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List svetega Martina
OBTOŽBA V ŠMARTNEM! IN ŠE KJE DRUGJE …
Nikar se ne bojte! Nikogar ne bom spravil za zapahe. Kristjani se moramo bolj kot zemeljskega preganjanja (po pravici ali krivici!) bati tega, kdaj se nam bodo odprla nebeška
vrata. V svobodo. Ječar in ključar sv. Peter bi lahko po pravici pustil vsem nam nekaj časa
trdno zaprta! Razen, če bomo v novem letu postali bolj … bolj boljši …
Lepo vas pohvalim! Prijetno sem bil presenečen, ko sem na 4. adventno nedeljo popoldne
zagledal množico ljudi, ki so se želeli očistiti svojih padcev in grehov. Žal sta bila na voljo
samo dva spovednika. Sicer pa je vsako čakanje na prejem Božjega odpuščanja pred
spovednico milostni čas, da se umirimo in dobro premislimo, kako bomo ravnali v prihodnosti. Ste za to, da na cvetno nedeljo popoldne ponovimo to milost?
Naključno sem v Ognjišču prebral zgodbo o pogovoru med študenti na fakulteti. Kakšna
množica dobrih sklepov ob novem letu! Pa večinoma ostanemo res samo pri sklepih. Žal.
Ena izmed študentk pa trdno sklene, da ne bo več trdno sklepala. Ostali jo začudeno
poslušajo in odkimavajo. Za novo leto se pa spodobi, da človek načrtuje nekaj sprememb.
ČE SE DA, na bolje. Ona pa ostaja pri svojem trdnem sklepu.
Tako je prav in tako vam želim. Obtožimo se, in to trdno, da smo naredili marsikakšen greh, napako, spodrsljaj. Toda,
nikar, za Božjo voljo, ne delajmo prevelikih sklepov, da ne bomo že v januarju razočarani nad seboj. Skušamo se
spremeniti v tistem, v čemer nas srce
obtožuje vsak dan. In začnimo že kar na
novega leta dan! Pa srečno in zdravo ter
z Božjo milostjo blagoslovljeno!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
Na praznik Nedolžnih otrok, v
ponedeljek, 28. decembra, bo maša za
družine na Rašici ob 18.00.
•
V četrtek, 31. decembra, je god
papeža Silvestra I. in sklep starega leta.
K slovesni zahvalni maši, pri kateri bomo
za vse dobro in lepo, pa tudi za vse križe
leta 2009, Bogu zapeli zahvalno pesem,
ste vabljeni vsi farani. Maša bo ob 18.00 v
župnijski cerkvi v Šmartnem.
•
1. januar je svetovni dan miru, v
Cerkvi pa obhajamo slovesni praznik Marije, svete Božje Matere. Maša v Šmartnem
bo ob 9.00. Mnogi boste poromali predvsem na Brezje in v druga svetišča in prosili
za blagoslov v novem letu.
•
V nedeljo, 3. januarja, ob 18.00,
bomo sklenili božično praznovanje z
božičnim koncertom duhovniškega okteta
Oremus v župnijski cerkvi. Oktet, ki skupaj
poje že skoraj štiri leta, združuje duhovnike ljubljanske in novomeške škofije, ki
s petjem slavijo Boga in prinašajo veselo
oznanilo v pesmi vsem ljudem. V oktetu
pojeta tudi naša rojaka, duhovnika Janez in
Marko ter domači župnik. Izšla je tudi prva
zgoščenka okteta z naslovom Cerkveno leto
s pesmijo in bo na voljo na koncertu.
•
Maše v Šmartnem med tednom
bodo od 4. januarja naprej v župnišču.
•
Veroučna šola se začne spet v ponedeljek, 4. januarja. Zvečer ob 19.00  bo
srečanje ŽPS v župnišču.
•
Na prvi petek v  januarju ne bom
obiskoval bolnikov in ostarelih po domovih,
marveč bom v petek, 8. januarja, ob 17.00
na voljo za sveto spoved v župnijski cerkvi,
predvsem za otroke in starše, ki to želijo.
•
Božični čas se konča v nedeljo, 10.
januarja, s praznikom Jezusovega krsta.

•
Še so prosti dnevi za mašne namene, nekaj v februarju, predvsem pa za
marec. Vabim vas, da darujete za oddane
maše, ki jih lahko oddamo drugim duhovnikom, med njimi tudi rojaku, nadškofu
Alojzu Uranu.
•
Pri poverjenikih ali v župnišču se
še vedno lahko naročite na verski tisk za
naslednje leto. Letna naročnina za Družino
je 75,40 EUR, za Ognjišče 24 EUR ter za
Misijonska obzorja 9 EUR, za Mohorjevo
zbirko 42 EUR.
•
Bog povrni vsem, ki ste se trudili
za lepo pripravo na praznike in poskrbeli
za jaslice v župnijski cerkvi in v Tacnu ter
vsem sodelavcem pri prazničnih bogoslužjih; še posebej pevcem vseh treh župnijskih zborov. Naj Bog v novem letu vsem
podari svojo blagoslov in moč za vsak dan!
•
Moja velika želja je, da bi v župniji
ustanovili študentsko skupino. Vabim vse
študente, da bi se srečevali in skupaj doživljali lepoto naše vere, spoznavali Sveto
pismo in njegove zaklade, odpirali aktualna
vprašanja ter skočili kam v hribe.
•

Nekaj datumov v prihodnosti:

11. januar ob 19.00 - srečanje Župnijskega
gospodarskega sveta
15. in 16. januar - duhovni dnevi ŽPS
na Oazi miru na Ljubelju
18. januar ob 19.00 - srečanje župnijske
		
Karitas
28. februar ob 15.00 - revija odraslih pevskih
		
zborov (Šiška)
16. maj ob 9.00 - prvo sveto obhajilo

ŽUPNIJA ŽIVI
g

•NAŠI POKOJNI
Na ljubljanskih Žalah smo se poslovili od Edmunda
Meznariča iz Spodnjih Gameljn. Gospod, daj mu večni
pokoj!
•NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta bo prejel FILIP Lazarevič s
Kurirske 14 (župnija Ljubljana Šentvid). Podprimo ga
z molitvijo!

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

Vas Tacen, ki je spadala pod smledniško
„Leto še vedno dremlje v svoji popkovini in kdo
župnijo, je bila s pismom župnika v Smlednive, kaj bo iz tega pognalo. Naj bo noč ali beli
ku, Andreja Bajžlja, z začetka januarja 1787,
dan, od Boga prihaja, kar mora priti.“
priključena šmarski župniji. Za to spremembo
(Avguštin Wibbelt)
je bilo potrebno ne samo dovoljenje škofije,
ampak tudi cesarski odlok. Vendar je del
Kakšni so moji načrti v naslednjem letu? Bom tudi
dohodkov, med drugim tudi mašne štipendije,
svoje težave letošnjega leta prenašal naprej? Sem
intencije ter dohodke za smledniškega kaplasposoben videti tudi svoje napake? Ali znam potona in cerkovnika, še vedno prejemal nekdanji
žiti Bogu in bližnjemu?
pastir, smledniški župnik ...
Morda bo novo leto za našo skupnost, našo družino ali pa meni samemu prineslo veliko veselja ali
(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
veliko žalosti. Tistemu, ki zaupa Bogu, ne bo nič
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 32-33)
nemogoče …

ZA NASMEH
Gospa N. N, ki je že težko hodila k maši,
je kljub vsemu vsaj enkrat na mesec šla k
sveti spovedi. Vendar je vedno čakala pred
spovednico p. Tadeja.
„Zakaj pa vedno hodiš k njemu k spovedi?
Saj so še drugi na razpolago in tam ni
vrste,“ jo vpraša soseda.
„Oh, on me vedno sprašuje po tako lepih
grehih, da se počutim trideset let mlajša,“
ji ne ostane dolžna spokorjenka.

ODDANE MAŠE
g

Od 18. decembra ste darovali za naslednje namene:
po namenu, + GUZJEVI in JANKUZOVI, + Justina
KEK, + Alojz KEK, + Gašper BOŽIČ.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje.
Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE
Le zakaj pri maši toliko stojimo? To počnem lahko doma, zakaj bi še v cerkvi? Ko sem
zadnjič na srečanju pastoralnega sveta omenil,
da smo v dekaniji in škofiji (!) nekakšna črna
ovca glede mašnih drž in da sedimo takrat, ko
bi bilo potrebno stati, sem pripomnil tudi, da
je sedenje najslabša telesna drža. Nekdo je v
šali pripomnil, da bi bilo potem dobro, da bi na
vseh srečanjih kar stali!
Navodila glede bogoslužnih kretenj in drž
so bila dana. Mislim, da noben župnik nima
pravice, da bi delal v nasprotju s Cerkvijo.
Poznam duhovnika, ki pride k oltarju in ljudem
pomigne, naj se usedejo. „Najraje jih vidim, da
sedijo in imam potem mir, da lahko opravim
mašo!“ Je to odnos do najlepšega čaščenja,
bogoslužja (svete maše), ki ga ne more doseči
nobena molitev, rožni venec, sveto branje?
Priznam, duhovniku je maša veliko bolj
„dinamična“, ker v imenu vseh daruje. Toda,
tudi s kretnjami pokažemo svoj odnos do
nekoga, ki ga imamo radi. Tudi do Boga. Več v
naslednjem letu …

GOD/PRAZNIK

URA

27. 12.
ned

NEDELJA SV. DRUŽINE
sv. Janez, apostol in evangelist

7.00

28. 12.
pon

Nedolžni otroci, mučenci

18.00

29. 12.
tor

sv. Tomaž Becket, škof in mučenec

30. 12.
sre

sv. Roger, škof

31. 12.
čet

sv. Silvester, papež

9.00

NAMEN
za žive in rajne farane
+ Ivana in Fortunat KOŽELJ
za družine

Šmartno

Rašica

ni maše
ni maše
18.00 + Stane VENTA, obl.
ZAHVALNA MAŠA OB SKLEPU LETA

1. 1.
pet

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI

2. 1.
sob

sv. Bazilij in Gregor,
škofa in cerkvena učitelja

19.00 + MALOVRH in BUH

3. 1.
ned

2. NEDELJA PO BOŽIČU

7.00

4. 1.
pon

sv. Angela Folinjska, redovnica

5. 1.
tor

sv. Emilijana (Milena), devica

6.30

6. 1.
sre

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Sveti trije kralji

9.00 + Stane, Andrej in starši NOVAK

7. 1.
čet

sv. Rajmund Penjafortski, redovnik

18.00

8. 1.
pet

sv. Severin Noriški, opat.

18.00 + Ivanka ČIŽMAN

9. 1.
sob

sv. Julijan, mučenec

19.00 + starši TOMŠIČ in JAGER

NEDELJA JEZUSOVEGA KSRTA

7.00

10. 1.
ned

KRAJ

9.00 + MIKLAVŽEVI

Šmartno
Tacen

za žive in rajne farane

9.00 + Valentin in Ivana BURGAR, obl.
18.00 + Veronika KOŽELJ

18.00

Šmartno

Šmartno
Spodnje
Gameljne

po namenu

Šmartno
Šmartno

+ Franc LAVTIŽAR
po namenu
Šmartno
Tacen

za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Anton KRANJEC

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)

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, 10. januarja 2010.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

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

+ Mirko ČOLIČ, o

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 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).

