List svetega Martina

LETO XXXVI

JULIJ/AVGUST 2015

Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 615-616

Ob začetku počitnic sem še bolj prepričan, da se nekaj na tem svetu ne vrti ravno v pravo
smer. Še dobrih sto let nazaj so se naši predniki borili za učinkovit in pravičen, še posebej
pa človeku primeren urnik za delo. In zdaj? Osem ur je optimalno, a ni dovolj. Vsi ste
obremenjeni in pritiskani z vseh strani, dan ima že kar premalo ur. Zvečer se ne spravimo
spat pred polnočjo, zjutraj bi potegnili, a nas nov dan priganja k novim izzivom, ki pa to
že davno več niso, saj je zoprno breme stežka izziv. Ob vsem tem mi vedno prihajajo na
misel starodavne psalmistove besede: »Zaman je vstajati pred svitom in sedeti pozno v
noč pri delu ...«
Vendar ... So pa nekateri poklici, ki ne poznajo urnika. So pač poklici, ki niso služba,
temveč služenje. Prav je, da si tudi ljudje, ki so v takih poklicih, vzamejo čas zase. To je
nujno in potrebno. Pravzaprav bi delali greh, če bi nase pozabljali. Pomembno pa je, da
nikoli ne pozabimo, kdo in kaj smo in smo vedno to, kar smo, tudi na dopustu.
Duhovnik ... Vzvišen in veličasten poklic. Poklic, ki zahteva celega človeka. Služenje
in poslanstvo, ki ne poznata počitnic, zelo dobro pa izgorevanje. Ko v mesecu juniju
zaključimo veroučno leto, si tudi duhovniki oddahnemo in ravno v tem času premišljujemo,
kako zvesto in vsakodnevno - tudi v prostem času - služimo Bogu in njegovemu ljudstvu.
Tudi dvanajstim novim pastirjem voščim, da bi se odpočili in že pripravili na napeti urnik!
Sebastjan LIKAR, župnik
»Pojdite na samoten kraj in si malo
odpočijte«, pravi Jezus. Je to danes
sploh še mogoče?
Ali si res želimo biti sami, daleč od
vsakodnevnega dogajanja?
Kot da se mora vedno nekaj dogajati:
potovanja, izleti, novi kraji in ljudje ...
Tudi na dopustu smo ljudje, ki živimo
v odnosu z drugimi, z naravo, z Bogom.
Potrudimo se za medsebojne odnose,
ne pričakujmo preveč od drugih!
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V ponedeljek, 29. junija, začenjamo
oratorij z naslovom Želim biti svet! Bog
povrni vsem dobrotnikom, ki vsako leto
pomagate s svojimi darovi!
Na prvi petek, 3. julija, bo dopoldan
obhajanje bolnih in starejših po domovih.
Uro pred večerno mašo bo priložnost za
sveto spoved v župnijski cerkvi.
Poljska maša za Zg. in Sr. Gameljne bo
na Šmarni gori v soboto, 4. julija, ob 9.00.
Vabljeni!
Zahvalna maša ob 10-letnici mašniškega
posvečenja bo na praznik sv. Cirila in
Metoda, v nedeljo, 5. julija, ob 10.00. Po
maši bo pogostitev za vse na župnijskem
dvorišču, v primeru slabega vremena pa v
jedilnici Osnovne šole Šmartno. Vabljene
tudi narodne noše! Gospodinje prosimo
za sladke dobrote. Prinesete jih v soboto
v župnišče.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 11. julija na vrsti ulice: Ulica
bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu,
Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica
Janeza Rožiča.
Od 12. julija do 15. avgusta je ob
nedeljah kot običajno ena sveta maša v
župniji, in sicer ob 9.00. V času župnikove
odsotnosti se za nujne primere obrnite
na sosednje župnije (Lj. Šentvid, Vodice,
Pirniče). V primeru pogreba pokličite
ključarja Janeza Lampiča (031/651-564).
Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, bo
nabirka za MIVO. Bog povrni za darove!

Poljska maša za Sp. Gameljne bo na
Šmarni gori v soboto, 1. avgusta, ob 9.00.
Vabljeni!
Za čiščenje župnijske cerkve so v
avgustu v soboto, 8. avgusta na vrsti
ulice: Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva,
Preloge, Ulica Željka Tonija.
Žegnanjska nedelja za podružnico
Srednje Gameljne je 16. avgusta. Maša
bo ob 10.30 v podružnici sv. Andreja.
Srečanje uredniškega odbora Lista
svetega Martina bo v petek, 21. avgusta,
ob 19.30 v župnišču.
Priprava staršev in botrov za krst bo v
četrtek, 27. avgusta, ob 20.00 v župnišču.
Krščevanje med mašo bo v nedeljo, 30.
avgusta, ob 9.00.
Vse informacije o veroučni šoli, vpisu,
urniku in potrebščinah bodo znane po 20.
avgustu, ko dobimo podatke iz osnovne
šole. Informacije bodo na voljo na
župnijski spletni strani! S starši, ki svoje
otroke vpisujete v 1. razred, se dobimo
na kratkem srečanju v ponedeljek, 31.
avgusta, ob 19.30 v župnišču.
Od 1. junija naprej lahko v župnijski
pisarni darujete za svete maše za drugo
polovico leta 2015 (julij-december). Bog
povrni za vse darove in mašne namene!
Za obnove imamo v Sp. Gameljnah
zbranih 4% sredstev, na Rašici pa
11,25%. Z delom začnemo, ko zberemo
50% sredstev. Sredstva nakažete na TRR.

ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA - 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.

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Iz naših krajev ...
ODDANE MAŠE

Od 30. maja ste darovali za naslednje
mašne namene: za srečen porod, v
zahvalo za zdravje, za nove duhovne
poklice, za duše v vicah, za zdravje, za
zdrav zakon, + BELČIČ, v dober namen, za
zdravje, za blagoslov in zdravje Šmarskih
Šmarnogorcev, za zdravje, v zahvalo.
Ob pogrebu + Albina TOMŠIČA so darovali
za mašne namene: Francka Novak, Jože in
Martin Tomšič z družino, družina Zupanc
z Dobrave, sin Marjan z družino, Mateja,
Polonca in Primož Dremelj, družini Dremelj
in Kastelic iz Brezovega.
Bog povrni! Svete maše bodo opravljene
v času dopusta v mesecu juliju ali avgustu
ali pa jih bosta opravila g. Boštjan Prevc in
mag. Gregor Celestina v Ljubljani.

ŽUPNIJA ŽIVI

Zakrament svetega krsta sta prejela PATRIK
Bilban iz Tacna ter JULIA TRINA Lazarevski
iz Zg. Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!
Poslovili smo se od: Jurija NOVAKA
iz Tacna, Cirila TIVADARJA iz Srednjih
Gameljn, Albina TOMŠIČA iz Tacna ter od
Zofije ROŽMAN iz Srednjih Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABIMO!
Ljubljanski nadškof in metropolit, msgr.
Stanislav Zore, bo palij, znamenje
metropolitove službe in povezanosti s
Petrovim naslednikom, prejel v ljubljanski
stolnici, v soboto, 4. julija, ob 18.30.

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Učenci 9. razreda, ki so v pastoralnem
letu 2014/2015 zaključili veroučno šolo,
so se v torek, 16. junija 2015, odpravili
na zaključni izlet v Zagreb, in sicer z
vlakom. Navdušil nas je živalski vrt v parku
Maksimir, seveda pa smo si ogledali tudi
katedralo in center glavnega mesta.

• 16. julija 1883 je šmarska mladina ob
črnuškem mostu pozdravila cesarja Franca
Jožefa I.
• 10. julija 1938 je bil na Šmarni gori
Marijanski tabor na katerem je govoril tudi
ban dr. Marko Natlačen
• 10. julija 1949 je škof Anton Vovk birmal in
vizitiral v Šmartnem
• 23. avgusta 1395 sta Friderik Harrer in
soproga Ana prodala kmetijo v Zgornjih
Gameljnah ključarjem farne cerkve v
Cerkljah za 45 mark beneških soldov
• 6. avgusta 1905 je umrl župnik Jakob
Strupi (1850-1905)
• 9. avgusta 1981 je prevzel župnijo msgr.
Franc Mikuž (1945-1990)

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!

Župnija
Šmartno
pod Šmarno
goro goro
Župnija
Šmartno
pod Šmarno
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TO IN ONO O(B) ZAKRAMENTIH
Kaj nam pomeni evharistično slavje ob nedeljah? Vsi vemo, da smo danes zelo
občutljivi, da imamo malo časa, da nam simbolika verjetno res pomeni manj kot
našim prednikom, ki morda tudi zaradi tujega jezika niso toliko razumeli dogajanja pri
bogoslužju, a je bil občutek za sveto bolj izrazit. Nedvomno.
Nekaj misli pa se nabere, takole ob sklepu šolskega leta ...
• Cerkveno občestvo težko sprejema družine v cerkvi, ker jih moti jok otrok. To gotovo
ne drži. Vsak bi se moral veseliti, če je v njihovi župnijski cerkvi veliko družin in
so te številčne. Če je družina že prihodnost države, toliko bolj je tudi prihodnost
Cerkve! Res pa je, da dolžnost staršev ni le poslušanje homilije ali sodelovanje z
glasno molitvijo in petjem, temveč tudi skrb za otroke, kadar so preveč nemirni.
Manjše otroke preprosto odnesemo za nekaj trenutkov ven ali v ozadje, starejšim
pa je potrebno že povedati, da je cerkev DRUGAČEN prostor od ostalih. Gotovo ni
prostor, kjer lahko počnemo, kar si v tistem trenutku želimo.
• Gotovo je dojenje nadvse pomemben stik z materjo, ni samo hranjenje. Hkrati pa
je to zelo intimen trenutek med materjo in otrokom, ki ne spada v cerkev. Je nekaj
normalnega, vendar vsega normalnega ne počnemo v javnosti. Tudi odvajanje je
za telo nekaj normalnega, pa vendar tega ne počnemo vsem na očeh.
• Primerna obleka pri bogoslužju? V poletnem času smemo biti tudi pri bogoslužju
oblečeni v oblačila s kratkimi rokavi. Tudi kratke hlače so primerne, če segajo do
kolen. Pri ženskah naj bodo ramena pokrita, dekolteji pa naj ne bodo pregloboki.
Pa tudi verniki, ki imajo posebne službe pri bogoslužju, naj se dostojno oblečejo.
Pri bogoslužju nekje ob morju v času počitnic, na romanju ali v hribih, bo pač
razumljivo, da se tega ne moremo dosledno držati. Imejmo pa v mislih človeško
dostojanstvo in svetost prostora, cerkve.

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

ŽUPNIJSKA KARITAS
Uradne ure: vsak ZADNJI ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00.
Telefon: 01/511 61 07 ali (v nujnih primerih) 041 444 686

Župnija Šmartno pod Šmarno goro
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI (JULIJ)
GOD/PRAZNIK
28. 6. 13. NEDELJA
ned MED LETOM
29. 6.
pon
30. 6.
tor
1. 7.
sre
2. 7.
čet
3. 7.
pet

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA
Prvi mučenci
rimske Cerkve
sv. Estera,
svetopisemska žena
Ptujskogorska
Mati Božja
sv. Tomaž,
apostol
PRVI PETEK

4. 7.
sob

sv. Urh,
škof

PRVA SOBOTA

5. 7.
ned

SV. CIRIL IN METOD,
APOSTOLA SLOVANOV

ZAHVALNA MAŠA OB 10-LETNICI
MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA

6. 7.
pon
7. 7.
tor
8. 7.
sre
9. 7.
čet
10. 7.
pet
11. 7.
sob

sv. Marija Goretti,
devica in mučenka
sv. Vilibald,
škof
sv. Kilijan,
škof in mučenec
sv. Avguštin Zhao in drugi
kitajski mučenci
sv. Amalija,
redovnica
sv. Benedik, opat
in zavetnik Evrope

URA

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + KOVAČ
19.00

KRAJ

NAMEN*

v zahvalo za duhovniški poklic
+ Albin TOMŠIČ, 7. dan

7.00 + Janez in Marija LOGAR

Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Slavc SEŠEK

Šmartno

19.00 v čast Svetemu Duhu za zdrav razum

Šmartno

v čast bl. Alojziju Grozdetu
+ Zofija ROŽMAN, 7. dan

Šmartno

19.00

9.00 poljska maša (za Zg. in Sr. Gameljne) Šmarna gora
19.00 + Jurij NOVAK, 30. dan

Tacen

10.00 + Jože BITENC, obl.

Šmartno

19.00 + Roman TOMŠIČ

Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

19.00 + starši PODGORŠEK in Leopold BRANK

Šmartno

19.00 + Marija ZAJEC, obl.

Šmartno

19.00 + Frančiška in Pavel BUH

Šmartno

19.00 + Franc TRTNIK

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

Tacen
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12. 7.
ned
13. 7.
pon
14. 7.
tor
15. 7.
sre
16. 7.
čet
17. 7.
pet
18. 7.
sob
19. 7.
ned
20. 7.
pon
21. 7.
tor
22. 7.
sre
23. 7.
čet
24. 7.
pet
25. 7.
sob

GOD/PRAZNIK
15. NEDELJA
MED LETOM
sv. Henrik II.,
cesar
sv. Kamil de Lellis,
redovni ustanovitelj
sv. Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj
Karmelska
Mati Božja
sv. Aleš,
spokornik
sv. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec
16. NEDELJA
MED LETOM
sv. Apolinarij,
škof in mučenec
sv. Lovrenc iz Brindisija,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Marija Magdalena,
svetopisemska žena
sv. Brigita Švedska,
redovnica, sozavetnica Evrope
sv. Krištof,
mučenec
sv. Jakob Starejši,
apostol

26. 7. 17. NEDELJA
ned MED LETOM

URA

9.00 + Franc ŠUŠTAR, obl.
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
9.00
19.00

besedno bogoslužje z obhajilom
(za dušno in telesno zdravje v družini)
besedno bogoslužje z obhajilom
(+ Roman TOMŠIČ)
+ Marija JESIH, obl.
(v zahvalo za zdravje)
besedno bogoslužje z obhajilom
(za nove duhovne poklice)
besedno bogoslužje z obhajilom
(za zdrav zakon)
+ Ivana SPIMPOLO, 30. dan
(+ BELČIČ)
+ Cecilija JEŽEK, obl.
(v dober namen)
besedno bogoslužje z obhajilom
(za blagoslov Šmarskih Šmarnogorcev)

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno

7.00 + Ciril TIVADAR, 30. dan

Šmartno

19.00 + Slavko GREGORŠ, obl.

Šmartno

19.00 + Ana PREMK, obl.

Šmartno

19.00 + Anton, Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF

Šmartno

+ MALOVRH
+ Albin TOMŠIČ, 30. dan
20.00 + JARC

Tacen

19.00

9.00 + starši HOČEVAR, v zahvalo za zdravje

KRIŠTOFOVA

KRAJ

NAMEN*

Sr. Gameljne
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
MAŠE V OKLEPAJU BODO OPRAVLJENE V ČASU DOPUSTA DRUGOD.
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Uredniški odbor Lista svetega Martina:
Ivan BIZJAK, Vida MERŠE, Jurij ŠILC in Lea MERŠE
Odgovarja:
Sebastjan LIKAR, župnik

Telefon: 01 511 61 07
GSM: 041 872 638
Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
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Tisk: Salve, Rakovnik
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI (AVGUST)
27. 7.
pon
28. 7.
tor
29. 7.
sre
30. 7.
čet
31. 7.
pet
1. 8.
sob
2. 8.
ned
3. 8.
pon
4. 8.
tor
5. 8.
sre
6. 8.
čet
7. 8.
pet

GOD/PRAZNIK
sv. Gorazd, Kliment in drugi
učenci Cirila in Metoda
sv. Viktor I.,
papež
sv. Marta,
svetopisemska žena
sv. Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj
sv. Ignacij Lojolski,
redovni ustanovitelj
sv. Alfonz Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj
18. NEDELJA
MED LETOM
sv. Konrad,
redovnik
sv. Janez Marija Vianej,
arški župnik
Marija
Snežna
Jezusova
spremenitev na gori
Sikst II.,
papež

8. 8.
sob

sv. Dominik,
redovni ustanovitelj

9. 8.
ned
10. 8.
pon
11. 8.
tor
12. 8.
sre
13. 8.
čet

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

19. NEDELJA
MED LETOM
sv. Lovrenc,
diakon in mučenec
sv. Klara,
redovna ustanoviteljica
sv. Ivana Šantalska,
redovnica
sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca

URA

NAMEN*

19.00 v zahvalo za dobrotnike

KRAJ
Šmartno

ni maše
(za pokojne sorodnike)
19.00 + starši in Rozalija TOMŠIČ, obl.

Šmartno

19.00 v zahvalo za zdravje

Šmartno

19.00 + Marjeta HRIBAR

Šmartno

9.00 poljska maša (za Sp. Gameljne)
19.00 + Hari BRVAR, obl.
9.00 + Anton JERAS, obl.
19.00 + Marta UMEK

Šmarna gora
Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
(+ Albin TOMŠIČ)
19.00 + Marija in Jože ŠKOF

Šmartno

19.00 + Štefka KARNER

Šmartno

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

19.00 + Jože SITAR, obl.
9.00 v zahvalo
19.00 + Marija PETERLIN, obl.

Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
(za zdravje)
19.00 + Frančiška NOVAK

Šmartno

19.00 + Vladimir in Marija JAKOPIN

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
14. 8. sv. Maksimilijan Kolbe,
pet duhovnik in mučenec
15. 8. VNEBOVZETJE
sob DEVICE MARIJE

URA

NAMEN*

19.00 za blagoslov v družini
7.00 za žive in pokojne farane
9.00
7.00
9.00
10.30

VELIKI ŠMAREN

16. 8. 20. NEDELJA
ned MED LETOM

+ Ivanka INGLIČ, obl.
+ Jože in Marija DOLINAR
za žive in pokojne farane
za sosesko

17. 8.
pon
18. 8.
tor
19. 8.
sre
20. 8.
čet
21. 8.
pet
22. 8.
sob
23. 8.
ned

sv. Evzebij,
papež in mučenec
sv. Helena,
cesarica
sv. Janez Eudes,
duhovnik
sv. Bernard,
opat in cerkveni učitelj
sv. Pij X.,
papež
Devica
Marija Kraljica
21. NEDELJA
MED LETOM

19.00 + Leopold MALOVRH, obl.

24. 8.
pon
25. 8.
tor
26. 8.
sre
27. 8.
čet
28. 8.
pet
29. 8.
sob
30. 8.
ned

sv. Jernej,
apostol
sv. Ludvik IX.,
kralj
sv. Ivana Bichier,
redovna ustanoviteljica
sv. Monika,
mati sv. Avguština
sv. Avguštin,
škof in cerkveni učitelj
Mučeništvo
Janeza Krstnika
22. NEDELJA
MED LETOM

19.00 + Ana in Leopold OBLAK

KRAJ
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Sr. Gameljne
Šmartno

ni maše
(+ Minka NOVAK, obl.)
19.00 + Albin in Alojzija TOMŠIČ

Šmartno

19.00 + starši in Anton PLUT

Šmartno

19.00 + Francka in Jernej CEDILNIK

Šmartno

19.00 + Franc TOFANT, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Vinko ALJAŽ, obl.

Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
(v zahvalo)
19.00 + Rozalija TOMŠIČ in Alojz KASTELIC

Šmartno

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

19.00 + KONCILIJA, KOSMAČ, KALIŠ

Šmartno

19.00 + Janez KOZELJ, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Franc in Marija TOMŠIČ

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
Uredniški odbor Lista svetega Martina:
Ivan BIZJAK, Vida MERŠE, Jurij ŠILC in Lea MERŠE
Odgovarja:
Sebastjan LIKAR, župnik

Telefon: 01 511 61 07
GSM: 041 872 638
Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
Tisk: Salve, Rakovnik
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