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Od pastirja k ljudstvu

ŠTEVILKA 621

Zapoved o posvečevanju Gospodovega dne je v Stari zavezi utemeljena dvakrat. V
Drugi Mojzesovi knjigi piše: »Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je
sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela …«
Gre torej za odmik od dela in deležnost pri sobotnem/nedeljskem Božjem miru. Bog s
tem skrbi za človeka in njegovo svobodo ter osvoboditev, ne toliko za svojo čast. Bog želi
človeku ustvariti redni čas počitka. To je sveti čas, ki pripada nam in Bogu, čas, v katerem
ne more nihče razpolagati z nami.
3. SPOMINJAJ SE SOBOTNEGA DNE IN GA POSVEČUJ!
Mi kristjani zares praznujemo nedeljo, če se
zavedamo, da nas je Jezus v svoji smrti in vstajenju
osvobodil vseh zasužnjujočih moči tega sveta.
Danes je v naši družbi veliko sil, ki želijo nedeljo
podrediti gospodarstvu.
Če ukinemo nedeljo, ne bo več zasebnega časa,
ni več časa, da bi se oddahnili in iztopili iz vrtiljaka
povečevanja prodaje in storilnosti. Številni kristjani
so si nedeljo danes zamislili malo po svoje, brez
nedeljskega bogoslužja. Hočejo preprosto le to, da
si oddahnejo.
Sveti dan nas tako reši pred nasiljem sveta in nas
pripelje v Božjo bližino. V Božji bližini namreč sami
postajamo sveti, zdravi in celoviti.
Marc Chagall:
Kaj pa meni pomeni nedelja? Hočem ostati
Božična zgodba
svoboden? Mi nedeljska maša še kaj pomeni?
V imenu gospoda župnika, članov Župnijskega pastoralnega sveta in vseh župnijskih
sodelavcev vam iskreno voščim, da bi v novorojenem Gospodu nedelje odkrili bogastvo
našega življenja.
ODREŠENIK SE JE RODIL! RADUJMO IN VESELIMO SE GA!		
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
Ob prazniku sv. Nedolžnih otrok, 28.
decembra, bo maša na Rašici ob 18.00.
Pri maši na zadnji dan leta, ob 18.00 in
ob novem letu, 1. 1. (9.00), ko obhajamo
praznik Marije, svete Božje Matere, se
bomo zahvalili za minulo leto in prosili
Božjega blagoslova v letu, ki je pred nami.
Srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta bo v ponedeljek, 4. januarja, ob
18.30 v župnišču.
Na praznik Gospodovega razglašenja,
6. januarja, bosta sveti maši ob 9.00 in
18.00. Nabirka med mašo je namenjena
koledniški akciji za naše misijonarje!
Četrtkovi pogovori o veri bodo 7.
januarja, ob 19.00 v župnišču. Med nami bo
gost, nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, ki
nam bo spregovoril o angelih in hudobnih
duhovih. Vabljeni!
V nedeljo, 10. januarja, je nedelja
Jezusovega krsta in zaključek božičnega
časa. K maši ob 9.00 vabljene družine
novokrščenih v letu 2015.
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 11. januarja, ob 18.30 v
župnišču.
Srečanje birmanskih animatorjev bo v
sredo, 13. januarja, ob 18.30
Za čiščenje župnijske cerkve sta v
soboto, 16. januarja, na vrsti ulici Grobeljca
in Cesta Cirila Kosmača.
Redno mesečno darovanje v januarju
(17. 1.) kot ponavadi namenjamo za
ogrevanje župnijske cerkve. Bog povrni!

Antonova maša bo v Srednjih
Gameljnah v ponedeljek, 18. januarja,
ob 18.00. Ob 18.30 bo srečanje biblične
skupine in Župnijskega gospodarskega
sveta v župnišču.
Ob dnevu smrti Božjega služabnika
škofa Friderika Baraga, 19. januarja, bo
ustanovitev Baragove zveze v naši župniji
pri maši ob 18.00, po maši pa v učilnici
župnišča projekcija Baragove poti.
Boštjanova maša bo v Spodnjih
Gameljnah 20. januarja ob 18.00.
Za čiščenje učilnic v župnišču so v
petek, 22. januarja, od 18.30 na vrsti
starši in učenci 6. razreda.
V soboto, 23. januarja, bo duhovna
obnova župnijskih sodelavcev, od 9.00
do 17.00 v župnišču. Vodil jo bo voditelj
Misijona 2016, br. Jožko Smukavc
OFMCap.
V nedeljo, 24. januarja, bo ob
9.00 družinska maša, pri kateri poje
zbor otrok. Ob 15.00 pa bo dekanijsko
srečanje ŽPS v Podutiku.
Prvo srečanje animatorjev oratorija
bo v ponedeljek, 25. januarja, ob 18.30
v župnišču.
Priprava staršev in botrov na krst
bo v četrtek, 28. januarja, ob 19.00 v
župnišču, krščevanje pa po maši ob 9.00,
v nedeljo, 31. januarja.
Od 4. januarja naprej so maše med
tednom v župnišču, razen za prve petke
in praznike med tednom ali kadar je
drugače oznanjeno.

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 ...
ŠMARSKI ŠMARNOGORCI

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta je prejel:
VALENTIN Kovačič iz Zgornjih Gameljn.
Podprimo ga z molitvijo!

Občestvo Šmarski Šmarnogorci smo
ustanovili pred dvema letoma z željo, da bi
povezovali naše farane, ki hodijo na Goro
in molijo za potrebe Cerkve.
Ko bo pri maši oznanjeno, bo blagajničarka,
ga. Lidija Lampič, pobirala simbolično
članarino (2 EUR) za leto 2016.
Člane, ki si boste res prizadevali za pogoste
vzpone in molitev, ali starejše, ki nas boste
podpirali z molitvijo, vabimo k vpisu za leto
2016!

Poslovili smo se od: Marije LUKMAN iz
Tacna ter od Vesne PAVIĆ iz Sr. Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ...

IZ ŽIVLJENJA SV. MARTINA

Poročilo o prihodkih v zadnjem času:
- Nedelja Karitas: 990 EUR (2/3 za Škofijsko
Karitas in 1/3 za Župnijsko Karitas)
- Darovi v kuvertah »Za živo upanje - za
živo Cerkev: 530 EUR
- S prodajo božičnih voščilnic smo zbrali
125 EUR (sklad Šmarske mladine)

Martin je bil pri ljudeh zelo priljubljen
zaradi skromnosti. Ni se preselil v
škofovsko palačo, pač pa je živel z
menihi v revnih kočah pred mestnimi
vrati. Iz teh koč je pozneje nastal
znameniti samostan Marmoutier
blizu Toursa, v katerega se je Martin
pogosto zatekal.
Sveti Miklavž je na predvečer svojega
praznika, 5. decembra 2015, prispel tudi v
našo župnijo in obdaroval pridne otroke.
Pomagali so mu tudi otroci pod vodstvom
prof. Marte Movrin, ki so pripravili opereto
Miklavž prihaja.

Do smrti je bil škof Martin znan
zlasti po svojem zavzemanju za reveže
in po nasprotovanju pomehkuženi
duhovščini, ki se je v tistem času vedno
bolj oddaljevala od Kristusovega
zgleda uboštva in ponižnosti.

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

2. PO BOŽIČU
Joži PLUT
3. januar (9.00)
JEZUSOV KRST
Petra SUHOVERŠNIK
10. januar (9.00)
2. MED LETOM
Jure PAVŠEK
17. januar (9.00)
3. MED LETOM
Diana BITENC
24. januar (9.00)
4. MED LETOM
Vida MERŠE
31. januar (9.00)

1. BERILO

2. BERILO

PROŠNJE

Urška BITENC

Andrej SKOBE

Pia MERŠE

Mirjam JUDEŽ

Andrej MEDVED

Blaž BILBAN

Klara MERŠE

Ivan BIZJAK

Anja TRŠEK

Nuša MERŠE

Stane MERŠE

Anita VIDMAR

Lea MERŠE

Ignac POLAJNAR

Helena LESAR

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
KRAJ
Rašica
Sr. Gameljne

28. 12.
pon
29. 12.
tor
30. 12.
sre
31. 12.
čet
1. 1.
pet
2. 1.
sob
3. 1.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Nedolžni otroci,
mučenci
sv. Tomaž Becket,
škof in mučenec
sv. Feliks I.,
papež
sv. Silvester,
papež
MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI NOVO LETO
sv. Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški, škofa
2. NEDELJA
PO BOŽIČU

URA
NAMEN*
18.00 za blagoslov v družinah
19.00 + Vesna PAVIĆ, 7. dan

4. 1.
pon
5. 1.
tor
6. 1.
sre

sv. Angela Folinjska,
redovnica
sv. Emilijana,
devica
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

18.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

7.00 + France ČAMPA, obl.

Šmartno

7. 1.
čet
8. 1.
pet
9. 1.
sob
10. 1.
ned

sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik
sv. Severin Noriški,
opat
bl. Pij IX.,
papež
NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA

11. 1.
pon
12. 1.
tor
13. 1.
sre
14. 1.
čet

sv. Pavlin Oglejski,
škof
sv. Tatjana,
mučenka
sv. Hilarij,
škof in cerkveni učitelj
sv. Odon iz Jurkloštra,
prior

SVETI TRIJE KRALJI

7.00 za zdravje

Šmartno

18.00 + Roman TOMŠIČ

Šmartno

18.00 + Ivan KOSEC, obl.

Šmartno

9.00 + Matija Bogdan ROTAR, obl.
18.00 + Helena in Anton KOSMAČ, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Pavla KALIŠ, obl.

9.00 + Frančiška JAKOPIČ
18.00 + Pavla in Franc MERŠE

Šmartno
Tacen
Šmartno

Šmartno

18.00 za življenje

Šmartno

18.00 + PEČAR

Šmartno

18.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl.
7.00 + Rozalija JEŽEK, obl.
9.00 za žive in pokojne farane
18.00 + Vida KAJZAR, obl.
7.00 + Marija ŽIBRET

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

18.00 + Antonija in Tomaž BOŽNAR

Šmartno

18.00 + Pavel PETERLIN, obl.

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
15. 1. sv. Absalom,
pet škof v Kopru
16. 1. sv. Honorat,
sob škof
17. 1. 2. NEDELJA
ned MED LETOM

URA

NAMEN*

18.00 + Anton in Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF

KRAJ
Šmartno

18.00 + Frančiška THUMA, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Ladka DEBEVC, obl.

18. 1.
pon
19. 1.
tor
20. 1.
sre
21. 1.
čet

sv. Marjeta Ogrska,
kneginja
sv. Makarij Aleksandrijski,
opat
sv. Fabijan in Sebastijan,
mučenca
sv. Neža,
devica in mučenka

22. 1.
pet
23. 1.
sob
24. 1.
ned

sv. Vincencij,
diakon in mučenec
Zaroka
Marije in Jožefa
3. NEDELJA
MED LETOM

25. 1.
pon
26. 1.
tor
27. 1.
sre
28. 1.
čet
29. 1.
pet
30. 1.
sob
31. 1.
ned

Spreobrnitev
apostola Pavla
sv. Timotej in Tit,
škofa
sv. Angela Merici,
redovna ustanoviteljica
sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Konstancij,
škof
sv. Peter Bolgarski,
redovnik
4. NEDELJA
MED LETOM

18.00 + JARC

Tacen
Šmartno
Sr. Gameljne

18.00 v priprošnjo škofu Frideriku Baragi

Šmartno

18.00 za blagoslov

Sp. Gameljne

18.00 + Vladimir in Marija JAKOPIN
19.00 + Vesna PAVIĆ, 30. dan

Šmartno
Sr. Gameljne

18.00 za srečno vožnjo

Šmartno

18.00 + Ivan DREŠAR in Marija TURŠIČ
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Pavla LAMPIČ, obl.

NEDELJA SVETEGA PISMA

Tacen
Šmartno

18.00 + Pavla ROSULNIK

Šmartno

7.00 + Francka SEŠEK

Šmartno

18.00 + JEŽEK in ŠUŠTERŠIČ

Šmartno

18.00 za blagoslov v družini

Šmartno

18.00 + Albin in Alojzija TOMŠIČ

Šmartno

18.00 + Antonija in Ivan TOMŠIČ

Tacen

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Anton in Marija KRANJEC

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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BARAGOVA ZVEZA V ŽUPNIJI
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
Svetniški škof, Božji služabnik, Friderik Baraga, je svoje življenje prejel v
graščakovi hiši v Mali vasi pri Dobrniču tik pred iztekom 18. stoletja, dokončal
pa ga je na drugem koncu sveta ali, kakor je sam rekel, več kot dva tisoč
ur oddaljen od doma, med svojimi ljubimi Indijanci, Otavani in Očipvejci
ter drugimi ljudstvi v današnjih zveznih državah Michigan, Wisconsin in
Minnesota ter tudi v prostranstvih Ontaria v Kanadi.
Njegovo življenje nam je še vedno zgled. Ni bil samo misijonar, temveč tudi
pisec nabožnih knjig, prevajalec, zbiralec etnološkega gradiva, pravnik, celo
slikar ali tesar, kar je pač potreboval v svojem pastoralnem delu. Med vsemi
njegovimi službami pa je bil gotovo predvsem - KRISTUSOV DUHOVNIK.
Postopek za njegovo beatifikacijo že nekaj časa teče v škofiji Marquette,
Michigan, katere prvi škof je bil. V želji, da bi tudi v naši domovini in naši
župniji Šmartno, molili za njegovo priprošnjo in da bi ga Cerkev čimprej
povišala na čast oltarja, želimo ustanoviti BARAGOVO ZVEZO.

»Svetost ne obstoji v tem,
da bi služili Bogu, kjer bi
sami hoteli, ampak kjer Bog
hoče in kakor Bog hoče.«
(Friderik Irenej Baraga)
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KAJ PRINAŠA BARAGOVA ZVEZA?
Baragova zveza bo združevala vse, ki bodo svojo redno molitev namenjali za
potrebe Cerkve, za nove duhovne, predvsem misijonske poklice in svetost
duhovnikov. Prosili bodo za priprošnjo Friderika Baraga, da bi ga Cerkev
razlglasila za svetnika in da bi se ozrl na naše družine, na zakonce, mlade ...

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V BARAGOVO ZVEZO?
V Baragovo zvezo se lahko vključijo vsi farani župnije Šmartno pod Šmarno
goro, še posebej pa odrasli in starejši, ki bodo tako poživljeno molitev
namenili za svoje otroke in mlade. Izpolnite prijavnico in jo oddajte župniku
ali v nabiralnik. Na domači naslov boste prejeli podobico svetniškega škofa in
molitev, ki jo bomo molili vsak dan za omenjene namene.

KAKO BOMO OBHAJALI BARAGOV DAN?
Baragov dan bomo v župniji obhajali vsako leto ob dnevu njegove smrti,
rojstvu za nebesa, torej 19. januarja. Ta dan se bomo člani Baragove zveze
zbrali pri maši, ki se bo darovala za njegovo beatifikacijo oziroma svetniku
na čast, ko bo razglašen. Darove te maše pa bomo namenili za podporo
bogoslovca v eni od misijonskih dežel.
-----------------------------------------------

PRIJAVNICA

Jaz, __________________________________________(ime in priimek),
se želim vpisati v Baragovo zvezo v župniji Šmartno pod Šmarno goro,
z namenom, da bom prosil za priprošnjo Božjega služabnika škofa
Friderika Baraga za Cerkev, duhovne poklice, za mlade in družine.
Moj naslov: ______________________________________________
_______________________________________________________
Telefon: __________________________________________________
Podpis: ___________________________________________________
Župnija Šmartno pod Šmarno goro

