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List svetega Martina
HVALA ZA RAJNE IN NE: HVALA, DA SO RAJNI
Prihajajo jesenski dnevi. Kako zanimivo, s prvim mrazom je bil november med nami že v
sredini oktobra. Tudi če odmislimo, da so prvi dnevi predzadnjega meseca v letu, posvečeni rajnim, nekako kar razmišljamo v tej smeri. Za kristjane, za katere NAJ BI veljalo
(velja?), da se ne bojijo prehoda v onostranstvo, pa so to milostni dnevi spomina vseh
svetih, onih, ki so že v večni blaženosti.
Še nikoli nisem bil za praznik vseh svetih v domači župniji.
Vedno sem bil pri koreninah. V tistem hladu in vetru se
mi je zdelo, da smo skupaj povezani s tistimi, ki so odšli.
V zahvalo. Z nobenim predsodkom. Takrat je bilo vedno
dovolj prostora za hvaležnost. Celo leto smo se pritoževali in jadikovali. Prišli so dnevi, kakor dnevi miru med
fronto. Pogled nazaj ni bil pogled sovraštva, mržnje ali
teže, ki smo jo morda nosili, marveč lep spomin na vse,
ki so gradili naše temelje. Takšni, kakršni so bili. S temi in
onimi sposobnostmi in z mnogimi napakami. Kdo ve, kje
so? Morda že uživajo večni mir, proti kateremu plujemo.
Morda so še na predzadnji postaji očiščevanja. K enim
smo se torej z molitvijo zatekali, za druge smo prosili. Ne
zamerite, to so bili moji občutki, morda ima kdo drugačno
izkušnjo.
Želim vam, da bi ob slovesnem prazniku vseh svetih
doživeli hvaležnost za prednike, ki jih je Gospod nagradil za zvesto opravljano službo in
se jim priporočali. Naslednji dan, ob spominu na verne rajne, pa molili za njihove duše.
N. B. Ne bi rad jemal zaslužka cvetličarjem in svečarjem, toda, za Božjo voljo, malo se
ustavimo pri nakupovanju sveč, saj s tem zasipamo naš, z navlako nasičeni planet. Skromna rožica, molitev, darovana maša bodo več kot dobrodošli!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI ...

V ponedeljek, 2. novembra, je spomin vseh
vernih rajnih. To je dan, ko še posebej
molimo za duše v vicah. Sveti maši v
Šmartnem bosta ob 9.00 in ob 18.00, v
Tacnu pa ob 19.00. Po maši ob 9.00 bomo
na pokopališču molili za rajne.

val g. France Mervar, župnik iz Vodic, zaključek pa bodo litanije in slovesna maša ob
17.00, ko bo med nami g. Janez Rihtaršič,
župnik iz Mirne Peči. Vabim vas, da pridete
k tihemu češčenju čez dan in prosite Jezusa
v Najsvetejšem zakramentu za blagoslov v
življenju. Razpored češčenja:

V četrtek, 5. novembra, bomo po maši v
Šmartnem molili molitveno uro za naše
rajne. Vabljeni! Zvečer bo tudi srečanje za
starše veroučencev 3. razreda, v učilnici
župnišča ob 19.00.

10.00 – 11.00
Rašica
11.00 – 12.00
Spodnje Gameljne
12.00 – 13.00
Šmartno
13.00 – 14.00
Srednje Gameljne
14.00 – 15.00
Zgornje Gameljne
15.00 – 16.00
Tacen
16.00 – 16.45 BIRMANCI, ŽPS, Karitas

V petek, 6. novembra, je god sv. Lenarta,
zavetnika cerkve v Spodnjih Gameljnah.
Maša bo ob 19.00. Obenem je to prvi
petek, ko bom obiskoval bolnike in ostarele
po domovih. Še vedno vabim, da tisti, ki ne
morete priti k maši ob nedeljah, pokličete 15. novembra obhajamo Martinovo nedeljo.
Slovesni sveti maši bosta v župnijski cerkvi
duhovnika na dom za prvi petek.
ob 7.00 in ob 9.00. Popoldne ob 15.00 pa
Zahvalno nedeljo obhajamo 8. novembra. bo dekanijsko srečanje članov ŽPS na Oazi
To je dan zahvale Bogu za vse, kar smo in miru na Ljubelju.
kar imamo, za vse blagoslove, pa tudi za
križe, ki nas utrjujejo v življenju, čeprav so
včasih težki. Zahvaljujemo se za pridelke,
ki so Božji dar in delo človeških rok. Zahvaljujemo se za bližnje, za vse, ki nas imajo
radi, sodelavce in prijatelje. To je obenem
tudi Lenartova nedelja, zato bo slovesna
maša v Spodnjih Gameljnah ob 10.30. Pri
mašah v Tacnu in v Šmartnem bo darovanje za župnika, pri katerem boste prejeli
spominsko podobico z mojo novo pesmijo,
v Spodnjih Gameljnah pa boste darovali za
nove zvonove. Bog povrni!

Spet vas vabim, da bi več prejemali zakrament svete spovedi. Župnik je v spovednici
v Šmartnem pred sveto mašo. Ker ste nekateri starši izrazili željo, bom ob prvih petkih
eno uro pred mašo na voljo za spoved za
veroučence, ki bodo lahko opravili sveto
spoved.

Na dodatnem listu je objavljeno, kdaj se
bomo vaših rajnih še posebej spomnili pri
svetih mašah (do 15. 11.) v novembru.
Bog povrnij za vaše darove. Namenili jih
bomo g. Gregorju Celestini, duhovniku naše
V tednu po zahvalni nedelji imam župniške škoﬁje, ki študira v slovenskem papeškem
zavodu v Rimu.
izpite in duhovniške dneve v Strunjanu,
zato ima veroučno šolo samo prvi razred,
Termini za mašne namene so za letos že
ostali razredi pa nimajo verouka.
zasedeni. Konec novembra (predvidoma po
V soboto, 14. novembra, v župniji obhaja- 22. novembru) bom sprejemal namene za
prihodnje leto, za prve tri mesece (januar,
mo praznik celodnevnega češčenja. Najsvetejše bomo počastili z mašo v župnijski februar, marec). Vabim vas, da darujete za
cerkvi sv. Martina ob 9.00. Mašo bo daro- oddane maše za duhovnike, ki nimajo dovolj
mašnih namenov.

ZA NASMEH …

ZA SPOMIN …

Za praznik je prišel k maši s svojimi otroki
tudi oče, čeprav ga niso pogosto videli v
cerkvi.
Po maši se je glasno pritoževal vsej okolici:
„Moj Bog, kako dolgo župnik pridiga! In
pevci kar vlečejo. Pa če bi bili vsaj dobri
… Tudi ogrevanje bi bilo lahko boljše, celo
mašo me je zeblo.“
„Oh, oče, meni pa se zdi, da je bilo kar toplo in je župnik dobro pridigal in pevci lepo
peli za tistih deset centov, ki si jih vrgel v
pušco!“

Prva kanonična vizitacija po drugi svetovni
vojni je bila v Šmartnem pred šestdesetimi leti, leta 1949. Škof Vovk je zapisal:
„Župnišče je ohranjeno, a bilo je zasedeno
po vojakih do letošnje pomladi … Cerkev
nima stalnega organista in cerkovnika. Vse
to povzroča dušnemu pastirju veliko skrbi
… Dušnega pastirja in ovce naj vodi Dobri
Pastir!«
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno pod
Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 74)

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE …
Pri bogoslužju, kot smo že omenili, nismo nikoli, ali pa zelo redko, sami. Vedno
je to dejanje občestva. Zato naj bo začetek bogoslužja slovesen, če se le da, majhna
procesija s svečama, kadilnico, bralec Božje besede (če se da, naj to ne dela duhovnik!)
lahko nese celo evangeljsko knjigo.
Ta sprevod je podoba Cerkve, občestva romarjev, ki gre skupaj večnemu cilju naproti – Bogu. In to skupaj.
Procesije, shodi, obredi, vse to je bilo ljudem vseh časov vedno blizu. Češčenje
nima nobenega smisla, če je nedejavno, mrtvo, pusto. Ljudje imamo radi dogajanje,
gibanje in to pride seveda v ospredje tudi pri bogoslužju. Nerodno je, če se skuša z lepo
liturgijo Bogu bližati samo mašnik, ostali pa nemo obsedijo in ne vedo, kaj se dogaja.
Zato je potrebno mašne dele ljudstvu razlagati.

ZA RAZMISLEK …

„Kdor se ukvarja z Božjimi stvarmi, bo po njihovi
podobi preustvarjen.“
(Sv. Albert Veliki)
Kako sprejemam versko resnico o posmrtnem
življenju, o večnem življenju pri Bogu? Koliko vere
premorem ob izgubi bližnjega ali ob spominu na
rajne?
Bog nas bo sodil po delih in po veri. Ne moremo od
njega samo zahtevati in hkrati ne verovati ...

ŽUPNIJA ŽIVI ...
g

NAŠI MLADI KRISTJANI: Zakrament svetega krsta so
prejeli: BRIN Volovšek z Ingličeve 16a (krščen v baziliki
na Brezjah), SARA Žalac iz Sp. Gameljn 41a, JURE Kuhar
z Ulice Janeza Rožiča 9, SVIT Smodiš z Ulice Željka
Tonija 1, NEŽA Kovačič z Ulice Cirila Kosmača 43 in PIKA
Zorc z Gustinčičeve ulice 34. Podprimo jih z molitvijo!

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

2. 11.
pon.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

3. 11.
tor.

Viktorin Ptujski, škof in mučenec

4. 11.
sre.

Karel Boromejski, škof

18.00 (po namenu)

5. 11.
čet.

Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

18.00 + starši LOŽAR (iz Sp. Gameljn)

6. 11.
pet.

Lenart, opat

7. 11.
sob.

Ernest, škof

8. 11.
ned.

32. NAVADNA NEDELJA
ZAHVALNA

PRVI PETEK
PRVA SOBOTA

9.00

+ Valentin in starši LAMPIČ

18.00

+ Jože ERJAVEC, obl.

19.00

za duše v vicah

6.30 v zahvalo

KRAJ
Šmartno
Tacen
Šmartno

Šmartno

18.00

+ Jože BILBAN

19.00

po namenu

Sp. Gameljne

18.00 + Ivanka KNEZ, obl.

Tacen

7.00

za žive in rajne farane

9.00 + Ivana SUHOVERŠNIK
10.30

za sosesko

18.00

+ Francka in Jernej CEDILNIK

9. 11.
pon.

POSVETITEV LATERANSKE
BAZILIKE

10. 11.
tor.

Leon Veliki,
papež in cerkveni učitelj

ni maše

11. 11.
sre.

Martin iz Toursa, škof

ni maše

12. 11.
čet.

Jozafat Kunčević, škof in mučenec

18.00

13. 11.
pet.

Stanislav Kostka, redovnik

18.00 + družina SERAŽIN

14. 11.
sob.

Nikolaj Tavelić, mučenec
CELODNEVNO ČEŠČENJE

9.00
17.00

+ Anton MEDJA

za rajne duhovnike iz naše
župnije

Šmartno

Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno

Šmartno
Šmartno
Šmartno

+ Stanislav in Ivanka SKOBE
v zahvalo za letošnje leto

15. 11.
ned.

33. NAVADNA NEDELJA
Albert,
škof in cerkveni učitelj

7.00 za žive in rajne farane
9.00 v zahvalo sv. Martinu

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: sebastjan.likar@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici: akad. slikar J. Kovačič (župnijski arhiv)
in M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
Strip: Marta Bartolj
Tisk: Salve, Rakovnik
Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina,
bo izšlo v nedeljo, 15. novembra.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

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

ŽUPNIJSKA PISARNA
Župnik je v pisarni zagotovo
ob ponedeljkih od 11.0 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 po maši ob 9.00. Starši naj se prej oglasijo v
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)

