega ni poznalo. Naslednje leto bomo, skupaj z
ŽPS našli rešitev za naš čas. Če je kdo moral
šunko skuhati kasneje, se mu opravičujem. Verjamem pa kljub vsemu, da blagoslov ni izparel s
kuhanjem, vsaj tako nas vera uči.

•
Na velikonočni ponedeljek, 5. aprila, bo
Člani ŽPS za mandatno obdobje 2010sveta maša v Šmartnem ob 9.00, popoldne ob •
15.00 pa zaobljubljena potresna maša na Šmarni 2015 so: Sebastjan Likar (župnik), Tadej Bitenc
(ŽGS), Mira Kern (Karitas), Alojz Suhoveršnik
gori za vso župnijo.
(ključarji), Peter Koren (pevci), Andrej Skobe
•
V tednu po veliki noči ni veroučne šole. (zakonska skupina), Benjamin Lampič (mladina),
Boris Pečarič (gibanje), Jurij Šilc (Tacen), ValenTa se začne zopet v ponedeljek, 12. aprila.
tin Lampič (Šmartno), Irena Snoj (Zg. Gamelj•
V četrtek, 9. aprila, ob 20.00 bo sreča- ne), Alojzija Korbar Tacar (Sr. Gameljne), Irena
nje Župnijskega gospodarskega sveta v župni- Koželj (Sp. Gameljne), Vinko Aljaž (Rašica), Robert Ogorevc, Marija Novak, Damjan Hočevar.
šču.
Novi člani se bodo predstavili v nedeljo, 18. apri•
V nedeljo, 11. aprila, je obhajamo Ne- la, ob 9.00
deljo Božjega usmiljenja, spomin Gospodovega
•
Nekaj datumov v prihodnosti:
razodetja poljski redovnici s. Favstini Kowalski.
18. april – predstavitev nove sestave ŽPS (9.00)
•
V četrtek, 15. aprila, bo ob 20.00 v žu- 25. april – krsti po maši (9.00)
27. april – ministrantski izlet v Gardaland
pnišču srečanje animatorjev oratorija.
4. maj – maša za žive in rajne gasilce v Spodnjih
•
V soboto, 17. aprila, so ministrantske Gameljnah (18.00)
vaje ob 9.00 v župnijski cerkvi. Popoldne ob 8. maj – prva sveta spoved za 3. razred in sreča16.30 bo dekanijsko športno srečanje mladine nje staršev (15.00)
16. maj – prvo sveto obhajilo (9.00)
naše dekanije v Podutiku. Vabljeni!
30. maj – nedelja zakonskih jubilejev (9.00)
•
V nedeljo, 18. aprila, je 3. velikonočna 13. junij – evharistični kongres v Celju (v župniji
nedelja. Pri maši ob 9.00 v Šmartnem bo pode- maša samo ob 7.00!)
litev mandata novim članom Župnijskega pasto- 19. junij – romanje župnijskih sodelavcev v Salzburg in Berchtesgaden
ralnega sveta.
29. junij – začetek Oratorija 2010 (do petka, 2.
•
Vsi učenci 8. in 9. razreda naj se čimprej julija)
pripravijo za Šolo za animatorje, ki bo v Cerknici 11. julij – prenos svete maše iz Šmartna po radiu
(v župniji maša samo ob 9.00!)
od 23. do 25. aprila. Del stroškov krije župnija.
•
Znova opozarjam, da mašnih namenov
po telefonu ne morem in ne smem sprejemati.
Ne gre samo za natančnost, ki jo Cerkev od nas
pričakuje, vsi moramo dozoreti v dejstvu, da je
vsaka maša sveta stvar. Prav tako ne morem izdajati potrdil in priporočil tretjim osebam, četudi
ste v sorodu. To je zakonsko kaznivo. Mimogrede, tudi na matični urad ne bom šel delati osebnih dokumentov za sorodstvo ...

				

ŽUPNIJA ŽIVI
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• NAŠI POKOJNI
Na pokopališču v Šmartnem smo se poslovili od
Marije JENKO iz Ulice bratov Novak. Gospod, daj ji
večni pokoj!

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

Velika noč leta 1895 je odločilno vplivala
predvsem na Ljubljano in okolico. Pozno
zvečer je namreč močan potres zajel
glavno mesto. Posledice potresa so bile
strahotne: skorajda ni bilo hiše, ki ne bi
bila poškodovana, nekatere pa so bile celo
porušene. Šola je za obnovo dobila 8.000
goldinarjev in nova dvorazrednica se je začela graditi leta 1898. Župnija pa je vpeljala
zaobljubljeno potresno mašo na velikonočni
ponedeljek na Šmarni gori.

„Vera bo zmeraj tveganje. Nimamo namreč preizkusa resničnosti, dokazov ali metod, kakor pri
drugih znanostih, pač pa samo priložnost, da verujemo. Da verujemo tistim, ki so v imenu Vstalega
že spremenili svet..“
(Erich Strick)

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 58)

Se je moja vera kaj spremenila v obhajanju tridnevja in Velike noči? Ali sem v globini začutil moč,
s katero vstali Kristus spreminja svet. Sem trdno
odločen verovati?
Dokaz za Jezusovo vstajenje za druge bo tudi naša
neomajna vera in iz nje izhajajoča dejanja ...

ODDANE MAŠE
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Od 27. marca ste darovali za naslednje namene: Ob pogrebu Marije Jenko je darovala sestra Frančiška Bergant (2 mašna namena), po namenu.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE

ZA NASMEH
Na velikonočno jutro … Mali Janez po zajtrku
nekaj išče …
„Jani, kaj pa iščeš med pirhi?“ vpraša mama.
„Zlata jajčka!“ navihano odgovori Janez.
„Kako pa to? Mar ti rdeča in modra niso všeč?“
„Včeraj je oče rekel stricu, da moramo biti vljudni s teto Jožico, ker nam bo še prinesla zlata
jajca!“ se ne pusti Janez.

Sv. Hieronim je zapisal: Kristjani postanejo, se ne rodijo! Ta opomin si kar lepo vzemimo
k srcu, mi, duhovniki, in vi, verniki. Kako radi že
ob vstopu v župnijsko pisarno, ko pridemo po
potrdila in priporočila, vzklikamo, da je bila naša
stara mama verna. Lepo. Ampak, to ima z našo
osebno odločitvijo za vero malo skupnega …
V tem smislu so povezani vzklik Aleluja, evangelij in pridiga. Radostni spev Aleluja,
ki ga bomo sedaj v velikonočnem času še bolj
navdušeno prepevali (bomo?), je naša odločitev. Evangelij je naš nauk, temelj, na katerega
zidamo svojo vero. Pridiga je vsa konkretnost,
vse življenje, vse, kar sem in s čimer se lahko
pokažem. In če izhajamo iz tega, lahko rečemo,
da se ne da molčati pri petju Aleluje, strmeti v
zrak med evangelijem in potem reči, da je bila
pridiga zanimiva. V tem primeru zrem v duhovnika, ne pa v Božjo besedo in Boga samega.
In isti sv. Hieronim pravi, da se Božje knjige svetijo, a najslajše je v jedru. Smo za veliko
noč strli lupino naše nevere?

GOD/PRAZNIK
4. 4.
ned

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA VSTAJENJA

5. 4.
pon

sv. Vincencij Ferrer, duhovnik

6. 4.
tor

sv. Irenej Sirmijski, škof in
mučenec

7. 4.
sre

sv. Janez Krstnik de la Salle,
duhovnik

8. 4.
čet

Valter, mučenec

9. 4.
pet

sv. Hugo Rouenski, škof

10. 4.
sob

sv. Domnij (Domen), škof in
mučenec

11. 4.
ned

2. velikonočna nedelja
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA

12. 4.
pon

sv. Zenon Veronski, škof

13. 4.
tor

sv. Martin I., papež in mučenec

14. 4.
sre

sv. Tiburcij in tovariši, mučenci

15. 4.
čet

sv. Helena (Jelica), kneginja

16. 4.
pet

sv. Bernardka Lurška, redovnica

17. 4.
sob

sv. Inocenc, škof

18. 4.
ned

3. velikonočna nedelja

URA

NAMEN

KRAJ

6.30 + Jernej in Francka CEDILNIK
10.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija AVSENIK, obl.
15.00 zaobljubljena maša

Šmartno
Šmartno
Šmarna
gora

ni maše
19.00 + Franc DRAGAN, obl.

Šmartno

19.00 + Marija in Jože KERŽIČ, obl.

Šmartno

20.00 + Marija JENKO, 7. dan
19.00 + Ana ŠUŠTAR, obl.
20.00 + mož in sin Milan, Jurček TOMŠIČ

Tacen
Šmartno
Tacen

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Zora CELAR
19.00 + Helena KAJZAR
6.30 + ŠPAN (iz Šmartna)

Šmartno

Šmartno
Šmartno

(po namenu)
19.00 + Janez ČAMPA, obl.

Šmartno

19.00 + Cilka in Slavko ČARMAN

Šmartno

20.00 + Štefan MEDVED, obl.

Tacen

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Anton MEDJA, 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

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, 18. aprila 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: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)

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

