Župnija Šmartno
pod Šmarno goro
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30. maj 2010

List svetega Martina
IZREDNO ZANIMANJE GOSPE
Srečam se z gospo Tisarjevo (priimek je spremenjen, gospa pa tako ali tako ni iz naše fare).
Ker njo in njenega moža dobro poznam, saj se skupaj sem in tja povzpnemo na kakšen hrib,
se pogovarjamo o vseh mogočih stvareh. Nenadoma me vpraša, če je res, da imam, poleg
mašnih štipendijev, tudi plačo. Seveda mi je sapo vzelo, ker gospa Tisar ni antikrist, ki bi
prišla enkrat na leto požegnat velikonočno šunko. Ohranim mirno kri in ji razložim, da plače
ne prejemam od nikogar, živim od ljudi, ki darujejo za svete maše ali ob drugih priložnostih.
Koliko to znese, lahko izračuna vsak sam (mašni štipendij = 17 EUR). Pogrebni honorarji
gredo za stroške kuhinje, na tri mesece pa si duhovniki plačujemo socialno zavarovanje (z
minimalnim prispevkom države, prispevkom vernikov in škoﬁje). Seveda, rečem, nič hudega mi ni, ker nimam družine in bivam zastonj. Kar je pa povsem logično, saj, če je fara na
župnika ponosna, mu bo preskrbela ogenj in streho. Pušica, gospa Tisarjeva, je pa seveda
last Cerkve in jo namenimo stroškom skupnosti. Kar precej sem moral razložiti, kajne?
Aha, gospa Tisarjeva nastopi svoj pokoj z letošnjim junijem. Pokojnina ne bo bogvekaj. Bo
pa. Pozabil sem jo spomniti, da je danes človek lahko hvaležen Bogu, če ima redni dohodek,
tudi če je majhna pokojninica. Mnogi nimajo dovolj. Medtem ko si marsikdo marsikaj privošči.
Nikomur ne zavidam, sploh pa ne tistemu, ki ima
veliko. Kdaj je pa še bil denar blagoslov? Redko.
Sem pa gospe Tisarjevi še podrobil, da bi se
ob nastopu pokojnine spodobilo, da bi svojega moža in mene, ki imam neskoooončno
veliko plačo, povabila na večerjo. Vem, nesramen sem. Upam pa, da sem otroke v veroučni šoli, učil pravega Božjega nauka z veseljem
do življenja. Lepe počitnice, dragi veroučenci!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
•
V ponedeljek, 31. maja, bo ob 20.00 Šmartna. Z nami bo vodič, ogledali pa si bomo
srečanje Župnijskega gospodarskega sveta v žu- tudi romarsko cerkev Maria Plain in rudnik soli.
Predvidoma bo cena (prevoz, vodenje, rudnik,
pnišču.
večerja)
50 EUR.
•
Od 1. junija že sprejemam mašne na-

mene za naslednje tri mesece (julij, avgust,
september). Bog lonaj za vaš čut ter molitve za
pokojne. Hvalevredno je, če damo mašni namen
tudi za potrebe potujoče Cerkve na zemlji (v zahvalo, za blagoslov). Hvaležen bom za mašne
namene, ki jih bom lahko opravil v juliju, v času
mojega dopusta.

•
Šmarnice zaključimo prav tako v ponedeljek, 31. maja, ob 19.00 v župnijski cerkvi. Vsi
otroci, ki ste sodelovali pri šmarnicah, ste povabljeni na Čarno jezero (nekakšen enodnevni oratorij z igrami in delavnicami) na Rakovnik, ki bo v
soboto, 5. junija. Prispevek je 5 EUR. Ura odhoda
bo objavljena pri šmarnicah; verjetno bomo potrebovali pomoč staršev pri prevozu. Čimprej se
prijavite!
•
V četrtek, 3. junija, je slovesni in zapovedani praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Sveti
maši bosta v Šmartnem ob 9.00 in 19.00. K večerni maši pridejo otroci veroučne šole, ki bodo
prejeli spričevala ob zaključku leta. Po maši bo v
župnišču priprava staršev in botrov za krst otrok.

•
Vse otroke, še posebej pa ministrante,
prosim, da k sveti maši ne prihajajo v kratkih
hlačah. Cerkve tudi poleti niso vroče, da se ne bi
mogli dostojanstveno, prostoru primerno obleči.

•
Nekaj datumov v prihodnosti:
13. junij – evharistični kongres v Celju (v župniji
maša samo ob 7.00!)
19. junij – romanje župnijskih sodelavcev v Salzburg in Berchtesgaden
11. julij – prenos svete maše iz Šmartna po radiu
(v župniji maša samo ob 9.00!)
•
Med počitnicami ni uradnih ur čez dan;
župnik je na voljo v pisarni po večerni maši v
Šmartnem.
• Molitev za pripravo na slovenski evharistični
kongres:

Gospod Jezus,
pomagaj nam s svojo milostjo,
da se bomo v času priprave
na slovenski evharistični kongres
vedno bolj zavzeto in dejavno
udeleževali mašne daritve,
te z vedno večjo ljubeznijo
prejemali v svetem obhajilu
in te častili pod podobo kruha
kot svojega Odrešenika. Amen.

•
V petek, 4. junija, bodo imeli birmanci
spraševanje iz katekizma ob zaključku leta, in sicer od 13.00 v župnišču. Navodila so prejeli pri
verouku. K spraševanju prinesejo izpolnjene birmanske prijavnice. Po maši (okrog 20.00) pa bo
za starše birmancev srečanje v župnišču.

•
V nedeljo, 6. junija, je 10. navadna nedelja, sicer pa zunanja slovesnost četrtkovega
praznika. Prvo sveto mašo s procesijo bomo imeli
tako v Šmartnem ob 6.30. Pri maši ob 9.00 pa bo • NAŠI POKOJNI
krščevanje otrok.
Na pokopališču na ljubljanskih Žalah smo se poslovili
•
V soboto, 12. junija, bo maša na Šmarni od Zdenka RUPNIKA s Ceste Cirila Kosmača.  
Gospod, daj mu večni pokoj!
gori za podružnico Tacen ob 9.00.

ŽUPNIJA ŽIVI

g

•
V nedeljo, 13. junija, je SLOVENSKI
EVHARISTIČNI KONGRES v Celju. Prijavljeni greste z avtobusom iz Kosez (cena 11 EUR, plačate
meni osebno). Ta dan je v župniji maša samo ob
7.00!

• NAŠI MLADI KRISTJANI
V župniji Ljubljana Podutik je bil krščen ALJAŽ Dolenc
iz Ulice Ivice Pirjevčeve, v župniji Ljubljana Šentvid pa
MIA Cimbola iz Prelog. Podprimo ju z molitvijo!

•NAŠI NOVOPOROČENCI
•
Čimprej se prijavite za izlet in romanje V župniji Sv Katarina-Topol sta sveti zakon sklenila
župnije v Salzburg in Berchtesgaden, ki bo v so- Gašper RAK in Nasta ROBLEK, oba iz Tacna.
Veliko blagoslova na novi življenjski poti!
boto, 19. junija. Odhod je predviden ob 6.30 iz

ZA SPOMIN

ZA RAZMISLEK

Ko je mojster Šubic, sicer komaj šestindvajsetletnik, narisal oltarno sliko sv. Martina v
župnijski cerkvi, je bilo v fari mnogo negodovanja. Za farane ni bila dovolj razumljiva.
Martin ni bil upodobljen z gosko, za nekatere je bil podoben mrliču. In, kakšen škandal! Ni gledal po cerkvi! Ko jim je bila slika
razložena, so jo imeli v časti in za dragoceno
lastnino župnijske cerkve. Mislim, da ji je ta
čast v stranski ladji nekoliko okrnjena, zato
se bo v prihodnosti vrnila tja, kamor spada.

„Dovoliti, da ti kdo svetuje, ne pomeni, da se
zmanjšuje tvoja veličina, in to ni nobeno nasprotje
tvoje nesposobnosti, ampak dokaz, da si velik in
sposoben.“
(Gracijan)
Ali dopustim, da so moji koraki, dela, besede pod
drobnogledom drugih? Ali sem pripravljen dajati odgovor? Ali z veseljem, brez negodovanja poučim?
Morda bo lepa beseda koga prej pripeljala k resnici, kakor ploha kletvic in samozadostnost ...

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 132)

ODDANE MAŠE
g

ZA NASMEH
V neki župniji, kjer so ravnokar doživeli
hudo poplavo, je bila telovska procesija.
Župnik se s pastoralnim svetom posvetoval, ali bi šli z Najsvetejšim ven v procesiji, ker je bilo vse v obnovi in še veliko ovir na cestah. Pa ga starejši vernik
pouči: „Kar z Bogom pojdimo, bo vsaj
videl, kakšen cirkus nam je naredil!“

Od 14. maja ste darovali za naslednje namene: na
čast sv. Duhu. Ob pogrebu + Stanislave ZORC je za
sveto mašo darovala družina Krafogel (1 mašni namen). Ob pogrebu + Zdenka RUPNIKA pa je za sveto
mašo darovala družina Hočevar (1 mašni namen).
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje.
Vabim vas, da darujete za oddane maše! Hvaležen
bom za mašne namene v času mojega dopusta.

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE
Pojdimo še malo nazaj. K prošnjam za vse
potrebe, ki pa se jim pravilno reče Prošnje vernikov. Spet opravilo, ki NI duhovnikovo, ampak
gre za sodelovanje vernih laikov. Vsi kristjani, ki
smo po krstu prejeli krstno duhovniško službo,
se pridružujemo posvečevanju sebe in drugih
prav z iskrenimi prošnjami, torej odgovornostjo
za svetovna dogajanja in potrebe okolice, predvsem Cerkve in naroda. V prošnjah VERNIKOV
pa se lahko omenjajo imena rajnih, za katere
se daruje sveta maša. Upam, da bomo v naslednjem mesecu tudi s tem lahko začeli. Aha,
kakšna je drža pri prošnjah? V katoliški Cerkvi
stojimo, v Šmartnem sedimo. Če bomo sodelovali pri bogoslužju, bomo opazili ministrante, ki
že stojijo. Torej, pogumno pokonci, da ne bomo
osamljen otoček v Cerkvi ….

GOD/PRAZNIK
30. 5.
ned

NEDELJA SVETE TROJICE
OBHAJANJE ZAK. JUBILEJEV

31. 6.
pon

Obiskanje Device Marije

1. 6.
tor

sv. Justin, škof in mučenec

2. 6.
sre

sv. Marcelin in Peter, mučenca

3. 6.
čet

SV. REŠNJE TELO IN KRI
DELITEV SPRIČEVAL

4. 6.
pet

sv. Frančišek Caracciolo,
redovni ustanovitelj

5. 6.
sob

sv. Bonifacij, škof in mučenec

6. 6.
ned

10. NAVADNA NEDELJA
OBHAJANJE TELOVEGA

7. 6.
pon

sv. Robert Newminstrski, opat

8. 6.
tor

sv. Medard, škof

9. 6.
sre

sv. Primož in Felicijan,
mučenca

10. 6.
čet

Bogumil Poljski, škof

11. 6.
pet

SRCE JEZUSOVO

12. 6.
sob

Srce Marijino

13. 6.
ned

11. NAVADNA NEDELJA
EVHARISTIČNI KONGRES

URA

NAMEN

KRAJ

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija in Pavel PETERLIN

Šmartno

19.00 + Justina in Alojz KEK

Šmartno

19.00 + Leopold RIBIČ, 30. dan

Šmartno

19.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

9.00 + KRAMAR
19.00 za žive in rajne farane

Šmartno

19.00 + Anton PLUT, obl.

Šmartno

20.00 + Ivanka MALOVRH

Tacen

6.30 za žive in rajne farane
9.00 + Franc DEBEVC, obl.
19.00 + Aleš MAROLT, obl

Šmartno
Šmartno

6.30 + Ani ŠUŠTAR

Šmartno

(po namenu)
19.00 + Miha in starši ADAMIČ

Šmartno

19.00 + Ivan ČIŽMAN ml., obl.

Šmartno

9.00 za sosesko Tacen

Šmarna gora

20.00 + Mira ŠILC in Draga SNOJ
7.00 + BIZANT

Tacen
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: zupnija.smartno@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, 13. junija 2010.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:

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

ŽUPNIJSKA PISARNA

V času šolskih in veroučnih počitnic (od 6.6.) je župnik najbolj
zanesljivo doma po večerni maši v Šmartnem.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo
(LJ ŠENTVID - 01/512-81-30; VODICE - 01/832-31-02).
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).

