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List svetega Martina
O DAVNI POLNOČNICI
MAH MI DIŠI IN DAN ŽE MEDLI,
ZUNAJ PA TIHO, KOT VČASIH, SNEŽI.
KJE JE ZDAJ TISTI SKRIVNOSTNI VEČER?
NI GA V TEM SVETU, PREPOLNEM ZAMER …
VRNIL SE BOM NAZAJ V TISTE DNI,
DNI, KO SRCE REŠENIKA ČASTI.
JEZUS, KI KRALJ SI ČLOVEŠKIH DRUŽIN,
PRIDI SPET V JASLI Z NEBEŠKIH VIŠIN!
SPET IZ DAVNINE ZVONOVI ZVONÉ,
VABIJO ME, NAJ OB POLNOČ GREDÉ
MISLIM IN DELAM TAKO DARUJOČ
KOT PROSIL JE ON IZ JASLIC POMOČ.
(sl)
Prav vsem faranom, še posebej otrokom,
in pa vsem, ki ste naši preizkušeni bratje
in sestre, voščim, da bi v teh dneh, ko
naša srca s pričakovanjem zrejo v betlehemske jasli, našli svoj mir. Naj vam Novorojeni, ki je prišel zaradi nas in zaradi
našega zveličanja, podari živo vero. Hkrati pa naj vam da upanja za premagovanje
vseh težav. Prinaša pa tudi ljubezen, ki
jo smemo deliti vsem bližnjim. Lepe in
blagoslovljene praznike!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
V nedeljo, 13. decemra, bo v Preski
ob 15.00 zaključek misijona. Slovesno
mašo ob zaključku bo imel pomožni škof,
msgr. Anton Jamnik.
•
V sredo, 16. decembra, pri maši v
Šmartnem ob 18.00, bomo začeli z božično
devetdnevnico. Povabljeni še posebej otroci
veroučne šole.
•
V četrtek, 17. decembra, ob 19.30,
bomo imeli v naši župniji gosta. To bo g.
Slavko Rebec, rektor Škofijske gimnazije
v Vipavi. S svojimi izkušnjami na področju
dela z mladimi in predvsem dijaki bo gotovo dober sogovornik, predvsem za starše.
Predavanje z naslovom Rad imam svojega
otroka bo v župnišču.
•
V petek, 18. decembra, bom obhajal bolne in ostarele na domu. Vsi, ki ne
morete v cerkev, pa bi radi prejeli  sv. Rešnje Telo ali opravili sveto spoved, pokličite
v župnišče. Pri večerni maši v Šmartnem ob
18.00 bomo od draveljskih skavtov sprejeli
betlehemsko lučko.
•
Župnijska adventna akcija bo solidarnostna. V soboto, 19. decembra, dopoldne vabim prostovoljce, tudi otroke in mladino, da se dobimo v župnišču, kjer bomo
izdelovali jaslice. Izdelke bomo prodajali
na 4. adventno nedeljo pri vseh mašah ter
na sveti večer in na praznik. Izkupiček bo
namenjen družini v Prekmurju, ki je ostala
brez dohodkov zaradi izgube službe.
•
V nedeljo, 20. decembra, bomo
imeli mašo tudi popoldne ob 15.00. Med
mašo bo priložnost za sveto spoved, saj
bosta med nami vsaj dva spovednika od
drugod. Vzemimo si čas za dobro, predvsem notranjo pripravo na praznike. To
nedeljo bomo pri mašah imeli darovanje za
potrebe župnije. Nekaj dolga je še ostalo
ob ureditvi mladinske sobe v župnišču.
•
V sredo, 23. decembra, bo v Tacnu
blagoslov jaslic pri Ježkovih ob 19.00.

•
Otroška maša na sveti večer bo
ob 18.00 v župnijski cerkvi. Pri maši bosta
sodelovala otroški in mladinski pevski zbor.
Slednji pred mašo pripravlja tudi božičnico.
Vabljeni!
•
Na praznik Gospodovega rojstva
bo polnočna maša, na sveti dan pa še
ob 7.00 in 9.00 v župnijski cerkvi. Zvečer
povabljeni na ogled živih jaslic v Peske.
•
Na praznik diakona in mučenca
Štefana, ki je hkrati tudi dan samostojnosti in enotnosti, bo sveta maša ob 9.00 v
župnijski cerkvi. Ob 11.00 bo v Spodnjih
Gameljnah blagoslov konj.
•
V pisarni sprejemam mašne darove
za svete maše samo za prve tri mesece v
naslednjem letu.
•
Prišle so Mohorjeve knjige in
koledar. Tisti, ki ste zbirko naročili lani, jih
lahko dvignete v pisarni v župnišču. Obenem se lahko naročite tudi za drugo leto;
cena ostaja nespremenjena, 42 EUR. Pri
poverjenikih ali v župnišču lahko poravnate
tudi naročnino za ostali verski tisk. Letna
naročnina za Družino je 75,40 EUR, za
Ognjišče 24 EUR ter za Misijonska obzorja
9 EUR.
•
V nedeljo 3. januarja, ob 18.00,
bomo sklenili božično praznovanje z
božičnim koncertom duhovniškega okteta
Oremus v župnijski cerkvi.
•
Krsti bodo ta mesec na nedeljo
Svete Družine, 27. decembra, tokrat med
mašo ob 9.00. Priprave so zaradi svetega
večera že v sredo, 23. decembra. Starši,
oglasite se v župnišču.
•
V župnijski pisarni so na voljo:
+ Pratike 2010 - 5 EUR
+ kadilo - 1 EUR
+ oglje - 1 EUR.

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

Tudi v zimi leta 1887 so bili problemi v
šoli, zelo podobni današnjim. Za novega
učitelja je bil imenovan Fran Črnagoj.
Krajevnemu šolskemu odboru se je
predstavil 1. decembra 1887, vendar je
zaradi ošpic, ki so razsajale, moral pouk
prestaviti na februar leta 1888. Zaradi
Ali sem sploh izkoristil advent? Sem dopustil dolgega odmora je bilo znanje slabo;
Božji milosti, da me je spremljala in sem se
od 160 učencev jih je le 20 znalo za silo
tako spremenil, spreobrnil?
brati in pisati. V kazalu šolskih zamud
Božični dogodek je enkraten, če je bila pripra- pa najdemo zanimiva opravičila. Menda
va dobra. Tako, kakor je človek vesel uspepodobna današnjim ...
ha, izdelka, denarja, če se je zanj pošteno
potrudil.
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
„Pot do Betlehema je dolga, saj vodi v večnost.
Advent je dolg in težak, saj hodimo toliko časa,
dokler se zvezda ne ustavi in skupaj z Marijo in
Jožefom moramo poklekniti pred Besedo, ki je
večna, od vekomaj!“
(Otto Gillen)

pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 45)

ZA NASMEH
Starejši kanonik je bil na smrtni postelji. Bil je velik strokovnjak za cerkveno
umetnost in je predaval na fakulteti. Bližal
se je praznik Gospodovega rojstva. Da bi
mu naredili veselje, so mu v sobi postavili
jaslice.
Ko je odprl oči, je pogledal na jaslice in
rekel: „Joj, te jaslice so čisto povprečen
obrtniški izdelek iz 17. stoletja. Niste mogli
dobiti starejših?“
Takoj za tem je izdihnil.

ODDANE MAŠE
g

Od 1. decembra ste darovali za naslednje namene:
za + ŽGAJNAR (3 svete maše), za duše v vicah, v
dober namen.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje.
Oddali jih bomo g. Gregorju Celestini, duhovniku
naše škofije, ki študira v Rimu. Za mašne namene
prosi tudi g. nadškof in naš rojak, msgr. Alojz Uran.
Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE
Zakaj je Slava (Gloria) tako veličasten
spev? Zato, ker je to spev angelov v božični
noči. Kateri obred, praznovanje, srečanje je
najlepše? Tisto, ki ni prepogosto. Zato tudi
Slave ne molimo ali pojemo med tednom, da
bi ta molitev res bila veličasten del praznovanja nedelje, Gospodovega dne. Tudi v adventu
in postu je ne molimo, zato da bi vsaj nekaj
trenutkov namenili pripravi na praznike, času,
ko bo Slava res zadonela.
Prav je, da Slavo večkrat recitiramo, da
ne pozabimo besedila, pojemo pa ob velikih
praznikih ali slovesnih priložnostih. Zakaj se NE
SME zamenjevati teh mašnih besedil z drugimi?
Ker je, kakor Božja beseda, del Cerkve, torej
vseh nas, in ne samo produkt enega človeka.
Božje besedoepa tudi ne zamenjamo s človeško, ker je Božja mnogo bolj veličastna ...

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

18.00 + Marija in Matevž JANHAR

KRAJ

14. 12.
pon

Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj

15. 12.
tor

sv. Marija di Rossa, redovnica

16. 12.
sre

sv. Albina, mučenka
ZAČETEK BOŽIČNE
DEVETDNEVNICE

18.00 za vse ki so izgubili službo

Šmartno

17. 12.
čet

sv. Lazar iz Betanije

18.00 + Julijana LAMPIČ

Šmartno

18. 12.
pet

sv. Vunibald, misijonar

18.00 + starši BAJDE

Šmartno

19. 12.
sob

sv. Urban V., papež

19.00 + bratje in starši BITENC

20. 12.
ned

4. ADVENTNA NEDELJA

6.30 + Franc in Frančiška LOŽAR

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + JARC (iz Sr. Gameljn)
15.00 za spovedance

Tacen
Šmartno

Tacen

Šmartno

21. 12.
pon

sv. Peter Kanizij,
duhovnik in cerkveni učitelj

18.00 + Andrej KOMATAR

Šmartno

22. 12.
tor

sv. Frančiška Cabrini,
redovna ustanoviteljica

18.00 + Franc ČESENJ, obl.

Šmartno

23. 12.
sre

sv. Janez Kancij, duhovnik

18.00 po namenu

Šmartno

24. 12.
čet

Adam in Eva, SVETI VEČER

18.00 + KRAMAR

Šmartno

25. 12.
pet

GOSPODOVO ROJSTVO - BOŽIČ

00.00 za žive in rajne farane

26. 12.
sob

sv. Štefan, diakon in mučenec

27. 12.
ned

NEDELJA SVETE DRUŽINE,

sv. Janez, apostol in evangelist

7.00

za pokojne sorodnike

9.00

+ Antonija in Viktor ŽEN

9.00 + starši in brata KOSMAČ
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Ivana in Fortunat KOŽELJ

Šmartno
Šmartno
Šmartno

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
+ Mirko ČOLIČ, o

ŽUPNIJSKA PISARNA
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Župnik je v pisarni zagotovo
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnijski upravitelj
ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 in od 17.00 do 17.45 ter
Telefon: 01/511-61-027
ob četrtkih od 11.00 do 12.00. Dobite me tudi po večernih
GSM: 041/238-970
mašah v Šmartnem.
E-pošta: sebastjan.likar@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, 27. december.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

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

KRST
Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu. Otroci prejmejo
zakrament uvajanja po maši ob 9.00. 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).

