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2. oktober 2011
ŽE 170!

Včasih smo se med sobrati duhovniki zgražali nad kakšnim dostojanstvenikom, ki je naloženo
slovesnost vzel preveč na lahko, se slabo pripravil na pridigo ali na hitro opravil z veliko množico
ljudi. Hm …
Danes, tik pred našim skupnim praznovanjem, obletnico dogodka, ko je ljubljanski knezoškof Anton Alojzij Wolf v župniji Šmartno posvetil mogočno župnijsko cerkev v čast sv. Martinu, imam čast
razmišljati o tej obletnici. In se nanjo tudi dobro pripraviti!
Vi, dragi farani in hkrati tudi dobrotniki našega svetišča, in jaz, v hvaležnosti Bogu vaš pastir, ne
bomo nikdar dosegli takšnih let, pa vendar vsak izmed nas ustvarja zgodovino, je pa tudi prav, da
se nam v naši ponižnosti zdi ta zgodovina povsem nepomembna.
Če na hitro preletim tukajšnjo zgodovino, ugotovim, da se je sveta maša tu, pod Šmarno goro,
darovala več kot 60.000 krat! Po vsej verjetnosti je vsaj 5000 novorojenčkov prejelo Božje življenje
pri našem krstnem kamnu. Po neskončni Božji modrosti je tolikim tudi zadnjič pritrkaval naš zvon…
Koliko dosmrtnih obljub ljubezni! Koliko solz, ker se možje in sinovi niso vrnili iz vojskà! Koliko
neštetih rožnih vencev za blagoslov, v zahvalo, v priprošnjo. Ali k sv. Martinu, da bi pomagal …
V hvaležnosti Bogu! Tako jaz kot tudi vi. In z željo, da bi na tem svetem kraju še odmevala verna
molitev in mogočna pesem. Bog Te živi, naš Martin! Sveti Martin.
Želim vam lepo pripravo in veselo praznovanje. Ne vzemimo preveč na lahko blagoslovov, ki nam
jih Bog pošilja v naše kraje. Že 170 let!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V tednu po 2. oktobru ni veroučne šole. Otroci in starši povabljeni k dogodkom ob župnijski
slovesnosti.
 Svoj prispevek (skromno darilo, po možnosti zavito) za srečelov 9. oktobra lahko oddate
v župnišču po nedelji, 2. oktobra. Izkupiček od
darov gre za družino v naši župniji, ki je v stiski.
 Srečanje ŽPS, predstavnikov PGD Tacen ter
drugih odgovornih za slovesnost bo v ponedeljek, 3. oktobra, ob 20.00 v župnišču.
 V sredo, 5. oktobra, bo v naši župniji dekanijska pastoralna konferenca. Začeli bomo s
sveto mašo ob 9.00 v župnijski cerkvi, ki jo bo
daroval pomožni škof in arhidiakon za Ljubljano,
msgr. dr. Anton Jamnik. Pri sveti maši se bomo
spomnili tudi pokojnega župnika, Franca Mikuža. Vabljeni!
 ZAČETEK TRIDNEVNICE, KOT PRIPRAVE OB

OBLETNICI POSVETITIVE ŽUPNIJSKE CERKVE, BO
PRAV TAKO V SREDO, 5. OKTOBRA. SVETA MAŠA
BO TA DAN OB 18.00. DAROVAL JO BO ŽUPNIK V
MENGŠU, G. JANEZ AVSENIK. VABLJENI OSTARELI, BOLNIKI IN INVALIDI. PO MAŠI BO AGAPE V
ŽUPNIŠČU.

BO V NAŠO ŽUPNIJO PRINESEL RELIKVIJE BL.
ALOJZIJA GROZDETA V SOBOTO, 8. OKTOBRA.
FARANI VABLJENI K TEJ SLOVESNI MAŠI OB 19.00
V ŽUPNIJSKO CERKEV.

 SKLEP SLOVESNOSTI OB 170. LETNICI ŽUPNIJSKE CERKVE BO V NEDELJO, 9. OKTOBRA.
SLOVESNA SVETA MAŠA BO OB 11.00. PO MAŠI
SLEDI SKUPNO DRUŽENJE S KOSILOM NA ŽUPNIJSKEM DVORIŠČU (V PRIMERU SLABEGA VREMA V
PROSTORIH OSNOVNE ŠOLE!). POPOLDAN BOMO
SKLENILI Z LITANIJAMI V ŽUPNIJSKI CERKVI IN
KRAJŠIM KONCERTOM.
 Vsi gostje na župnijskem dnevu ob 170. letnici naše župnijske cerkve prihajajo med nas
zastonj, vendar bomo pobirali prostovoljne prispevke (dobro je imeti kakšen cent v žepu :) ).
Tudi kosilo bo brezplačno, prav tako s prostovoljnim darom. Darovanje po maši bo za potrebe župnije.
 Ministranti imajo obvezne vaje pred slovesnostmi v soboto, 8. oktobra, ob 9.00 v župnišču!
 V ponedeljek, 10. oktobra, ne bo uradnih ur
v župnišču!

 DRUGI DAN TRIDNEVNICE BOMO V ČETRTEK

 Odhod prijavljenih za romanje na Gradiščansko je v soboto, 15. oktobra, ob 5.00 izpred župnišča. Razporedili se bomo na dva avtobusa.
Najde se še kakšno mesto. Pohitite!

 NA PRVI PETEK, 7. OKTOBRA, BO DOPOLDAN
OBHAJANJE BOLNIH IN OSTARELIH PO DOMOVIH
(TISTIH, KI SE V SREDO NE BODO MOGLI UDELEŽITI SREČANJA), ZVEČER PA MAŠA ZA VEROUČENCE IN BIRMANCE. Z NAMI BO G. MARKO ČIŽMAN, ŽUPNIK V PODUTIKU.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v soboto, 8.
oktobra, na vrsti Sr. Gameljne 1-36. Ker je pred
nami slovesnost, vabljeni tudi prostovoljci!

ZVEČER PRI MAŠI (OB 19.00) NAMENILI ZAKONCEM IN STARŠEM. NAGOVORIL NAS BO P. MARKO
NOVAK, BOLNIŠKI KURAT V NOVEM MESTU.

 NOVOMEŠKI ŠKOF, MSGR. ANDREJ GLAVAN,

 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 17. 10. – srečanje biblične skupine (19.30)
• 23. 10. – Misijonska nedelja
• 24. 10. – srečanje bralcev Božje besede (19.30)

ZATE ...

Razmišljam ob sestavku Pavla Slaparja Cerkev - življenjsko vprašanje, ki ga je že daljnega leta 1934 objavil
Dom in svet: Nasprotje med duhovnim in materialnim je večno. S stvarjenjem sta se duh in snov zvezala
v eno skupnost - človeka. Po prvotni Božji zamisli naj bi človek ohranil med njima ravnovesje. Toda padel
je nazaj na stališče gole narave in začutil v sebi prastari boj med duhom in snovjo, ki še danes ostaja
dediščina za slehernega človeka. Ta boj, kakor kaže zgodovina, ni nekaj statičnega, temveč niha zdaj v smeri
duhovnosti, zdaj v smeri materialnosti. Z nastopom katoliške Cerkve se je začela izrazita poduhovljenost
človeka. Boj med duhom in snovjo je sicer še ostal, a težišče se je preneslo prvenstveno na duhovno stran.

- 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.
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, v župnišče prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta).
KRŠČANSKI POGREB - Po dogovoru v podjetju Žale se oglasite v župnišču. Če želite pogrebno mašo, to sporočite tudi na Žalah!
ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA

ODDANE MAŠE

BRALCI BOŽJE BESEDE
PRIHOD RELIKVIJ BL. ALOJZIJA GROZDETA, 8. 10. ob 19.00:

1. berilo (Iz 25, 6-10a)
Psalm
2. berilo (Flp 4, 12-14)
Prošnje

Mojca SKOBE
Klara in Lea MERŠE

1. berilo (Ezk 18,25-28)
2. berilo (Flp 2,1-5)
Prošnje

Lidija LAMPIČ
Irena SNOJ
Andrej SKOBE
Jure SEŠEK

29. nedelja med letom, 16. 10. , ob 9.00:

oznanila

Stane MERŠE

1. berilo (Iz 45,1.4-6)

Joži PLUT

2. berilo (1 Tes 1,1-5)

Tilen DEBEVEC

Prošnje

ŽUPNIJA ŽIVI

Ivan BIZJAK
birmanski kandidati

OBLETNICA POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE, 9. 10. ob 11.00:

oznanila

Za zdravje, + Vinko PREMK, + Fanči in Tone
KRUŠEC, v zahvalo za duhovniški poklic, v dober
namen, za blagoslov v družini.

Renata OGOREVC

g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Jožeta BRAVHARJA iz
Šmartna.
Gospod, daj mu večni pokoj!

KATEKIZEMSKI DROBCI
KAKO JE BOŽJE IME POSVEČENO V NAS IN V
SVETU?
Bog nas kliče k svetosti (1 Tes 4,7). Posvečevati
njegovo ime pomeni hrepeneti po tem, da bi krstno posvečenje preželo vse naše življenje. Vrhu
tega pomeni, da s svojim življenjem in svojo molitvijo prosimo za to, da bi vsak človek spoznal in
poveličeval božje ime.
Odpuščati in odpustiti je večkrat zelo težko. Z
odraslostjo se pričakuje od nas preseganje teže
cule, domnevnih težav, ki nas prizadevajo v
službi, med sosedi, v družini in sorodstvu. Včasih pa to ne gre. Takrat v molitvi spoznamo, da
bomo to zmogli le z božjo pomočjo. Bog Oče
je po prošnji Sina odpustil umor na križu vsem,
»saj ne vedo, kaj delajo«, nam pa vedno odpušča, če se napak in grešnega življenja zavedamo
in nam je iskreno žal. Tako spoznamo, da moramo odpuščati tudi mi vse in vsem, ki so nas kakorkoli užalili ali prizadeli. To nam more uspeti
le, če bomo dovolj ponižni in odprti do sebe,
okolice in do Boga. Vedno pa moramo delati vse
in z vsemi tako, kakor pričakujemo od drugih,
da bodo ravnali z nami. Za to smo se dolžni nenehno truditi.

... IN ZAME!

In danes, posebno pri tistih, ki imajo samo še zunanje zveze s Cerkvijo, opažamo, da je njihov pojem o
Cerkvi že močno tostransko pobarvan. Iz tega napačnega pojmovanja izvira veliko nesporazumov, žalosti,
napadov in nazadnje: resignacija. Naj zaključim s Slaparjevo mislijo: “Cerkev je po svoji nalogi most v
onostranstvo in mora skrbeti za notranjo preroditev svojih udov, ki naj se po etičnem in religioznem prizadevanju in udejstvovanju usposobijo za zveličanje.” (J. Šilc)

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. V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem. V času odsotnosti ali
dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN*

27. NEDELJA
MED LETOM
ROŽNOVENSKA

3. 10.
pon

sv. Frančišek Borgia,
redovnik

19.00 + Alojzij LETNAR

Šmartno

4. 10.
tor

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

6.30 + Justina PIPAN

Šmartno

5. 10.
sre

sv. Marija Favstina,
redovnica

6. 10.
čet

sv. Bruno,
redovni ustanovitelj

7. 10.
pet

Rožnovenska Mati Božja

8 10.
sob

PRIHOD RELIKVIJ
BL. ALOJZIJA
GROZDETA

19.00

9. 10.
ned

OBLETNICA
POSVETITVE
ŽUPNIJSKE CERKVE

11.00 za žive in rajne farane

10. 10.
pon

sv. Danijel,
mučenec

11. 10.
tor

sv. Firmin,
škof

12. 10.
sre

sv. Maksimilijan Celjski,
mučenec

19.00 za veroučence in njihove družine

Šmartno

13. 10.
čet

sv. Koloman,
mučenec

19.00 + Valentin LAMPIČ, obl.

Šmartno

14. 10.
pet

sv. Kalist I.,
papež in mučenec

19.00 + Zvonko PAVIĆ, obl.

Šmartno

15. 10.
sob

sv. Terezija Velika,
devica in cerk. učiteljica

19.00 + starši in Franci JOVAN

16. 10. 29. NEDELJA
ned
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane

KRAJ

2. 10.
ned

9.00 + Ludvik SERAŽIN, obl.

Šmartno

9.00 + Franc MIKUŽ, obl.
18.00

+ Pavla in Franc MERŠE
v zahvalo za duhovniški poklic

19.00

+ Franc in Frančiška ŠUŠTAR
za blagoslov v družini

19.00 + Marjan SMOLEJ, obl.

+ Ivana in Stanislav SKOBE
v zahvalo za srečen zakon

19.00 + Alojzija TOMŠIČ

Šmartno

Šmartno
Šmartno
Šmartno

Šmartno
Šmartno

ni maše

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + JERAS

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; jaz sem GOSPOD” (3 Mz 26,2).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Strip: Marta Bartolj
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/238-970 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/

