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List svetega Martina
KAJ V RESNICI POMENIJO ŠMARNICE?
Če smo imeli na fakulteti kakšen izpit, ki ni terjal več
prečutih noči, ampak samo nekaj besed in razmisleka, smo si na koncu rekli, da so bile to šmarnice.
Lahko bi temu rekli, da se je malo nakladalo, pa si
prišel skozi. Tudi svete teološke znanosti so se nam,
v mladostnem iskanju, se razume, zdele imaginarni
svet!
Kdo pa še ni imel izkušnje pobega v imaginarni svet?
V svet tišine, miru pred nadležnimi bližnjimi, pred težkimi obveznostmi prihodnosti. Morda samo za kratek
trenutek ali dva. Toliko, da se duh odpočije. Ravno
prejšnjo nedeljo se s prijateljico pogovarjava o tem.
Omeni mi, kako je nezadovoljna, kadar ji domači ne
pustijo biti drugačne volje. Kar smejalo se mi je, ker
sem se tudi sam zagledal v tej sliki. Čisto jasno je,
da se včasih (prepogosto se pač odrasli kristjan za to
ne sme odločati) raje zaprem pred svetom, kadar mi
ne pusti dihati ali biti to, kar sem. O tem, da pa MORAMO delovati v svetu in ne živeti v
svojem, ker je le-ta res samo namišljeni, smo pa že spregovorili.
Zakaj omenjam šmarnično pobožnost? Včasih nismo imeli toliko elektronskih srečevanj in
zanimivosti. Šli smo pač k šmarnicam. Žal, danes šmarnice postajajo dejanski imaginarni
svet, izmišljena zgodba, ki naj bi otrokom približala svet Božjega, liturgije, Sv. pisma. Pa
toliko imamo svetnikov ali tistih, ki so na poti tja. Bomo imeli pa drugo leto take šmarnice! Eno me pa potolaži: Marijina priprošnja je zelo realna. Naj vas vse spremlja v maju!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
V nedeljo, 16. maja, bo ob 9.00 v žu•
V ponedeljek, 3. maja, bo srečanje •
Župnijskega pastoralnega sveta v župnišču ob pnijski cerkvi v Šmartnem slovesnost prvega
svetega obhajila, ko bo 24 naših otrok prvič pri20.00.
stopilo
k zakramentu svete evharistije.
•
V torek, 4. maja, je god sv. Florijana,

zavetnika gasilcev. Vsem našim gasilcem se zahvaljujemo za njihovo pripravljenost in požrtvovalno pomoč. Sveta maša za žive in rajne gasilce
bo letos ob 18.00 v Spodnjih Gameljnah.
•
V četrtek, 6. maja, bo zvečer po maši
v Šmartnem ob 19.00 molitvena ura pred izpostavljenim Najsvetejšim za naše prvoobhajance.
Vabljeni starši in sorodniki ter vsi, ki boste s svojo
molitvijo spremljali prvoobhajance ob njihovem
prazniku.

•
Za mašne namene ni več prostih do  
konca junija. Zaenkrat namenov za poletne mesece še ne morem sprejemati.
•
Čimprej se prijavite za Slovenski evharistični kongres (Celje, 13. junij) ali župnijsko
romanje v Salzburg (19. junij). Zakonci, ki letos
obhajate okrogli jubilej poroke, pa se prijavite k
obhajanju nedelje zakonskih jubilejev, ki bo na
praznik Sv. Trojice, 30. maja.

•
Prvoobhajanci in birmanci se bodo
predstavili na plakatih v župnijski cerkvi. Župljane vabim, da bi zanje molili. Z nakupom molitvenika za prvoobhajance (5 EUR) ali Svetega pisma
za birmance (10 EUR) pa boste prejeli tudi listek
•
V soboto, 8. maja, bodo ministrantske z imenom in tako postali DUHOVNI BOTRI. Vse
vaje ob 9.00 v župnijski cerkvi. Popoldne ob vabim, da se pridružimo tej akciji. Svoj dar lahko
16.00 bo srečanje za prvobhajance in njihove oddate župniku osebno.
N.B. Morda ne sodijo tele vrstice ravno
starše. Starši bodo imeli pripravo v učilnici, otroci •
pa z animatorji. Približno ob 17.00 bo prva sveta v župnijska oznanila, pa vendar se drznem prespoved za otroke, za starše pa bo na voljo spo- grešiti. Kar nekaj težav sem imel z zdravjem v
vednik od drugod. Potem se bomo s starši še na zadnjem času. Prehrana je hitra. Časa ni. Potem
kratko dobili zaradi bližnje priprave na prvo sve- pa … Po hišah nerad hodim, da imate svoj mir,
to obhajilo. Družine prvoobhajancev vabim, da jaz pa svojega. Lepo vas pa vendarle kot župnik
si vzamejo to sobotno popoldne prosto za naše smem prositi: kadar pride gospod mu skuhajte
nekaj preprostega, nemastnega, nesladkega.
skupno srečanje in sveto spoved!
•
Na 6. velikonočno nedeljo, 9. maja, bo Meso jem rad samo nekajkrat na teden. To pa
redno mesečno darovanje za potrebe župnije (za povem (pardon, napišem) zato, ker bi rad ostal
ureditev sistemskega ključa na vseh stavbah v zdrav, vesel ...
•
V petek, 7. maja, je prvi petek. Dopoldne bom obhajal bolne in ostarele po domovih.
Za sveto spoved bom na voljo v župnijski cerkvi
od 18.00 naprej.

Ponovno vabim mlade, da se mi pridružupniji), ob 10.30 pa žegnanje na podružnici sv. •
žijo na Festovalu mladih, ki bo v Međugorju od
Križa na Rašici. Vabljeni!
•
V tednu po 6. velikonočni nedelji, bomo 1. - 6. avgusta. Lahko greste zraven tudi tisti, ki
obhajali prošnje maše na podružnicah za blago- ste v 9. razredu. Prijavite se pri župniku.
Nekaj datumov v prihodnosti:
slov pri delu na polju in pri živini ter za odvrnitev •
nesreč. V procesiji bomo molili tudi litanije vseh 8. maj – prva sveta spoved za 3. razred in srečanje
staršev (16.00)
svetnikov.

•
V četrtek, 13. maja, je praznik Gospodovega Vnebohoda. Sveti maši bosta ob 9.00 in
19.00 v župnijski cerkvi. Zvečer ob 19.00 bo začetek tridnevnice pred prvim svetim obhajilom.
Vabljeni tudi sorodniki in prijatelji družin prvoobhajancev.

16. maj – prvo sveto obhajilo (9.00)
30. maj – nedelja zakonskih jubilejev (9.00)
13. junij – evharistični kongres v Celju (v župniji maša
samo ob 7.00!)
19. junij – romanje župnijskih sodelavcev v Salzburg
in Berchtesgaden
29. junij – začetek Oratorija 2010 (do petka, 2. julija)
11. julij – prenos svete maše iz Šmartna po radiu (v
župniji maša samo ob 9.00!)
			

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

Leta 1884 je prišel v Šmartno za kaplana
Janez Žan. Bil je zelo nemirnega duha,
rad je tudi kaj več popil, zato se je kar
naprej selil iz župnije v župnijo. Bil pa je
zelo pripravljen ljudem priskočiti na pomoč.
Potegoval se je za pravice kmetov, objavljal
podlistke v časopisih ter uredil zgodovinske
zapise šmarske župnije, v kateri je deloval
8 let. Dočakal je kar 91 let.

„Čez čas skrbi izginejo, kar pa smo se naučili v
preizkušnjah, to ostane!“
(Gesser)
Kako pogosto se zatekam v namišljeni svet, da bi
pozabil na preizkušnje? Je to res samo oddih, ali pa
zbežim pred odgovornostjo? Ali pozabim celo nase?
Vsak razsoden človek potrebuje mir, potrebuje svet,
kamor se bo umaknil, vendar naj se vrne nazaj, saj
nobena preizkušnja ni tako velika, da nas ne bi kaj
lepega naučila ...

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 140141)

ZA NASMEH

ODDANE MAŠE
g

Mladi očka je pripeljal svojega sinčka v otroškem vozičku k maši. Pred začetkom obreda
mali nadebudnež kriči in joče na vso moč.
Očka pa potiho mrmra: „Kar mirno Milan. Samo
molči, Milan! Tiho, tiho, Milan. Pobožna vernica
očku prišepne: „Kaj pa je narobe z malim Milanom, je bolan?“ „Pa saj mali ni Milan, ampak
Darko!, odgovori oče, „Milan sem jaz!“

Od 18. aprila ste darovali za naslednje namene: za
zdravje v družini, BOŠTJANOVI (2 mašna namena),
Jože in Marija KERŽIČ. Ob pogrebu + Bernarde KOMATAR so darovali za svete maše: Janez Lampič z
družino (2 mašna namena), Pavla Lavtižar z družino
(1 mašni namen) ter Kramarjevi iz Šmartna (2 mašna
namena).
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje.
Vabim vas, da darujete za oddane maše! Hvaležen
bom za mašne namene v času mojega dopusta.

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Na pokopališču v Šmartnem se bomo polovili
od Alojzija LETNARJA iz Zg. Gameljn. Gospod,
daj mu večni pokoj!
• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta je prejel JURE Cedilnik
s Poti sodarjev. Podprimo ga z molitvijo!

Besede, ki jih danes izpovedujemo v Veri
pri bogoslužju nedelje ali slovesnega praznika,
so večkrat naša medla in tiha (joj, Bog ne daj,
da me kdo sliši, da javno izpovem svojo vero.
Kaj pa bodo rekli sosedje!) potrditev vere. Vendar so nekatere besede v veroizpovedi tako pomembne, da so se cerkveni očetje na koncilih
precej mučili, preden je Sveti Duh razodel pravo
resnico. Tako je duhovnik Arij (odtod shizma arianizem, ki je verska zmota) učil, da Jezus Kristus ni pravi Bog od pravega Boga. Nicejski koncil leta 325 pa je ta nauk označil za zmoten. Saj
res, kaj pa bi ostalo od naše vere, če ne bi bil
Kristus kot Božji Sin iz Očeta rojen pred vsemi
veki in je Bog od Boga, enega bistva z Očetom.

GOD/PRAZNIK
2. 5.
ned

5. VELIKONOČNA NEDELJA

URA

NAMEN

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

3. 5.
pon

sv. Filip in Jakob ml., apostola

4. 5.
tor

sv. Florijan, mučenec

5. 5.
sre

sv. Gotard, menih in škof

6. 5.
čet

sv. Dominik Savio,
dijak in zav. ministantov

7. 5.
pet

sv. Gizela, kraljica in opati

8. 5.
sob

sv. Bonifacij IV., papež

9. 5.
ned

6. VELIKONOČNA NEDELJA

19.00 + Ana ŠUŠTAR
18.00 za žive in rajne gasilce

11. 5.
tor

sv. Estela (Zvezdana), mučenka

12. 5.
sre

sv. Leopold Mandić, redovnik

13. 5.
čet

VNEBOHOD

14. 5.
pet

sv. Bonifacij, mučenec

15. 5.
sob

sv. Zoﬁja (Sonja), mučenka

16. 5.
ned

7. VELIKONOČNA NEDELJA
PRVO SVETO OBHAJILO

Sp. Gameljne
Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno

19.00 + Alojzij LETNAR, 7. dan

Šmartno

19.00 + ŽIBRET

Šmartno

19.00 + Justina PIPAN

Šmartno

20.00 + Jernej in Francka CEDILNIK
7.00 za žive in rajne farane
10.30 za sosesko

sv. Job, svetopisemski mož

Šmartno

19.00 + Janez MEDVEŠEK, obl.

9.00 + Vinko KLJUN, obl.

10. 5.
pon

KRAJ

19.00 + KOLENC in ANŽIČEK
20.00 prošnja maša
19.00 Kata in Niko PEJKOVIĆ

Tacen
Šmartno
Rašica
Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno

20.00 prošnja maša

Sr. Gameljne

19.00 prošnja maša

Šmartno

20.00 prošnja maša

Rašica

9.00 + Bernardka ANŽIČ, obl.
19.00 + Stanislav in Ivana SKOBE
19.00 + Magda MAROLT, obl.
20.00 prošnja maša
19.00 + Đuro SKELEĐIJA, obl.
20.00 + Ana ŠKOLČ, obl.

Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno
Tacen

7.00 za prvoobhajance
9.00 + Justina in Alojz KEK

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

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, 16. 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).

