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List svetega Martina
ČLOVEK IZ VAGONA
Spal sem v istem nadstropju v samostanu sester v Krakovu kakor pred tremi
leti, blizu sobe sv. Favstine Kowalske,
priče Božjega usmiljenja. Tokrat nisem
pisal uvodnika za župnijski list, kakor
pred tremi leti, pač pa sem ga že imel v
mislih.
Kakor pred tremi leti smo tudi tokrat
obiskali Auschwitz. Letos pa še Birkenau,
poljsko Brzezinko, prostrano polje, kjer
je svoje življenje končalo skoraj milijon in
pol ljudi. Tokrat me je v taborišču smrti
med kovčki, očali, nožnimi protezami in čevlji umorjenih zvilo. Vesel sem bil, da smo hitro
odšli. Čeprav sem se vedno zanimal za drugo svetovno vojno, sem take razsežnosti tokrat
težko sprejel.
Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ?(Ps 8,5) Saj res, kako si
drznemo reči, da smo ustvarjeni po Božji podobi, ob pričah takih grozot, kot smo jim priče? Da ne omenjamo pokolov, ki so se dogajali pri nas, po vojni … Tega nisem nikoli razumel. Toda bolje razumem vse skupaj, odkar vem za odgovor mladega Alberta Einsteina, ki
je svojemu učitelju odgovarjal, da mraz in tema ne obstajata, obstaja samo pomanjkanje
toplote in svetlobe.
Da, človek, zgodovinski spomin je enkraten. V negativnem smislu. Nikar ne ponavljajmo
napak preteklosti. Dobri smo, vendar slabo in zlo izbiramo sami. Nikar ga ne izberimo!
Ko boste obiskali vagone v Birkenau na Poljskem, v katerih so prišli mnogi na zadnjo pot
zaradi človeškega zla, prosite ZA ZDRAVO PAMET.
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
Na Martinovo nedeljo, 15. novembra, popoldne ob 15.00, bo v Oazi miru na
Ljubelju dekanijsko srečanje članov ŽPS.
Gost in predavatelj bo župnik in dekan na
Viču v Ljubljani, p. Marjan Čuden.
•
V ponedeljek, 16. novembra, ob
19.00, bo v župnišču srečanje članov Karitas.
•
Zadnjo nedeljo v cerkvenem letu,
22. novembra, obhajamo praznik Jezusa
Kristusa, Kralja vesoljstva. Pri sveti maši
ob 9.00 bo blagoslov zakonskih parov, ki
v letošnjem letu obhajajo okrogle obletnice. Srečanje pripravlja domača Karitas.
Zakonci, vabimo vas, da praznujete z nami!
Prijavite se pri župniku.
•
Sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, goduje 22. novembra. Vsem
pevcem, tako odraslim kakor nadebudnim
pevcem otroškega zbora, zborovodjem in
organistom, voščim obilo vneme in blagoslova pri njihovem delu in se jim hkrati
zahvaljujem za vso pomoč pri bogoslužju. Cecilijanko bomo imeli v soboto, 21.
novembra, zvečer ob 19.00 v župnišču.
Župnik poskrbi za jedačo in pijačo, soprani
in alti za sladek prigrizek, basi in tenorji pa
za dobro voljo.
•
V petek, 27. novembra, ob 17.00,
bo v Tacnu blagoslov prapora Čebelarske
zveze Tacen. Vabljeni!

•
Na dodatnem listu na oznanilni mizi
in na oglasni deski je objavljeno, kdaj se
bomo vaših rajnih še posebej spomnili pri
svetih mašah v drugi polovici novembra.
Bog povrni za vaše darove; zbrali smo za
kar 60 oddanih svetih maš. Namenili jih
bomo g. Gregorju Celestini, duhovniku naše
škofije, ki študira v slovenskem papeškem
zavodu v Rimu.
•
Termini za mašne namene so za
letos že zasedeni. Za maše za prve tri
mesece v naslednjem letu (januar, februar,
marec) bom začel sprejemati po nedelji
Kristusa Kralja (22. novembra). Vabim vas,
da darujete za oddane maše za duhovnike,
ki nimajo dovolj mašnih namenov.
•
Vabim vas, 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.
•
Sveti Miklavž bo otroke obiskal v
soboto, 5. decembra, ob 17.00.
•
Duhovniški oktet Oremus bo gost
med nami predvidoma v nedeljo, 3. januarja 2010, ko pripravljajo božični koncert.

•
Še enkrat iskren Bog povrni za darove, ki ste jih župniku darovali ob zahvalni
nedelji. Naj vam Gospod povrne s svojim
•
Krsti bodo ta mesec na 1. adven- blagoslovom (in da bi se jaz tudi v kakšni
tno nedeljo, 29. novembra, po maši ob
stvari poboljšal – to bo vedno v korist naši
9.00. Starši, ki želite svoje otroke prinesti h farni družini :) .
krstu, se oglasite v župnišču.
•
Dekanijska revija pevskih zborov,
ki je bila predvidena za 1. adventno nedeljo, 29. novembra, tokrat odpade, verjetno
bo prišla na vrsto na 1. postno nedeljo.

ZA RAZMISLEK

ZA SPOMIN

Vihra druge svetovne vojne je šmarsko
„Krščansko oznanilo nam postavlja v ospredžupnijo zadela tudi z mobilizacijo mož in
je odgovornost, ki jo imamo pred Kristusom,
fantov. Samo iz Tacna je bilo iz letnikov
Božjim Sodnikom.“
1920-1926 mobiliziranih vsaj 20 od 45
(papež Janez Pavel II.)
fantov, podobno tudi v ostalih vaseh, z
izjemo izseljenih Rašičanov. Bili so na
Se čutim odgovornega? Se zavedam, da
frontah po Evropi, žal, mnogi so tam
nisem nepomemben del stvarstva in da s svotudi ostali.
jim življenjem in delom prispevam k razvoju
pravičnejše družbe?
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije ŠmarKako radi ponavljamo, da ne ubijamo … Ali
tno pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001,
kdaj pomislimo, da morda beseda včasih bolj
70-71)
boli kakor orožje?

ZA NASMEH
Skupina turistov si ogleduje znamenito
župnijsko cerkev. Vsi radovedno gledajo v
poslikan strop. Turistični vodič jih opozori:
„Umetnost, kajne, tale kupola. Samo poslikava je trajala pet let.“
„Vem, kako gre ta reč,“ se oglasi Janez,
„tudi ko sem jaz gradil hišo, sem imel probleme z obrtniki!“

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Ko sem bil v Nemčiji na delu, smo
kósili skupaj z ostalimi delavci. Kosilo
je trajalo kakšno minuto več kot četrt
ure, da so bili potem še pol ure prosti.
H kosilu je spadala tudi kratka molitev
oziroma pokrižanje. No, težko bi se temu
reklo križ oziroma začetek molitve. Bolj
praskanje po čelu in prsih …
Za kristjana je križ znamenje
njegove službe in dostojanstva. Vsak
zakrament in obred začnemo s križem.
Pri spovedi se s križem začne molčečnost. Sveti Avguštin pravi, da manjka pri
izvršitvi zakramenta pomemben obred,
če verujoči izpustijo križ. Samo en križ!
Kako pa se mi pokrižamo? Se tudi
tukaj zavedamo, da smo zgled otrokom?
Zaman je od katehetov pričakovati, da
bodo otroke naučili, kako napravimo križ,
če imajo v farni skupnosti morda slab
zgled ...

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

KRAJ

16. 11.
pon.

Marjeta Škotska, kraljica

18.00 + KUHAR in VRANKAR

Šmartno

17. 11.
tor.

Elizabeta Ogrska, redovnica

6.30 za pokojne sorodnike

Šmartno

18. 11.
sre.

Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

19. 11.
čet.

Matilda, redovnica

18.00 + Mirko RUŠT, obl.

Šmartno

20. 11.
pet.

Edmund, kralj

18.00 + Magda MAROLT

Šmartno

21. 11.
sob.

Darovanje Device Marije

18.00 + Jože ZUPANČIČ, obl.

22. 11.
ned.

JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA

23. 11.
pon.

Klemen I., papež in mučenec

24. 11.
tor.

Andrej, duhovnik in drugi viet.
mučenci

25. 11.
sre.

Katarina Aleksandrijska, mučenka

26. 11.
čet.

Leonard Portomavriški, redovnik

18.00 + Terezija in Alojz UDOVČ

Šmartno

27. 11.
pet.

Modest in Virgil, škofa,
apostola Karantanije

18.00 + Marija DACAR, obl.

Srednje
Gameljne

28. 11.
sob.

Berta, mati sv. Ruperta

18.00 + Ivan BITENC

29. 11.
ned.

1. ADVENTNA

(po namenu)

7.00

za žive in rajne farane

9.00 + Marija MARČEC, obl.
18.00 + Stanislava LOŽAR
6.30 + Ivan in Frančiška JERNEJC

Tacen

Šmartno
Šmartno
Šmartno

(po namenu)

Tacen

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Mirko ČOLIČ, 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: 01/511-61-027
GSM: 041/238-970
E-pošta: sebastjan.likar@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)

+ Mirko ČOLIČ, obl.

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.

Slike na naslovnici: akad. slikar J. Kovačič (župnijski arhiv)
in M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
Strip: Marta Bartolj
Tisk: Salve, Rakovnik
KRST
Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu. Otroci prejmejo
Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina,
zakrament uvajanja po maši ob 9.00. Starši naj se prej oglasijo v
bo izšlo v nedeljo, 29. novembra.
župnišču z družinsko knjižico ali otrokovim rojstnim listom.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:
POROKA
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/
Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je opraviti tečaj
za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta)

