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V človeka je položen dar delavnosti. Delo je zato velika milost in tisti, ki je kdaj izgubil 
službo, dobro ve, kako težko je ostati brez osnovnega poslanstva. Četudi je včasih težko, 
se ob krizi zavemo, kakšna dragocenost je zmožnost delati. Tudi počitnice in oddih so 
nekaj lepega, a so kratke v primerjavi z ostalim delom leta. Zakaj? Saj ne bi znali ceniti 
lepega, če bi predolgo trajalo!
Vendar lahko človek zapravi vsak, še tako dragocen dar. Delovno vnemo lahko zapravimo 
tudi z iskanjem lažjih, lagodnejših poti. Seveda je prav, da si omogočimo lažjo pot, če z 
od Boga podarjeno razumnostjo lahko ustvarjamo stroje. A vsi dosežki nam niso prinesli 
blagoslova, čeprav so nam olajšali napor. 
Zelo podobno je v krščanskem življenju in v iskanju pristnega odnosa do Boga. Tako 
življenje ni lahko, sicer bi nas bilo v cerkvi precej več. Za odnos z Bogom se je vedno 
potrebno potruditi. Potrebno je veliko zagona in pripravljenosti ter odrekanja, da bi prav 
doumeli prizadevanje za večne dobrine. Jezus Božje kraljestvo primerja s potjo, ki ni 
vedno ravna in široka, včasih je celo tako ozka in ovinkasta, da je mnogi ne najdejo ali pa 
se jim ne zdi vredno hoditi po njej. 
Po končanih poletnih počitnicah vsem želim, da bi v življenju in veri iskali nove poti. 
Najlažje pa niso vedno tudi najboljše ...

Sebastjan LIKAR, župnik

»Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek 
imelo!« Bog, prosimo te, blagoslavljaj naše delo, 
pa naj gre za pospravljanje in kuhanje, naše 
učenje, nego bolnika in starejšega, vzgojo otroka 
… Delajmo vse iz ljubezni in z veseljem! Svoj poklic 
opravljajmo dobro in pošteno kot odgovorni 
kristjani. To je naš kamenček v mozaiku božjega 
načrta.

Ivan BIZJAK
»Začnite s tem, da naredite, karkoli že počnete, 

nekaj lepega za Boga.« (bl. Mati Terezija)
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Dnevi pred nami 

 V ponedeljek, 31. avgusta, bo v 
župnišču ob 19.30 srečanje staršev, ki svoje 
otroke vpisujejo v 1. razred veroučne šole. 

 Vpis v veroučno šolo za vse razrede 
bo v torek, 1. septembra, od 8.00 naprej. 
K vpisu obvezno prinesite podpisano 
spričevalo! Bog povrni za priložen dar za 
kateheta. 

 V četrtek, 3. septembra, bodo ob 20.00 
Četrtkovi pogovori o veri. Več o temah 
letošnjega leta najdete v prilogi!

 Na prvi petek, 4. septembra, bo 
dopoldan obhajanje bolnih in starejših po 
domovih. Od 18.00 bo priložnost za sveto 
spoved v župnijski cerkvi.

 Na Angelsko nedeljo, 6. septembra, bo  
žegnanje v Tacnu ob 10.30. Vabljeni!

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo v ponedeljek, 7. septembra, ob 
19.30 v župnišču.

 Na praznik Marijinega rojstva, 8. 
septembra, bosta sveti maši v župnijski 
cerkvi ob 9.00 in 19.00.

 V soboto, 12. septembra, bo škofijski 
molitveni dan za nove duhovne poklice na 
Brezjah. Za program je letos odgovorna 
dekanija Ljubljana Šentvid. Sodelujejo 
ministranti in mladina! Odhod avtobusa 
bo ob 8.00. Čimprej se prijavite!

 Za blagoslov v veroučni šoli bomo 
prosili na Katehetsko nedeljo, 13. 
septembra, pri maši ob 9.00. Ob 10.30 bo 
obhajanje patrocinija na Rašici.

 

 Ob prazniku Povišanja svetega 
Križa, 14. septembra, bo maša na Rašici 
ob 19.00. Ob 20.00 pa bo srečanje 
sodelavcev Karitas v župnišču.

 Srečanje uredniškega odbora 
Lista svetega Martina bo v petek, 18. 
septembra, ob 19.30 v župnišču.

 V soboto, 19. septembra, bo srečanje 
mladine v Stični. Vlak odpelje iz postaje v 
Ljubljani ob 7.50. Ob 10.00 bo na Šmarni 
gori zaobljubljena maša v zahvalo za 
vrnitev Rašičanov iz izgnanstva. Za 
čiščenje župnijske cerkve so naprošeni 
starši in učenci veroučne šole. 

 V četrtek, 24. septembra, ob 20.00 
bo v župnišču priprava staršev in botrov 
na krst. Krsti so v nedeljo, 27. septembra, 
po maši ob 9.00.

 Za čiščenje učilnic v župnišču so v 
petek, 25. septembra, od 18.00 na vrsti 
starši in veroučenci 1. razreda.

 Župnijsko srečanje bolnikov in 
starejših, ki ga organizira župnijska 
Karitas, bo v nedeljo, 27. septembra, pri 
maši ob 9.00. Med nami bo naš nekdanji 
kaplan, msgr. Rudolf Koncilija. Po maši 
lepo povabljeni v župnišče k druženju! 

 Nameni za maše v župniji so do konca 
leta skoraj zasedeni. Za prvo polovico 
leta 2016 lahko darujete od 1. decembra 
v župnijski pisarni.

 Za obnove imamo v Sp. Gameljnah 
zbranih 4% sredstev, na Rašici pa 
11,25%. Z delom začnemo, ko zberemo 
50% sredstev. Sredstva nakažite 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. 
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Iz naših krajev ...

IZ ŽIVLJENJA SV. MARTINA

Martin se je rodil okoli leta 316 v mestu 
Sabarija v rimski provinci Panoniji, to je 
današnji Sombotel na Madžarskem. 
Njegova družina se je že kmalu po 

Martinovem rojstvu preselila v Cisalpsko 
Galijo, v mesto Ticinum, današnja Pavia v 
severni Italiji. 
Čeprav starša, oče je bil častnik rimske 

vojske, nista bila kristjana, je Martin že v 
otroštvu spoznal krščanstvo in se pri 10 
letih odločil za vstop v katehumenat, saj je 
želel postati puščavnik. 

ODDANE MAŠE
Od 22. junija ste darovali za naslednje 

mašne namene: v zahvalo, za zdravje in 
blagoslov, za zdravje, za dobrotnike in 
prijatelje, za družino, v zahvalo, za pokojne 
sorodnike.
Ob pogrebu + Zofije ROŽMAN je daroval 

za mašni namen: Jože. 
Ob pogrebu + Valentina ANŽINA so 

darovali za mašne namene: brat Andrej z 
družino, Marija Aljaž, družina Fištrovič.
Ob pogrebu + Terezije ŽEBOVEC so 

darovali za mašne namene: družina 
Zaplotnik, družina Dolomec.
Ob pogrebu + Albina TOMŠIČA so 

darovali za mašne namene: Nastranovi in 
Boštarjevi. 
Ob pogrebu + Pavle LAVTIŽAR so darovali 

za mašne namene: družina Milana 
Lampiča, brat Janez z družino, Miklavževi 
iz Tacna. 
Ob pogrebu + Alojza KRAJNCA so darovali 

za mašne namene: Ana Kosec z družino, 
Kati Pipan, Koželjevi iz Sp. Gameljn. 

Bog povrni! Svete maše so bile opravljene 
v času dopusta ali pa so jih darovali: g. 
Marko Trošt (Srbija), g. Gašper Kočan ter g. 
Alan Tedeško (Rim).

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta sta prejela 

JERCA in JOŠT Judež iz Tacna.
Podprimo ju z molitvijo!

Zakrament svetega zakona sta sklenila: 
Filip DE BOCK iz župnije Sint Niklaas/
Belgija in Katarina SMOLEJ iz župnije 
Šmartno pod Šmarno goro.
Veliko blagoslova na skupni poti!

Poslovili smo se od Valentina ANŽINA iz 
Šmartna, Terezije ŽEBOVEC iz Tacna, Zinke 
GOTHE NAHTIGAL iz Zg. Gameljn, Pavle 
LAVTIŽAR iz Tacna ter Alojza KRAJNCA iz 
Sp. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!

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!
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M
IS

CE
LL

ANEA

NEDELJA OZNANILA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE

23. MED LETOM
6. september (9.00) 

Renata OGO-
REVC

Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Pia MERŠE

24. MED LETOM 
13. september (9.00)

Lea MERŠE Petra SUHOVERŠNIK Luka SEŠEK Jure PAVŠEK

25. MED LETOM 
20. september (9.00)

Vida MERŠE Irena KOŽELJ Jan KOPAČ Nuša MERŠE

26. MED LETOM
27. september (9.00)

Urška BITENC Helena LESAR Ignac POLAJNAR Anita VIDMAR

BRALCI BOŽJE BESEDE

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 ali po večerni maši v Šmartnem.

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)

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

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJSKA KARITAS
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 8. 
ned

22. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Franc in Marija TOMŠIČ
31. 8. 
pon

sv. Rajmund Nonat,
kardinal 19.00 v zahvalo za zdravje Šmartno

1. 9.   
tor

sv. Egidij,
opat 7.00 Bogu v zahvalo Šmartno

2. 9.  
sre

sv. Antonin,
mučenec 19.00 + Ana in Jože TOMŠIČ Šmartno

3. 9. 
čet

sv. Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj 19.00 za srečnjo zadnjo uro in zdravo pamet

+ Pavla LAVTIŽAR, 30. dan Šmartno

4. 9. 
pet

sv. Rozalija Sicilska,
devica in spokornica
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

5. 9. 
sob

bl. Mati Terezija,
redovna ustanoviteljica
PRVA SOBOTA

7.00 za srečen zakon Šmartno

6. 9. 
ned

23. NEDELJA MED LETOM
ANGELSKA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Marija JERAS in sorodniki
10.30 za sosesko Tacen

7. 9. 
pon

sv. Regina,
devica in mučenka 19.00 + Roman TOMŠIČ Šmartno

8. 9. 
tor

MARIJINO ROJSTVO
MALI ŠMAREN

9.00 + Janez ŠPENKO
Šmartno

19.00 + starši JEŽ in Štefka STROJKO
9. 9. 
sre

sv. Peter Klaver,
misijonar 7.00 + Alojz KRAJNC Šmartno

10. 9. 
čet

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik 19.00 + GOVEKAR in PERŠIN Šmartno

11. 9. 
pet

sv. Prot in Hijacint,
mučenca 19.00 + Franc in Pavla MERŠE Šmartno

12. 9. 
sob

Marijino
ime 19.00 + starši in bratje ZUPANC Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
13. 9. 
ned

24. NEDELJA
MED LETOM
KATEHETSKA NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Marija in Valentin KOSMAČ, obl.
10.30 za sosesko Rašica

14. 9.  
pon

POVIŠANJE 
SVETEGA KRIŽA 19.00 v čast sv. Križu Rašica

15. 9. 
tor

Žalostna 
Mati Božja 7.00 + Valentin ANŽIN Šmartno

16. 9.  
sre

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca 19.00 + Ljudmila ŠKOF, obl. Šmartno

17. 9. 
čet

sv. Robert Bellarmino, 
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

18. 9. 
pet

sv. Jožef Kupertinski,
redovnik 19.00 + Pavla ROSULNIK, obl. Šmartno

19. 9. 
sob

sv. Januarij,
škof in mučenec

10.00 v zahvalo za rešitev iz izgnanstva Šmarna gora
19.00 + Zdravko ČIŽMAN, obl. Tacen

20. 9. 
ned

25. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Nikolaj LAMPIČ, obl.
21. 9. 
pon

sv. Matej,
apostol in evangelist 19.00 + Francka SEŠEK, obl. Šmartno

22. 9. 
tor

sv. Mavricij,
mučenec 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

23. 9. 
sre

sv. Pij iz Pietrelcine,
redovnik 19.00 + Štefka KARNER Šmartno

24. 9.
čet

bl. Anton Martin Slomšek,
škof 19.00 + Jože STARIČ Šmartno

25. 9. 
pet

sv. Firmin,
škof in mučenec 19.00 + Denis PUSTINEK Šmartno

26. 9. 
sob

sv. Kozma in Damijan,
mučenca 19.00 + starši in sestri ŠUŠTARŠIČ Tacen

27. 9. 
ned

26. NEDELJA 
MED LETOM
ŽUPNIJSKO SREČANJE STAREJŠIH

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + PODGORŠEK in sorodniki

*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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KATEHETSKO PISMO OB ZAČETKU VEROUČNE ŠOLE 
2015/2016

»LJUBEZEN IZ 
VERE IN UPANJA!«

Spoštovani starši in učenci veroučne šole!

Prišel je dan, ko boste otroci, nekateri prvič, prestopili prag hrama učenosti. 
Pri veroučni šoli pa se podajamo na pot učenja za Življenje po zgledu našega 
Odrešenika Jezusa. Pravzaprav se ne bomo učili, ampak spoznavali pot vere v 
Boga Očeta, se zahvaljevali za odrešenje po Bogu Sinu in prisluhnili navdihom 
Svetega Duha. To je naša vera!

Apostol Peter v Prvem pismu zagotavlja, da smo kristjani poklicani za 
NEPROPADLJIVO, NEOMADEŽEVANO in NEVENEČO dediščino, ki je za nas 
shranjena v nebesih. Pot do te dediščine, vere, pa ni pot brez preizkušenj. 
Apostol nam preizkušnje celo zagotavlja in pot vere primerja z zlatom, ki se v 
ognju preizkuša, da se ugotovi, ali je res pravo (prim 1 Pt 1,3-7).

Tudi veroučna šola je pot vere. Pot najprej za kateheta in tudi za učence. Vsak 
katehet se mora najprej sam odlikovati v ljubezni, ki je podkovana v veri in 
upanju, in šele potem lahko to pričakuje tudi od svojih učencev. Ta pot je včasih 
celo trnjeva! Od vseh nas, staršev, otrok in vzgojiteljev, zahteva resnost, strogost, 
pa tudi potrpežljivost in usmiljenje. Predvsem pa, da bi sledili velikemu Učitelju, 
ki nam je zelo jasno pokazal, da hodijo vera, upanje in ljubezen še kako vštric!

Vsem želim, da bi to pot vzeli resno. Naj nas Bog v novem pastoralnem letu 
preizkusi, da se pokaže, kako zares verujemo, upamo in ljubimo. Njega in svoje 
bližnje. To je naša vera!
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URNIK VEROUČNE ŠOLE 2015/2016*

RAZRED DAN URA
1. razred TOREK 17.00 - 17.45
2. razred PONEDELJEK 17.00 - 17.45
3. razred PONEDELJEK 16.00 - 16.45
4. razred TOREK 7.40 - 8.25
5. razred ČETRTEK 7.40 - 8.25
6. razred PONEDELJEK 7.40 - 8.25
7. razred ČETRTEK 17.00 - 17.45
8. razred ČETRTEK 16.00 - 16.45
9. razred ČETRTEK 14.00 - 14.45
mladinska skupina
Šmarska mladina

SOBOTA 20.00 - 22.00

RAZRED KNJIGA ZVEZEK LITURGIČNI
1. razred / 6 EUR 3 EUR
2. razred / 8 EUR 3 EUR
3. razred / 10 EUR 3 EUR
4. razred 8 EUR 4 EUR 3 EUR
5. razred 8 EUR 4 EUR 3 EUR
6. razred 8 EUR 4 EUR 3 EUR
7. razred 8 EUR 4 EUR 3 EUR
8. razred* / / 3 EUR
9. razred* / / 3 EUR

* Urnik je samo informativnega značaja in se lahko spremeni glede na urnik 
osnovne šole ali v primeru zasedenosti kateheta. Birmanski kandidati (8. in 
9. razred) imajo poleg učbenika pri pouku še svoj zvezek za naloge.
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MESEC/DATUM SOSESKA

SEPTEMBER
19. 9. 2015 veroučenci in njihovi starši

OKTOBER
10. 10. 2015

Cesta v Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele Ljubič, Ulica 
Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot, Šmartno

NOVEMBER
21. 11. 2015

Ulica bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu, 
Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica Janeza Rožiča

DECEMBER
12. 12. 2015

Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge, Ulica 
Željka Tonija

JANUAR
16. 1. 2016 Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca

FEBRUAR
13. 2. 2016 Cesta vstaje, Tacenska, Na Palcah, Vipotnikova

MAREC
12. 3. 2016

Ulica Ivice Pirjevec, Molekova, Ovčakova, Grško, 
Čehova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska

APRIL
16. 4. 2016

Ulica Lizike Jančar, Pot sodarjev, Židankova, Ulica 
Mirka Tomšiča, Čižmanova

MAJ
7. 5. 2016 starši prvoobhajancev

JUNIJ
18. 6. 2016 Spodnje Gameljne

JULIJ
16. 7. 2016 Srednje Gameljne, Rašica

AVGUST
13. 8. 2016 Zgornje Gameljne

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 2015/2016

Naj vsem, ki skrbite za lepoto župnijskih cerkva, poplača Bog v svoji dobroti.
Zaradi morebitnih sprememb bo datum in čas čiščenja sproti objavljen v Listu 
svetega Martina. Za čiščenje župnijske cerkve sv. Martina so predvidene sobote. 
Če je cerkev zaklenjena, pokličite župnika (041/872-638), ključarja g. Janeza 
Lampiča (031/651-564) ali go. Heleno Avsenik (031/709-264).
Če ne morete priskočiti na pomoč v soboto, ko je na vrsti vaša soseska, povabljeni, 
da se pridružite drugi skupini!
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MESEC/DATUM TEMA

SEPTEMBER
3. 9. 2015

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes 
in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.

OKTOBER
1. 10. 2015

V ZAČETKU JE BILA BESEDA. ODNOS MED RAZUMOM IN VERO.
(posebni gost) 

NOVEMBER
5. 11. 2015

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina 
Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, 
Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, ne ustvarjen, 
enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno.

DECEMBER
3. 12. 2015

Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal 
človek. Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel 
in bil v grob položen.

JANUAR
7. 1. 2016

ANGELI S PERUTNICAMI IN HUDOBNI DUHOVI Z ROGOVI?
(posebni gost)

FEBRUAR
4. 2. 2016

In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v 
nebesa, sedi na Očetovi desnici. In bo spet prišel v slavi sodit 
žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

MAREC
3. 3. 2016

Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Ki izhaja iz Očeta 
in Sina. Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. Ki je govoril 
po prerokih.

APRIL
7. 4. 2016

In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst 
v odpuščanje grehov.

MAJ
5. 5. 2016

In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

ČETRTKOVI POGOVORI O VERI

Tudi letos ste vsi župljani lepo vabljeni na prve četrtke k poglobitvi verskega 
znanja! Do oktobra se srečujemo ob 20.00, ko se ura spremeni, pa ob 19.00.
Srečanja so v učilnici župnišča. Če Bog da, bomo v oktobru in januarju imeli za 
gosta znana predavatelja, ki nam bosta predstavila omenjeni temi.
POVABITE TUDI PRIJATELJE, DA SE NAM PRIDRUŽIJO! ZAŽELENA DODATNA VPRAŠANJA!



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

15. - 18. OKTOBER 2015 (z agencijo Aritours)
Južna Poljska, biser tega dela države, se ponaša z naravnimi lepotami, privlačnimi 
mesti in tudi pomembnimi romarskimi kraji. Na naši poti obiščemo Čenstohovo, 

največje poljsko romarsko središče, si ogledamo kraljevo mesto Krakov, ki nas 
prevzame s svojo lepoto, bogato kulturno in zgodovinsko dediščino in se v novem 

romarskem središču Lagiewniki ustavimo na grobu sestre sv. Faustine Kovalske, 
poslanke božjega usmiljenja. Pridružili se bomo številnim romarjem iz celega sveta, ki 

obiščejo Wadowice, rojstno mesto papeža, sv. Janeza Pavla II. V Auschwitzu, taborišču 
smrti, obudimo spomin na množice nedolžnih žrtev enoumja ter sovraštva, med njimi 

tudi minorita sv. Maksimiljana Kolbeja, ki je umrl v bunkerju smrti 1941. leta.

1. dan: četrtek, 15. oktober ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO - ČENSTOHOVA 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz Šmartna. Vožnja skozi Avstrijo in Češko na 
Poljsko, v ČENSTOHOVO, največje poljsko romarsko središče. 
Na Jasni gori sredi mesta stoji mogočna Marijina bazilika z znamenito ikono “Črne 
Marije” iz 14. stoletja, ki ji pripisujejo čudežno moč. V pavlinskem samostanu si 
ogledamo bogato zakladnico, muzej in refektorij. Maša. Večerja in nočitev v hotelu.

2. dan: petek, 16. oktober ČENSTOHOVA - AUSCHWITZ - LAGIEWNIKI - KRAKOV 
Po zajtrku maša na Jasni gori in še nekaj prostega časa pri tem svetišču. Vožnja v 
AUSCHWITZ, koncentracijsko taborišče iz druge svetovne vojne, ki nas s svojim 
pričevanjem spomni na grozote vojne in smrti nad štiri milijone ljudi, med njimi tudi sv. 
Maksimilijana Kolbeja, ki je tukaj umrl mučeniške smrti. 
Sledi vožnja do Krakova, kjer se bomo ustavili v svetišču LAGIEWNIKI, kraju prikazovanj 
sv. Faustini Kovalski. Papež Janez Pavel je to redovnico Božjega usmiljenja leta 2000 
razglasil za svetnico. Odpeljemo se do hotela, kjer bo večerja in nočitev.

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO 
ČENSTOHOVA, AUSCHWITZ, WADOWICE, KRAKOV



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

3. dan: sobota, 17. oktober KRAKOV 
Zajtrk. Najprej obiščemo novozgrajeno svetišče papeža Janeza Pavla II., ki so ga slovesno 
blagoslovili ob beatifikaciji v letu 2011. Cerkev je namenjena ohranjanju spomina na 
življenje in nauk papeža, ki je bil pred tem krakovski nadškof. Osrednja znamenitost 
svetišča je relikvija – steklenička njegove krvi, shranjena v kristalni posodi, ki so jo 
vgradili v oltar v spodnji cerkvi ter veličastni mozaiki p. Marka Ivana Rupnika v glavni 
cerkvi. 
Popoldan je namenjen KRAKOVU. Z ogledi zgodovinskega in kulturnega središča Poljske 
pričnemo na gradu Wawel nad reko Vislo. Obiščemo katedralo z grobnicami kraljev ter 
pomembnih Poljakov, se sprehodimo do enega najlepših renesančnih grajskih dvorišč 
v Evropi ter nadaljujemo skozi staro mestno jedro, ki je zagotovo biser med evropskimi 
mesti. Na osrednjem trgu Rynek Glowny obiščemo Marijino katedralo s petsto let starim 
oltarjem - draguljem rezbarske umetnosti, srednjeveški trg s tržnico, staro univerzo, 
škofijsko palačo. Večerja in nočitev v hotelu.

4. dan: nedelja, 18. oktober KRAKOV - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - VADOVICE 
Po zajtrku slovo od Krakova, odpeljemo se do KALWARIE ZEBRZYDOWSKE, drugega 
večjega poljskega romarskega kraja. Tam bomo obhajali tudi sveto mašo. Nato sledi še 
zadnji postanek, rojstni kraj svetega papeža, VADOVICE, ker si ogledamo župnijsko cerkev 
in novi muzej, ki je posvečen velikemu rojaku. Slovo od Poljske in povratek proti domu. 
Mimo Katowic, Ostrave, Brna in Dunaja se v kraje odhoda vrnemo v poznih večernih 
urah.

CENA: 299 EUR (45 oseb), 339 EUR (35 oseb)
V ceno je vključeno: 
avtobusni prevoz po programu, cestnine 
in parkirnine, 3 polpenzioni v hotelu 3* 
(dvoposteljne sobe, TWC), vstopnine v Marijino 
cerkev, taborišče Auschwitz in muzej sv. papeža 
Janeza Pavla II., lokalno vodenje v Krakowu, 
zunanji ogledi po programu, duhovno in 
strokovno vodstvo, organizacija in izvedba 
romanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
Možna doplačila: 
vstopnina v rudnik soli Wieliczka 15 EUR, 
enoposteljna soba 50 EUR.

Odstopnino v znesku 15 EUR vam nudimo v kolikor bi zaradi bolezni, smrti v družini ali 
višje sile  romanje morali odpovedati. Če se odločite zanj, mora biti vplačano skupaj z 
akontacijo. Vsako naknadno sklepanje zavarovanja je neveljavno. 
Ob predložitvi uradnega pisnega potrdila vam vrnemo vsa vplačila, obdrži se le plačilo 
zavarovanja, prijavnina in administrativni stroški. Če potnik ne prične potovanja na dan, 
ki je določen kot začetek potovanja in le tega pred začetkom ne odpove, nima pravice 
do uveljavljanja vračila vplačil na osnovi plačane odstopnine.
Način plačila: 
50 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti do konca leta 2015.

Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si
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