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Od pastirja k ljudstvu

ŠTEVILKA 618

Val beguncev, ki je zajel Evropo, je s seboj prinesel tudi razburjenje dveh nasprotij. Prah,
ki ga dvigajo nesrečniki, je staro celino razdelil na dvoje. Če strnemo ti dve prepričanji
oziroma usmeritvi, vidimo, da se kristjani v Evropi zaradi navala pretežno muslimanskih
beguncev, počutimo ogroženi, na drugi strani pa smo pripravljeni svojo vero upravičiti s
konkretnimi dejanji pomoči do ljudi, ki so zapustili svojo domovino.
Verjetno je oboje bolj ali manj res in potrebno. Krščanska Evropa propada. Ne propada
zaradi vdorov ljudi drugačne vere. Propada zaradi nas, kristjanov, ki smo mlačni in
pripravljeni zatajiti korenine. Kar tako, v imenu svobode. Zanimiva misel se je porodila
v neki skupini. Zakaj so danes moški v cerkvenih klopeh, ki so bile stoletja namenjene
ženskam? Ker žensk ni več (toliko)! V tem duhu je ljubljanski nadškof podal pomembno
izjavo. Evropa ogroža samo sebe, ker ni bila sposobna svojih krščanskih korenin podati v
ustavo. Pa ne samo v ustavo, temveč se krščanstvo boji omeniti v vsakdanjem življenju.
Krščanstvo bo preživelo! Ker se ne plazi v pore nekega kontinenta potihoma, ampak z
dejanji ljubezni, ki sama o sebi spregovorijo. Živi zaradi ljubezni do ljudi, ki jo potrebujejo.
Njihovi nameni za to ljubezen pravzaprav niso pomembni za našo odločitev za dobro.
Je pa nadvse pomembno, da vsem, ki prihajajo k nam, jasno in odločno povemo: Tu smo
mi doma, tu je naša kultura, naši običaji. Če hočete biti pri nas, nas ne spreminjajte. Nam
je zelo pomembna naša vera in kultura. Amen.
Sebastjan LIKAR, župnik
Tujec sem bil in ste me sprejeli, nam govori Jezus
Bog nas bo sodil po naših delih. Slovenci imamo v
sebi že položeno sočutje do človeka, ki potrebuje
našo pomoč. Bodimo hvaležni, da jo lahko delimo!
Ljubimo s čistim srcem in v resnici, brez barantanja.
Začnimo pri sosedu, mimoidočem, beguncu.
Gotovo pa moramo ohraniti svojo identiteto!
Ivan BIZJAK
»Cerkev je duhovna družina, družina pa je majhna Cerkev. Kako si želim,da bi družine
preplavile župnije in bi bile skupnosti odprte vsem.« (papež Frančišek)

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V sredo, 30. septembra, bodo prve
vaje otroškega pevskega zbora, in sicer od
17.00 do 17.45 v župnišču. Otroci, vabljeni!
Četrtkovi pogovori o veri bodo 1.
oktobra, ob 20.00 v učilnici v župnišču.
Med nami bo gost, ki nam bo spregovoril o
temi: V začetku je bila Beseda. Odnos med
razumom in vero. Vabljeni!
Na prvi petek, 2. oktobra, bo dopoldan
obhajanje bolnikov in starejših po
domovih. K večerni maši ob 19.00 pridejo
tudi birmanci! Ob 17.00 bo odhod Šmarske
mladine na duhovno-počitniške dneve v
Bohinjsko Bistrico.
V sredo, 7. oktobra, bo dekanijska
pastoralna konferenca v naši župniji. Začeli
jo bomo s sveto mašo ob 9.00 v župnijski
cerkvi, kamor ste vsi povabljeni. Ta dan
zvečer ne bo svete maše!
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 10. oktobra, na vrsti ulice: Cesta
v Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele Ljubič,
Ulica Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot,
Šmartno. Ob 9.00 bo srečanje ministrantov.
Ob župnijskem žegnanju, obletnici
posvetitve župnijske cerkve, bomo 11.
oktobra obhajali župnijski dan. To nedeljo
bo maša ob 11.00, nato pa skupno kosilo.
Darovanje po maši bo namenjeno za novo
ozvočenje. Med kosilom bomo poslušali
Avsenikove melodije, izkupiček srečelova
gre tudi letos za potrebe župnijske Karitas.
Ob 14.00 bo koncert zbora Consortium
musicum in sklep z litanijami. V primeru
slabega vremena bo kosilo v osnovni šoli.

Starše učencev veroučne šole vabimo
na prvo jesensko srečanje in katehezo, ki
bo v ponedeljek, 12. oktobra, ob 19.30 v
župnišču. Gostja bo ga. Sonja Pungertnik,
Slovenka leta 2014.
Zaradi župnijskega romanja na
Poljsko v četrtek, 15. oktobra, ne bo
uradnih ur v župnišču. Pušca Misijonske
nedelje, 18. oktobra, je namenjena
Misijonskemu središču Slovenije.
Sestanek uredniškega odbora Lista
svetega Martina bo tokrat v ponedeljek,
19. oktobra, ob 19.30. Ta dan bo ob 17.45
tudi srečanje staršev otrok 2. razreda.
V sredo, 21. oktobra, bo srečanje
birmanskih animatorjev ob 19.30.
Priprava staršev in botrov za krst
bo v četrtek, 22. oktobra, ob 20.00.
Krščevanje bo v nedeljo, 25. oktobra,
med mašo ob 9.00.
Za čiščenje učilnic v župnišču so v
petek, 23. oktobra, od 18.00 naprej na
vrsti starši in veroučenci 2. razreda.
V noči na nedeljo, 25. oktobra,
prestavimo uro na zimski čas (kazalce za
uro nazaj!)
Nameni za maše v župniji so do
konca leta zasedeni. Za prvo polovico
leta 2016 lahko darujete od 1. decembra
v župnijski pisarni.
Za obnove imamo v Sp. Gameljnah
zbranih 4,7% sredstev, na Rašici pa
22,75%. 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 ...
ODDANE MAŠE

Od 31. avgusta ste darovali za naslednje
mašne namene: + ŠOKATNIKOVI, +
SOVINŠKOVI, + Marjan in Jana HABE, +
PENCATOVI, v dober namen, za starše
veroučencev, za veroučence in družine,
+ Marjan Ramovž in VIDMAR, v dober
namen, za srečno vožnjo, v zahvalo, za
blagoslov v družini, + Peter VIDMAR.
Ob pogrebu + Andreja DANKA (Kamnik)
so darovali za mašne namene: Valentin
Lampič z družino, družina Pregl iz Jarenine.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g.
Anton Kragol, župnik v Šabcu/Srbija ali pa
bodo opravljene v novembru.

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ...

Del Šmarske mladine, ki je že postal
polnoleten, se je v torek, 22. septembra
2015, udeležil krvodajalske akcije v Zavodu
za transfuzijsko medicino na Šlajmerjevi v
Ljubljani.
Tudi druge farane želimo spodbuditi k
takemu dobremu delu!

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta so prejeli: VITA
in KAJA Stražar Buh iz Tacna, MATEVŽ Kališ
iz Srednjih Gameljn, JAN MOUNIR Kos
Kawa z Broda (Lj. Šentvid) in LENART Rak
iz Tacna.
Podprimo jih z molitvijo!
Poslovili smo se od: Hansa Joachima
Augusta ROSEJA iz Sp. Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

IZ ŽIVLJENJA SV. MARTINA
Na očetovo željo se je Martin pridružil
rimski vojski, ki je odhajala v Galijo in
kmalu postal častnik. Iz tistega časa je
dogodek, ki je dokončno začrtal Martinovo
usodo.
V mrzlem zimskem jutru je pred mestnimi
vrati mesta Samarobriva, današnji Amiens,
severno od Pariza, srečal berača. Ker ni
imel nič drugega, kar bi mu lahko podaril,
je na pol prerezal svoj topli vojaški plašč
in polovico podaril beraču. Ta dogodek
je navdihoval številne umetnike, ki so
upodabljali svetega Martina ...

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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BRALCI BOŽJE BESEDE
NEDELJA

OZNANILA

1. BERILO

2. BERILO

PROŠNJE

27. MED LETOM
4. oktober (9.00)

Diana BITENC

Joži PLUT

Andrej MEDVED

Vida MERŠE

ŽUPNIJSKI DAN
11. oktober (11.00)

Luka SEŠEK

Mojca SKOBE

Andrej SKOBE

Lidija LAMPIČ

29. MED LETOM
18. oktober (9.00)

Blaž BILBAN

Barbara MERŠE

Stane MERŠE

Renata OGOREVC

30. MED LETOM
25. oktober (9.00)

Jure SEŠEK

Urška BITENC

Jurij ŠILC

Klara MERŠE

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

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 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)

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
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
GOD/PRAZNIK
27. 9. 26. NEDELJA
ned MED LETOM
SLOMŠKOVA

28. 9.
pon
29. 9.
tor
30. 9.
sre
1. 10.
čet
2. 10.
pet
3. 10.
sob

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + PODGORŠEK in sorodniki

PRVI PETEK

Frančišek Borgia,
redovnik
PRVA SOBOTA

sv. Favstina Kovalska,
redovnica
sv. Bruno,
redovni ustanovitelj
Rožnovenska
Mati Božja
sv. Pelagija,
devica in mučenka
sv. Dionizij,
škof in mučenec
sv. Danijel,
mučenec

KRAJ

NAMEN*

sv. Venčeslav,
19.00 + Terezija ŽEBOVEC
mučenec
sv. Mihael, Gabriel, Rafael,
7.00 v zahvalo
nadangeli
sv. Hieronim,
19.00 + Ana Marija DOLES
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Terezija Deteta Jezusa,
19.00 + Zlatko KOSEC, obl.
devica in cerkvena učiteljica
sv. Angeli varuhi
19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

4. 10. 27. NEDELJA MED LETOM
ned ROŽNOVENSKA
5. 10.
pon
6. 10.
tor
7. 10.
sre
8. 10.
čet
9. 10.
pet
10. 10.
sob

URA

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Vilko VENE, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Franc in Rafko ŠUŠTAR

Tacen
Šmartno

19.00 + Justina NOVAK

Šmartno

7.00 + Lojze ČAMPA

Šmartno

9.00 + Metka BARLE in Fanči KRUŠEC

Šmartno

19.00 + Ivanka in Ludvik SERAŽIN, obl.

Šmartno

19.00 + Albin in Alojzija TOMŠIČ

Šmartno

19.00 + starši in Rok BERGANT

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

Tacen
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GOD/PRAZNIK
11. 10. 28. NEDELJA
ned MED LETOM

URA

11.00 za žive in pokojne farane

ŽUPNIJSKI DAN

12. 10.
pon
13. 10.
tor
14. 10.
sre
15. 10.
čet
16. 10.
pet
17. 10.
sob
18. 10.
ned

sv. Maksimilijan Celjski,
mučenec
sv. Gerald,
vitez
sv. Kalist I.,
papež in mučenec
sv. Terezija Avilska,
devica in cerkvena učiteljica
sv. Hedvika,
kneginja
sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec
29. NEDELJA
MED LETOM

19. 10.
pon
20. 10.
tor
21. 10.
sre
22. 10.
čet
23. 10.
pet
24. 10.
sob
25. 10.
ned

sv. Janez Brebeuf
in drugi kanadski mučenci
sv. Vendelin,
opat
sv. Uršula,
devica in mučenka
sv. Janez Pavel II.,
papež
sv. Janez Kapistran,
duhovnik
sv. Anton Marija Klaret,
redovni ustanovitelj
30. NEDELJA
MED LETOM

MISIJONSKA

19.00

KRAJ

NAMEN*

+ Valentin LAMPIČ, obl.
+ Andrej DANKO, 30. dan

7.00 + Peter VIDMAR

Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 za prijatelje in znance

Šmartno

19.00 + Marija PEČAR

Šmartno

19.00 + Marija in Mavricij CERAR

Šmartno

19.00 + Rezka in Primož BITENC

Tacen

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Justina NOVAK, obl.
19.00 + Nika GREGORŠ, obl.

Šmartno
Šmartno

7.00 + Milka LOŽAR

Šmartno

19.00 + Štefka KARNER

Šmartno

19.00 + Terezija ŽEBOVEC

Šmartno

19.00 + Tončka GREGORŠ, obl.

Šmartno
Tacen

19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Franc DEBEVC

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
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Tisk: Salve, Rakovnik

