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18. september 2011
ALI NI LEPO POGLEDATI V OBRAZ?

Hudobni in opravljivi jeziki bodo seveda začeli z delom. Vendar, da jih razočaram, moram povedati, da ne gre za nobeno zaljubljenost. To bi pa res bil dogodek za našo faro, ako bi župnik
odpeljal na drugi tir! Si predstavljate?
Bolj sem z mislimi še pri 11. septembru, nesrečni obletnici dogodka, ki je grobo začel 21.
stoletje. Hkrati pa mi odmeva evangelij današnje nedelje (ravno tako 11. september. In pozna
ura. Oči mi kar vleče skupaj …) o neizmernem odpuščanju, ki ga človek lahko posnema, saj
izhaja iz samih Božjih ust in del Duha.
Terorizem ni oddaljena stvar. Še kako je realen tudi v naših odnosih. Morda nima razsežnosti,
kakršne je imel nesrečni padec dveh nebotičnikov, a vendar predstavlja grozečo nevarnost
za naš obstoj. Koliko maščevanja! Koliko neodpuščanja! Koliko starih zamer, ki niti nimajo
kakšnega pravega vzroka! Koliko vsega tega je krivo, da se na cesti ne ozremo drug proti
drugemu, rohnimo na sodišču, se prepiramo zaradi vej, ki bogvekam rastejo. Celo v cerkvi se
ne bomo usedli v klop, ki jo sicer zaseda naš sosed in veliki sovražnik.
Res je dosegel največ tisti kristjan, ki zmore živeti v miru z vsemi. In še nekaj: morda res nisem
zaljubljen, vesel sem pa, da smem vsem ljudem pogledati v obraz. Nikogar ni (hvala ti, Gospod!), ki mu ne bi mogel iskreno seči v roko. Res je, so nekateri, ki imajo drugačno mnenje,
me ne cenijo, mislijo, da smejo reči vse. A v obraz jim morem pogledati. Odpustite, če sem bil
preveč oseben …
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V naši župniji bomo začeli s srečanji biblične
skupine. Prvo srečanje bo tako v ponedeljek,
19. septembra, ob 20.00, v župnišču. Skupino
bo vodila ga. Jana Podjavoršek.
 V sredo, 21. septembra, bo pričel z vajami
otroški pevski zbor naše župnije. Vaje bodo ob
18.00 v župnišču. Vabljeni otroci veroučne šole!
 V petek, 23. septembra, bosta pri večerni
maši med nami gosta, zakonca Marija in Silvester Bukovec, krščanska zakonca in avtorja
številnih duhovnih popevk. Vabljeni veroučenci
in njihovi starši. Za birmance je to srečanje obvezno!
 Zaobljubljena maša v zahvalo za vrnitev Rašičanov iz izgnanstva bo na Šmarni gori v soboto,
24. septembra, ob 10.00.
 Za čiščenje župnijske cerkve so v soboto, 24.
septembra, na vrsti Spodnje Gameljne 66 – 130.
 Nova izredna delilca svetega obhajila, g.
Janeza Lampiča in g. Ivana Bizjaka, bo župnik
umestil v njuno službo v nedeljo, 25. septembra, pri maši ob 9.00.
 Starši učencev 1. razreda so v ponedeljek,
26. septembra, povabljeni k čiščenju učilnic v
župnišču. Zberemo se ob 19.30, po čiščenju pa
bo še kratko srečanje z župnikom in katehistinjo.
 V petek, 30. septembra, gremo z mladino na
duhovno obnovo v Bohinjsko Bistrico. Z vlakom
se bomo odpravili do Jesenic in nato naprej v
Bohinj (natančno uro sporočimo, verjetno bo
odhod iz Šmartna okrog 17.00). Cena za bivanje, hrano, kopanje v Aquaparku in prevoz je 30
EUR. Prijavite se pri župniku.
 Nedelja, 2. oktobra, je rožnovenska. Tudi v
letošnjem letu se bomo zbirali pred mašo in mo-

lili rožni venec v čast Materi Božji. Vabljeni! To
nedeljo bomo začeli zbirati prispevke za srečelov, ki bo na župnijski dan, 9. oktobra. Povabimo
vse župljane, da prinesejo svoj dar, ki naj ne bi
presegal vrednosti 10 EUR. Zbrana sredstva ob
srečelovu bomo namenili družini iz naše župnije,
ki je v stiski.
 Več o slovesnostih ob 170. letnici posvetitve župnijske cerkve najdete na dodatnem listu
– vabilu, ki je priloga Listu svetega Martina. O
vseh dogodkih vas bomo s člani ŽPS obveščali
tudi pri nedeljskih mašah.
 V drugi polovici septembra nameravamo prebeliti fasado stare pošte in dveh strani župnišču.
Prostovoljce vabimo, da se nam pridružijo.
 Še vedno se lahko prijavite za župnijsko romanje na Gradiščansko (15. in 16. oktober). Tisti, ki ste se že prijavili, pa do 1. oktobra plačate
romanje v pisarni, hkrati pa poveste še rojstne
podatke.
 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 19. september – začetek srečanj biblične skupine (20.00)
• 23. september – večerna maša z gostoma, zakoncema Bukovec (19.00)
• 24. september – zaobljubljena maša na Šmarni gori za Rašico (10.00)
• 25. september – umestitev izrednih delilcev
obhajila (9.00)
• 26. september – čiščenje učilnic in srečanje
staršev 1. razreda (19.30)
• 30. september – duhovna obnova za mlade v
Bohinjski Bistrici
• 3. oktober – srečanje ŽPS (20.00)
• 5. – 9. OKTOBER – SLOVESNOSTI OB 170.
LETNICI POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE SV.
MARTINA V ŠMARTNEM

ZATE ...

Dogodki, ki so povezani z nasiljem in krivico in ki smo jim priča iz dneva v dan, nas pogosto navdajajo z
jezo in strahom. Če se počutimo močne, jeza pogosto preraste v željo po maščevanju, kadar pa smo šibki,
začnemo gojiti zamere ali živeti v strahu. Kdaj pa bomo ob tem pomislili na Boga in na to, da bi bil v našem
življenju edini strah le strah pred Njim?
- 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.
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, v župnišče prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta).
KRŠČANSKI POGREB - Po dogovoru v podjetju Žale se oglasite v župnišču. Če želite pogrebno mašo, to sporočite tudi na Žalah!
ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA

ODDANE MAŠE

BRALCI BOŽJE BESEDE
26. nedelja med letom (SLOMŠKOVA), 25. 9. , ob 9.00:

oznanila
1. berilo (Ezk 18,25-28)
2. berilo (Flp 2,1-5)
Prošnje

Andrej SKOBE
Jolanda BIZJAK
Jurij ŠILC
Diana BITENC

Od 31. avgusta ste darovali za naslednje namene:
za zdravje, v zahvalo (4 mašni nameni), za
veroučence in njihove družine (5 mašnih namenov), + Anica ŠUŠTAR , za zdravje. Ob pogrebu + Zdravka Čižmana so darovali za svete
maše: Marija Plešec, Sitarjevi iz Tacna ter družina
Čižman, Tacen 22.
Svete maše bodo opravljene drugod!

ŽUPNIJA ŽIVI

27. nedelja med letom (ROŽNOVENSKA), 2. 10. , ob 9.00:

oznanila

Renata OGOREVC
g

1. berilo (Iz 5,1-7)

Joži PLUT

2. berilo (Flp 4,6-9)

Ignac POLAJNAR

Prošnje

Vida MERŠE

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Zdravka ČIŽMANA iz Tacna
Gospod, daj mu večni pokoj!

KATEKIZEMSKI DROBCI
ZAKAJ REČEMO: »ODPUSTI NAM NAŠE DOLGE, KAKOR TUDI MI ODPUŠČAMO SVOJIM DOLŽNIKOM«?
Ko prosimo Boga, naj nam odpusti, pred njim priznavamo, da smo grešniki. A hkrati izpovedujemo njegovo usmiljenje, ker v njegovem Sinu in po zakramentih »prejemamo odrešenje, odpuščanje grehov« (Kol
1,14). Naša prošnja pa bo uslišana samo pod pogojem, da smo sami prej odpustili.
Odpuščati in odpustiti je večkrat zelo težko. Človek
je zapleteno in kompleksno bitje, obteženo s culo že
od spočetja dalje. Z odraslostjo se pričakuje od nas
preseganje teže cule, domnevnih težav, ki nas prizadevajo v službi, med sosedi, v družini in sorodstvu.
Včasih pa to ne gre. Takrat v molitvi spoznamo, da
bomo to zmogli le z božjo pomočjo. Bog Oče je po
prošnji Sina odpustil umor na križu vsem, »saj ne
vedo, kaj delajo«, nam pa vedno odpušča, če se napak in grešnega življenja zavedamo in nam je iskreno
žal. Tako spoznamo, da moramo odpuščati tudi mi
vse in vsem, ki so nas kakorkoli užalili ali prizadeli.
To nam more uspeti le, če bomo dovolj ponižni in
odprti do sebe, okolice in do Boga. Vedno pa moramo delati vse in z vsemi tako, kakor pričakujemo od
drugih, da bodo ravnali z nami. Za to smo se dolžni
nenehno truditi.

... IN ZAME!

V življenju nismo le bilka, ki jo veter kar tako maje sem in tja, ampak se s svojo svobodno voljo odločamo,
kam želimo. Pogosto je veter premočan, tako da nas odpihne drugam ali nas celo zlomi. Takrat se lahko spominjamo lepših dni ali pa iščemo pravico ob pogledu na sosednje bilke, ki še stojijo. Ob košnji pa je najlepše,
če z ljubeznijo pomislimo na darovanje in na odpuščanje večjim in manjšim koscem ... (A. Osterman)
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. V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem. V času odsotnosti ali
dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).

GOD/PRAZNIK
18. 9.
ned

25. NEDELJA
MED LETOM

URA

NAMEN*

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija in Valentin KOSMAČ
10.00 za sosesko
19.00 + Francka SEŠEK, obl.

KRAJ
Šmartno
Rašica

19. 9.
pon

sv. Januarij,
škof in mučenec

20. 9.
tor

sv. Andrej Kim Tae-gon
in drugi korejski mučenci

21. 9.
sre

sv. Matej,
apostol

19.00 za veroučence in njihove družine

Šmartno

22. 9.
čet

sv. Florencij,
duhovnik

19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK

Šmartno

23. 9.
pet

sv. Pij iz Pietrelcine,
duhovnik in mistik

19.00 + ČARMAN

Šmartno

24. 9.
sob

BL. ANTON M.
SLOMŠEK, ŠKOF

25. 9.
ned

26. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA

26. 9.
pon

sv. Kozma in Damijan,
mučenca

27. 9.
tor

sv. Vincencij Pavelski,
redovni ustanovitelj

28 9.
sre

sv. Venčeslav,
mučenec

29. 9.
čet

sv. Mihael, Gabrijel in
Rafael, nadangeli

30. 9.
pet

sv. Hieronim, duhovnik
in cerkveni učitelj

19.00 + Rozalija in Marjan ZADRAVEC

1. 10.
sob

sv. Terezija Deteta Jezusa,
devica in cerkvena učiteljica

19.00 + Angelca SNOJ, obl.

2. 10.
ned

27. NEDELJA
MED LETOM
ROŽNOVENSKA

20.00 + Zdravko ČIŽMAN, 7. dan
6.30 za zdravje

10.00 zaobljubljena maša za Rašico
19.00 + Franc ČESENJ
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Mihaela in Jože LOVŠE
19.00 + Jože NOVAK, obl.
6.30 + kard. Alojzij AMBROŽIČ

Šmartno
Tacen
Šmartno

Šmarna g.

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 v zahvalo

Šmartno

19.00 Bogu v zahvalo

Šmartno

20.00 + Zdravko ČIŽMAN, 30. dan

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Ludvik SERAŽIN, obl.

Tacen
Šmartno
Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Poslušaj, Gospod, pravično stvar, prisluhni mojemu ječanju;
sliši mojo molitev z ustnic brez prevare.
Od tebe naj pride moja sodba, tvoje oči gledajo na iskrenost (Ps 17,1-2).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Strip: Marta Bartolj
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/238-970 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

