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List svetega Martina
POSVEČENA TIŠINA, KJER KRIŽ SPREGOVORI. LARIFARI?
Ste že kdaj obiskali kočevske gozdove? Niste? Potem je skrajni čas, da se naužijete tišine,
ki zelo glasno govori. Tudi zaradi mnogih križev trpljenja in smrti, ki jih je tam postavil brat
bratu po koncu svetovne morije, je ta kraj posvečen s sveto tišino. Verjetno pa ste bili v
dolinah pod Triglavom. Kdaj so najlepše? V poletnih mesecih gotovo ne, ko je tam množica
hribolazcev. Najlepši so kraji, ko si sam, ko z Bogom govoriš v tišini. Nikjer nikogar, ki bi te
vznemirjal. Mobilnik in vse predvajalnike si pozabil v avtu. Ne moreš nič. Samo umolkneš.
Dajmo, nehajmo se že v vsem prilagajati svetu! Svet je glasen in potem bi bili radi še mi.
Kar! Boste že spoznali, kako blažena je tišina, ko vam ta svet ne bo dal miru. Ko boste vpili,
ker vsi tako delajo, pa ne boste zadovoljni. Ko boste potrebovali mir in čas za premislek.
Zato je tukaj kot nalašč tiha nedelja, ki je v vrsti sicer 5. v postu. Gospod Jezus se je skrival
pred rojaki, da ne bi bil izdan pred velikonočnim praznikom. Pri maši tihe nedelje ni petja, namesto tega
bomo poslušali spokorne vzklike, psalme in molitve.
Vam ni všeč? Morda pa vam bo, ko boste prišli v moja
leta, oprostite, v mojo izkušnjo (pre)glasnega sveta.
Tišina tudi govori, samo poslušati jo je treba. Če ne bi
bilo tako, ljudje ne bi lazili po hostah in iskali to, kar
jim sredi mesta ni omogočeno. Tišina je posvečena,
še posebej ta, ki jo obhajamo v postnem času. Da
bi spregovoril križ. Da bi spregovorile besede o miru,
odpuščanju, boju in darovanju. Vse to pa ne sme biti
glasno, saj se z dobrimi deli ne hvali, ampak se jih
preprosto opravi.
Želim vam posvečen tihi teden. Prisluhnimo tišini in
gotovo bomo slišali Jezusove besede s križa!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•

Na tiho postno nedeljo, 21. marca, bo
ob 15.00 dekanijski križev pot v Žlebeh, v župniji
Preska. Vabljeni! To nedeljo boste prejeli oljčne
vejice za Cvetno nedeljo. Darovi zanje bodo namenjeni za obnovo istrskih cerkva.

•
Na veliki ponedeljek, 29. marca, dopoldan bom obiskoval bolne in ostarele po domovih
pred prazniki.

•
Otroci veroučne šole naj v velikem tednu pridejo vsaj enkrat k obredom tridnevja (ve•
V tednu po tihi nedelji bodo otroci v ve- liki četrtek, petek ali sobota), za birmance pa je
udeležba pri velikonočnem tridnevju obvezna.
roučni šoli prejeli zakrament svete spovedi.

•
Na veliki četrtek, 1. aprila bo zvečer ob
19.00 slovesna maša v spomin Jezusove zadnje
večerje. Med mašo utihnejo orgle in zvonovi. Duhovnik predstavnikom župnije (apostolom) umije
noge. Po maši bo čaščenje Najsvetejšega v ječi.
•
Na praznik Gospodovega oznanjenja, Apostoli pa so povabljeni na agape v župnišče.
25. marca, bosta maši v Šmartnem ob 9.00 in
Na veliki petek bo križev pot ob 15.00 v
18.00. Ob materinskem prazniku voščimo našim •
mamam, da bi bile še naprej tako potrpežljive z župnijski cerkvi. Obredi so zvečer ob 19.00.
nami, neubogljivimi otroki.
•
Na veliko soboto bo zjutraj ob 6.00 bla•
Radijski misijon na Radiu Ognjišče bo
potekal od 22. - 26. marca. Vodili ga bodo slovenski škofje. Naj bo to spodbuda in duhovna
priprava na Slovenski evharistični kongres.

•
V petek, 26. marca, pri križevem potu
ob 17.30 v župnijski cerkvi sodeluje starejši odrasli pevski zbor. Po maši ob 19.00 pa bo srečanje
za vse, ki bi radi sodelovali pri pripravi letošnjega
oratorija.

goslov velikonočnega ognja. Zvečer ob 19.00 pa
velikonočna vigilija.

•
Velikonočna procesija, ki bo v nedeljo
ob 6.30, bo potekala po poti telovske procesije.
Pri mašah velikonočne nedelje bo darovanje za
•
V soboto, 27. marca, ob 9.00 so mini- potrebe župnije   ( v meecu aprilu ne bo rednega
strantske vaje v župnijski cerkvi. Vsi ministranti mesečnega darovanja).
naj se jih obvezno udeležijo zaradi novih alb.
BLAGOSLOV JEDIL
•
•
Na Cvetno nedeljo, 28. marca, bomo
prestavili ure na poletni čas (eno uro naprej). Pri
vseh mašah bo blagoslov zelenja (tudi v Tacnu
v soboto zvečer). V Šmartnem začnemo bogoslužje z blagoslovom na parkirišču pred cerkvijo,
nato pa gremo v procesiji v župnijsko cerkev.
•
Na Cvetno nedeljo so krsti po maši ob
9.00, priprave pa v četrtek na praznik po večerni
maši.
•
Prav tako bo na Cvetno nedeljo popoldan ob 15.00 spokorna maša s spovedovanjem
za odrasle. Na voljo bodo trije spovedniki od drugod. Vabim vas, da se z dobro notranjo pripravo
in odkritim obžalovanjem za storjene grehe pripravimo na velikonočne praznike.

8.00

Šmartno

9.00

Tacen

10.00

Srednje Gameljne

11.00

Rašica

14.00

Tacen

15.00

Spodnje Gameljne

16.00

Šmartno

VELIKA SOBOTA JE DAN, KO ČASTIMO JEZUSA V BOŽJEM
GROBU. TO SEVEDA NI PRVENSTVENO DAN BLAGOSLOVA VELIKONOČNIH JEDIL (ČETUDI VEČINA TAKO MISLI). SLOVENSKI ŠKOFJE PRIPOROČAJO, DA BI IMELI BLAGOSLOVE SAMO
V ŽUPNIJSKI CERKVI.VENDAR BOMO, DOKLER ŽUPNIK NE BI
IMEL ŽUPNIJE V SOUPRAVI, OHRANILI BLAGOSLOVE TUDI PO
PODRUŽNICAH (V CERKVI IN NE ZUNAJ). VES DAN PA STE
POVABLJENI K ČEŠČENJU JEZUSA V ŽUPNIJSKI CERKVI.

ŽUPNIJA ŽIVI

•
V cvetnem tednu so maše v Šmartnem
že ob 19.00 (v župnijski cerkvi), na podružnicah
pa ob 20.00. Tako bo sobotna večerna maša v 				
• NAŠI POKOJNI
Tacnu po veliki noči ob 20.00.
Na pokopališču v Šmartnem smo se poslovili od Marig

je GOSTIČ iz Zgornjih Gameljn ter od Ivanke  KNEZ  z
Rašice. Gospod, daj jima večni pokoj!

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

Nadučitelj Lavtižar, ki je deloval v Šmartnem, se je poslovil konec februarja 1910.
Župnik Janez Lesar je ob njegovem odhodu
na novo delovno mesto v Spodnji Šiški,
poudaril njegovo uspešno delo v kraju.
Lavtižar je namreč ustanovil tri gasilska
društva, dve kmetijski podružnici, poučeval
je cerkveno in posvetno petje in bil nasploh
duša napredka v župniji in kraju.

„Meditirati pomeni vedeti za moč tišine.“
(Eileen Caddy)

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno pod
Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 58)

V kakšnem svetu živim? Ali si, kljub času in
delu, znam vzeti čas zase, čas za premislek,
pogovor z Bogom? Ali se znam umakniti v
samoto, v tišino?
Tisti, ki se z Bogom zna pogovarjati v tišini, v
adoraciji, po prejemu obhajila, bo zanj našel
čas tudi v hrupu vsakdana ...

ODDANE MAŠE

g

Od 4. marca ste darovali za naslednje namene: + Ana Šuštar, za pokojne sorodnike, v dober namen,
+ Jeraj in Logar, + Majdon, + Janez Hribar (iz Kosez), + Avguštin Verbič, za zdravje, + Čarman in
Naglič, + sestra Albina, brat Jože in starši Müller.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE

ZA NASMEH
Župnik po jutranji maši vzame časopis
v roke. Skodelica z zajtrkom mu pade iz
rok, ko med osmrtnicami prebere svoje
ime. Najprej pokliče škofa in mu pretresen
pove, da gre samo za šalo. Škof odgovori:
„Da, da, saj vem, sem tudi sam prebral.
Toda, povej mi, odkod pravzaprav kličeš?“

Nekaj besed o sveti maši, središču krščanskega življenja, ker smo ravno v času
poglobljene priprave na evharistični kongres. Izraz Plačam za sveto mašo se mi že v
korenini zdi povsem neprimeren. Žal je naš
duhovniški dohodek odvisen od „plačevanja“ za svete maše (ali pa hvala Bogu, ker
se tako še bolj hvaležno zavedamo, da nas
podpirate!). Maše se ne plačuje, ampak se
jo daruje; tako tisti, ki jo naroči, kakor duhovnik, ki jo opravi. Maša je tako velik dar
Gospoda Jezusa Kristusa, da se ne more
primerjati s človeškim denarjem. Največjo
ceno je plačal sam Odrešenik, ko je zakrament evharistije postavil s svojo krvjo.
Pa še tole. Zaradi zasedenosti pač
morda duhovnik ne more opraviti maše na
obletnico smrti ali pogreba. Potem je pa
slaba volja … Kakor bi ne verjeli v večnost,
kjer človeški čas ni vreden popolnoma nič.
Rajni ne bodo prikrajšani, če bo maša teden prej ali kasneje. S kakšnim namenom
že prihajamo k maši?

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

21. 3.
ned

5. POSTNA NEDELJA (TIHA)
sv. Janez, škof

7.00 za žive in rajne farane

22. 3.
pon

sv. Lea, spokornica

18.00

23. 3.
tor

sv. Turibij iz Mongroveja

24. 3.
sre

sv. Dioniz Palestinski, učenec

25. 3.
čet

GOSPODOVO OZNANJENJE

26. 3.
pet

sv. Kastul, mučenec

18.00

27. 3.
sob

sv. Rupert Salzburški, škof

19.00

28. 3.
ned

6. POSTNA NEDELJA
CVETNA

7.00 za žive in rajne farane

29. 3.
pon

sv. Bertold, redovni ustanovitelj

30. 3.
tor

sv. Janez Klimak, opat

31. 3.
sre

sv. Benjamin, diakon in mučenec

1. 4.
čet

VELIKI ČETRTEK

19.00

2. 4.
pet

VELIKI PETEK

19.00

3. 4.
sob

VELIKA SOBOTA

19.00

4. 4.
ned

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA VSTAJENJA

6.30 + Jernej in Francka CEDILNIK

9.00 + Franc DEBEVC

6.30
18.00

KRAJ
Šmartno

+ Ana RUŠT, obl.

Šmartno

+ Janez ŠPENKO, obl.

Šmartno

+ Ivanka KNEZ, 7. dan

Rašica

9.00 + LETNAR
18.00 + Vladislav BEZLAJ
+ starši ZIDAR in Frančiška OVIJAČ
+ Pavla in Franc DOLINAR, obl.

9.00 + Marija, Herman in Bernardka ANŽIČ

Šmartno
Šmartno
Tacen

Šmartno

15.00 za spovedance
19.00

+ Frančiška KALIŠ, obl.

6.30 + Srečko BOŽNAR
20.00 + Sašo ARTELJ, 30. dan

Šmartno
Šmartno
Tacen

(po namenu)
+ Franc ŠUŠTAR

Šmartno

obredi velikega petka

Šmartno

+ Jožefa in Antonija ŠUŠTERŠIČ

Šmartno

10.00 za žive in rajne farane

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

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.

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, 4. aprila 2010.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

KRST
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.
POROKA
Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je opraviti tečaj
za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta).

E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)

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

