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List svetega Martina
PO VELIKI NOČI ŠE VEDNO TEMA
Četudi imaš veliko dela, ti gredo lahko
neumnosti po glavi. Ob razmišljanju, kaj
vse moram še storiti, pogledam na facebook (za tiste, ki ne veste: to je nekakšna
internetna klepetalnica. Več pa ne bom
razlagal, da se ne osramotim, saj sem kljub
vsemu glede tega malo „zastarel“!). Groza,
koliko to danes vzame mladim časa. Čeprav
je neka stvar blagoslov, hitro lahko postane
prekletstvo! Tudi sam se tega zavedam in
se držim načela, da se je z ljudmi prijetneje
pogovarjati v živo. Če imam pomembno
delo, pa sploh ne želim, da me kdo moti in
izklopim naprave. Hvala Bogu za lepo naravo, prijetno glasbo ali trenutke tišine.
Kakor koli že, včasih pobrskam za imeni, ki so del moje preteklosti: sošolci, sorodniki, prijatelji, nekdanji učenci ali študentje. Sem in tja najdeš koga, ki celo izjavi, da je kristjan
ali katolik. Precej pa jih je, sploh takih, ki sem jih imel čast učiti v veroučni šoli po Kranjskem, pa napišejo, da nimajo verskega prepričanja, da so popolni punk ateisti ali se za to
ne zanimajo.
V takih primerih se sprašujem, kakšen pastir sem. Malo pa le zapeče vest. Saj so res
mladi na preizkušnji in v letih, ko jih ne zanima duhovnost. So pa iskreni. In tisti, ki so, iz
mojega zornega kota, bili perspektivni verniki (se opravičujem za tale neposrečen izraz),
se ponavadi oddaljijo prvi od skupnosti. Katerega pastirja to ne bi bolelo?
Bog pa, ki more edini, in le včasih po našem posredovanju, pripeljati vse k edinosti vere,
bo morda le naslednje leto pri kom priskrbel Luč o veliki noči. To me tolaži! Aleluja!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
V četrtek, 22. aprila, bo redno
češčenje Najsvetejšega po maši v Šmartnem ob
19.00. Molili bomo molitveno uro za mir in pravičnost. Vabljeni! Ob 20.00 pa so v župnišču priprave staršev in botrov za krst otrok.

•
Vsi veroučenci, ki še imate svoja spričevala doma, jih čimprej prinesite k verouku.

•
Na Binkoštno nedeljo, 23. maja, pri
maši ob 9.00, se nam bodo predstavili letošnji
birmanci. Izročili jim bomo tudi Sveta pisma, dar
•
Petek, 23. aprila, je za Ljubljano slove- župljanov. Eno Sveto pismo stane 10 EUR. Vsi,
sni praznik zavetnika, mučenca sv. Jurija, tudi ki boste darovali prispevek za nakup Svetega pisma za birmanca, boste prejeli tudi njegovo ime
patrona naše podružnice v Tacnu.
ter tako postali njihovi duhovni botri.
•
V nedeljo, 25. aprila, bodo krsti po maši
Nekaj datumov v prihodnosti:
ob 9.00 v Šmartnem, ob 10.30 pa bomo obhajali •
25. april – krsti po maši (9.00)
Jurijevo nedeljo v Tacnu. Vabljeni!
27. april – ministrantski izlet v Gardaland
•
Od ponedeljka, 26. aprila, imajo otroci 4. maj – maša za žive in rajne gasilce v Spodnjih
Gameljnah (18.00)
prvomajske počitnice, zato ni veroučne šole.
8. maj – prva sveta spoved za 3. razred in sreča•
V torek, 27. aprila, gremo z ministranti nje staršev (15.00)
na izlet v Gardaland. Dobimo se ob 3.30 zjutraj, 16. maj – prvo sveto obhajilo (9.00)
ko bomo skupaj obhajali mašo v župnijski cer- 30. maj – nedelja zakonskih jubilejev (9.00)
kvi za srečno pot. Odhod avtobusa pa je ob 4.00 13. junij – evharistični kongres v Celju (v župniji
zjutraj. Vrnemo se pozno zvečer. Cena je 45 EUR maša samo ob 7.00!)
(ministranti s popustom za nabrane točke!). Pri- 19. junij – romanje župnijskih sodelavcev v Salzburg in Berchtesgaden
javite se lahko čimprej tudi drugi.
29. junij – začetek Oratorija 2010 (do petka, 2.
•
V soboto, 1. maja, je praznik dela, obe- julija)
nem pa začetek šmarnične pobožnosti. Poslušali 11. julij – prenos svete maše iz Šmartna po radiu
bomo zgodbo o Radovedni Evi. Šmarnice so vsak (v župniji maša samo ob 9.00!)
dan v župnijski cerkvi ob 19.00 (tudi v soboto!), 					
•
Molitev za pripravo na slovenski evhariob nedeljah pa po maši ob 9.00.
stični kongres:
•
Na 5. velikonočno nedeljo, 2. maja, bo Gospod Jezus,
žegnanje na podružnici sv. Lenarta v Spodnjih pomagaj nam s svojo milostjo,
Gameljnah ob 10.30. Vabljeni!
da se bomo v času priprave

na slovenski evharistični kongres

•
Za mašne namene je nekaj prostih mest vedno bolj zavzeto in dejavno
še ob torkih zjutraj v juniju, ostalo imamo že kar
udeleževali mašne daritve,
precej zasedeno. Zaenkrat namenov za poletne
te z vedno večjo ljubeznijo
mesece še ne morem sprejemati.

prejemali v svetem obhajilu
•
Birmanci (8. in 9. razred) do konca maja in te častili pod podobo kruha
prinesejo podatke o svojih botrih. Krščanski bo- kot svojega Odrešenika.
ter mora biti katoličan, ki je prejel vse zakramen- 			
Amen.
te uvajanja, posvečevati mora nedelje in praznike
z obiskom maše ter biti samski ali poročen. Nekatoličani in živeči v zunajzakonski skupnosti ne
morejo biti botri! Če niso iz naše župnije, dobijo
potrdilo pri svojem župniku. Če pa so iz naše župnije, naj se med uradnimi urami oglasijo v župnijski pisarni.

ŽUPNIJA ŽIVI
•				
NAŠI POKOJNI
Na pokopališču v Stožicah smo se poslovili od Martina
ROPA iz Spodnjih Gameljn. Gospod, daj mu
večni pokoj!
g

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

Škof Herberstein v pismu šmarskemu vikarju Petru Tacoli: „Vsi kočarji, ki se nahajajo
v vasi Sv. Martina, morajo vsakemu vikarju
enkrat letno v času velike noči darovati
osem krajcarjev v denarju in dvoje jajc,
soseska pa hlebec sira in dvoje jajc. Enako
morajo darovati kočarji v vasi Gameljne,
ki so tudi župljani Sv. Martina.“ (sedanji
vikar naj dostavi tole, ker smo ravno v času
velike noči: jajc in krajcarjev ne potrebuje,
sir ima pa rad!)

„Pojdite ven v svet“ je Kristus naročil apostolom.
In ne: Ostanite doma in čakajte, če bo kdo prišel.“

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 17)

(Alfred Delp)

Kakšen oznanjevalec sploh sem? Se pridružujem množici, ki težko prizna, da so kristjani?
Premorem vsaj toliko poguma, da lahko izjavim, komu pripadam?
Velikonočno praznovanje je z vsemi navadami
lahko zelo lepo. Učinkovito pa bo, če nas bo
napravilo oznanjevalce ...

ODDANE MAŠE

g

Od 8. aprila ste darovali za naslednje namene: v dober namen in za + MIKLAVŽEVE in + Jože
BELČIČ
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE

ZA NASMEH
Pri birmanski katehezi … Visoko ciljajoči kaplan
razlaga mladeži službe, ki so v Cerkvi.
„Škof je naslednik apostolov, duhovniki pa
njihovi pomočniki. Kaj menite, ali lahko jaz kot
duhovnik postanem nekoč škof?“
Matija hitro odgovori: „Težko bo, za tako službo
izbirajo bolj pametne!“

Tamle nekje do konca pridige smo prišli …
Vmes smo malo podremali, ker so gospod oznanili verske resnice, ki jih že poznamo ali smo jih
spoznali pred desetletji pri verouku. No, sedaj
so pa končali in se usedli. Nastopila je mučna
tišina. Le zakaj? Tiho smo lahko doma …
Duhovnik se mora res na pridigo dobro
pripraviti. In ta naloga ni lahka! Neminljivo
evangeljsko resnico mora obračati na dejanske
življenjske okoliščine. Vendar se mora vedno
zavedati, da je samo nevreden Gospodov služabnik. Tudi brez njega bi Božja beseda spregovorila. In Božja beseda, kljub hrupu današnjega
časa, vendarle najbolj glasno govori v tišini, zato
so kratki trenutki tihote pri bogoslužju zelo pomembni. Takrat spregovori Duh, ki mrtvo črko
oživlja. Mi pa z njim o tem, kar poslušamo pri
maši spregovorimo v ponedeljek, torek, sredo,
v službi, šoli, s prijatelji. Ni važno, ali v tišini ali
glasno, pomembno je, da spregovorimo!

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

KRAJ

18. 4.
ned

3. VELIKONOČNA NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane

19. 4.
pon

sv. Leon IX., papež

20. 4.
tor

sv. Marijan, menih

21. 4.
sre

sv. Anzelm, škof in cerkveni
učitelj

22. 4.
čet

sv. Leonid, mučenec

23. 4.
pet

sv. Jurij, vojak in mučenec
ZAVETNIK MESTA LJUBLJANA

24. 4.
sob

sv. Fidelis iz Sigmaringena,
mučenec

25. 4.
ned

4. VELIKONOČNA NEDELJA
sv. Marko, evangelist

26. 4.
pon

Marija, Mati dobrega sveta

27. 4.
tor

sv. Cita, dekla

28. 4.
sre

sv. Peter Chanel, duhovnik in
mučenec

19.00 + Marija JENKO, 30. dan

Šmartno

29. 4.
čet

sv. Katarina Sienska, devica in
cerk. učiteljica

19.00 + Rudi STROJKO, obl.

Šmartno

30. 4.
pet

sv. Pij V., papež

19.00 + Marko GOVEKAR, obl.

Šmartno

1. 5.
sob

sv. Jožef Delavec
PRAZNIK DELA

19.00 ZAČETEK ŠMARNIC

Šmartno

20.00 + Ivan BITENC, obl.

Tacen

2. 5.
ned

5. VELIKONOČNA NEDELJA

9.00 + Anton MEDJA, obl.
19.00 + Mirko RUŠT

Šmartno

Šmartno

6.30 + starši in Martin KIRN

Šmartno

20.00 + Ivanka KNEZ, 30. dan

Rašica

19.00 za blagoslov v zakonu

Šmartno

19.00 za prebivalce Ljubljane

Šmartno

20.00 + Ivanka MALOVRH

Tacen

20.00 + KOZELJ, ZAVRL, APPEJ

Tacen

7.00 + Filip in Vida JERAJ
9.00 za žive in rajne farane
10.30 za sosesko
19.00 + Janez URAN, obl.
3.30 v dober namen

7.00 + Jože in Marija DOLINAR
9.00 za žive in rajne farane
10.30 za sosesko

Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno

Šmartno
Sp. Gameljne

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

E-pošta: zupnija.smartno@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, 2. maja 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).

