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Zapoved, naj spoštujemo starše, ni namenjena samo otrokom kot vzgojni pripomoček, 
temveč in predvsem odraslim. V starem Izraelu ni bilo samoumevno skrbeti za ostarele 
starše. Zato je Bog želel to naučiti vse ljudi. Želel je, da bi starši smeli tudi starost živeti 
dostojanstveno. Spoštovati starše v tej zapovedi pomeni predvsem: skrbeti za starše, da 
lahko živijo človeka vredno in svobodno življenje.

4. SPOŠTUJ STARŠE!
Četrta zapoved tako utemeljuje spoštovanje do 

staršev z obljubo blagoslova »Da boš dolgo živel in 
ti bo dobro na zemlji«.

Brez spoštovanja starševskih izkušenj in modrosti 
sinovi in hčere ne prejemajo več podpore svojih 
prednikov; odrežejo si korenine. Spoštovanje 
ne pomeni, da starše opravičujem, ampak da jih 
cenim takšne, kakršni so. Cenim jih, ker so mi dali 
življenje in ljubezen.

Če zaničujem starše, zaničujem tudi del sebe. 
Starši danes hrepenijo po otrokovem spoštovanju, 
vendar morajo najprej ceniti sebe. Otrokom 
morajo pokazati meje pri govorjenju in vedenju 
do njih. Meje otrokom pokažejo, da starši zanje 
skrbijo in jih imajo radi. Do onemoglih staršev 
pa moramo biti pozorni in skrbni in jih nikakor 
ne smemo odrivati. V vzajemnem spoštovanju 
rastemo oboji: starši in otroci.

Jezus pa nas spomni še na naš notranji glas, ko Bog sam govori z nami. In ta glas, vest, 
naj bi najprej poslušali, celo prej kot starše. Tako nas osvobodi absolutne obveznosti do 
staršev. V tej osvobojenosti do pričakovanj staršev lahko zraste v nas novo spoštovanje 
do roditeljev.             

Ivan BIZJAK

Marc Chagall: 
Starši

List svetega Martina
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Dnevi pred nami 

 Srečanje katehetov bo v ponedeljek, 1. 
februarja, ob 18.30 v župnišču.

 Na Svečnico, 2. februarja, ko obhajamo 
praznik Gospodovega darovanja, bosta 
sveti maši v župnijski cerkvi ob 9.00 in 
18.00. S seboj prinesite sveče!

 Ob godu mučenca sv. Blaža, 3. 
februarja, bomo pri maši ob 18.00 v 
župnijski cerkvi prejeli Blažev blagoslov in 
blagoslovili zeliščne bombone. Srečanje 
birmanskih animatorjev bo ob 19.00 v 
župnišču.

 Četrtkovi pogovori o veri bodo 4. 
februarja ob 19.00. Tema večera bo: In 
tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju 
Pisma ...

 Na prvi petek, 5. februarja, bo 
dopoldan obhajanje bolnih in starejših po 
domovih. Od 17.00 bo priložnost za sveto 
spoved v župnijski cerkvi. K maši ob 18.00 
pridejo birmanski kandidati!

 V soboto, 6. februarja, bo v Šentvidu 
v Vidovem domu ob 17.00 dekanijsko 
srečanje za botre naših birmancev.

 Zaradi kulturnega praznika, 
Prešernovega dneva, v ponedeljek, 8. 
februarja, ni veroučne šole in uradnih ur v 
župnišču.

 Postni čas začnemo s pepelnično 
sredo, 10. februarja. Ta dan je strogi post. 
Pri maši ob 18.00 bo pepelenje ljudstva. 
Povabljeni k sodelovanju pri postni akciji, o 
kateri boste več izvedeli pri nedeljski maši. 
Ta dan (11. 2.) bodo tudi govorilne ure za 
vse starše otrok veroučne šole. 

 Pobožnost križevega pota v petek, 
12. februarja, ob 18.00 pripravijo učenci 
4. razreda veroučne šole. 

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 13. februarja, na vrsti ulice: Cesta 
vstaje, Tacenska, Na Palcah, Vipotnikova.

 Na prvo postno nedeljo, 14. 
februarja, bo ob 10.00 krajše srečanje 
bralcev Božje besede. Ob 14.00 bo križev 
pot v Srednjih Gameljnah.

 V tednu po 15. februarju zaradi 
zimskih počitnic ni veroučne šole in 
uradnih ur v župnišču.

 Križev pot v petek, 19. februarja, 
pripravi jutranji zbor.

 Na 2. postno nedeljo, 21. februarja, 
bo med nami, župnik iz Kranja - Zlato 
Polje, g. Erik Švigelj. Mesečno darovanje 
to nedeljo namenjamo za obnovo peči v 
župnišču ter pogrebnega križa. Križev pot 
ob 14.00 bo v Sp. Gameljnah.

 Priprava staršev in botrov na krst bo 
v četrtek, 25. februarja, ob 19.00, krsti 
pa v nedeljo med mašo ob 9.00.

 Za križev pot in čiščenje učilnic v 
petek, 26. februarja, poskrbijo starši in 
učenci 7. razreda.

 Vabljeni k družinski maši v nedeljo, 
28. februarja, ob 9.00 ter h križevemu 
potu na Rašici ob 14.00.

 Nameni za svete maše so do konca 
junija že zasedeni. Za drugo polovico 
leta lahko darujete za maše od 1. junija 
naprej. Hvala za razumevanje!

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
Veliko Martinovih učencev je postalo 

škofov, še več od njih pa misijonarjev v 
takrat poganski Galiji. Martin je umrl 8. 
novembra 397 v kraju Candes (severno od 
Toursa). 

Njegov pogreb je bil 11. novembra, zato 
obletnico pogreba obhajamo kot godovni 
dan. Na njegovem grobu so postavili 
kapelo in pozneje baziliko, ki je bila ves 
srednji vek znana kot romarska pot.

Življenje sv. Martina je bilo prvotno 
zapisano v hagiografiji z naslovom Vita 
Sancti Martini avtorja Sulpicija Severa, ki 
ga je tudi osebno poznal.

ODDANE MAŠE 
Od 19. decembra ste darovali za naslednje 

mašne namene: v zahvalo in za blagoslov, za 
nove duhovne poklice (2 mašna namena), 
za duše v vicah (2 mašna namena), v dober 
namen, za zdravje, + Štefan KRAJNC, + 
PIGNAR, + Zdravko BOLČINA, + Mihael 
BRICELJ.
Darovane maše ob pogrebih: + Andrej 

MEDVED (družini Rosulnik in Snoj), + 
Milica KOMAN (Irena Snoj), + Vesna PAVIĆ 
(družina Jarc), + Antonija KOŽELJ (Janez 
Koželj, soseda), + Francka TOMŠIČ (Zinka 
Tomšič, Magda Ovčak, družina Schenk).

Bog povrni! Svete maše bosta opravila g. 
Gregor Celestina in g. Boštjan Prevc ali pa 
bodo opravljene drugod v februarju.

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od: Antonije KOŽELJ iz Sr. 

Gameljn in od Frančiške TOMŠIČ iz Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

Poročilo o prihodkih v zadnjem času:

- Adventna akcija Za lačne otroke: 140 
EUR (ukradeno iz župnijske pisarne)
- Trikraljevska akcija: 690 EUR (660 EUR 
oddano laiški misijonarki v Liberiji, Sabini 
Kern; 30 EUR ukradeno iz župnijske pisarne)
- Januarsko darovanje: 1.095 EUR 
(ogrevanje cerkve in župnišča)
- dar Baragove zveze: 280 EUR (oddano 
Misijonski pisarni za vzdrževanje 
bogoslovcev v Ukrajini - Tomaž Mavrič CM)

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!

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ...

Gost januarskih Četrtkovih pogovorov o 
veri je bil nadškof Marjan Turnšek, ki nam 
je 7. januarja 2016 zelo nazorno razložil 
nauk Cerkve o angelih in hudih duhovih. 
Lepo povabljeni k poglobitvi vere - vsak 

prvi četrtek!
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NEDELJA OZNANILA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE

5. MED LETOM
7. februar (9.00) 

Anita VIDMAR Nuša MERŠE Stane MERŠE Anita VIDMAR

1. POSTNA
14. februar (9.00)

Lea MERŠE Renata OGOREVC Andrej MEDVED Joži PLUT

2. POSTNA
21. feburar (9.00)

Jolanda BIZJAK Lidija LAMPIČ Ivan BIZJAK Barbara MERŠE

3. POSTNA
28. februar (9.00)

Jan KOPAČ Irena KOŽELJ Luka SEŠEK Jure PAVŠEK

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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V župniji je okrog 4600 prebivalcev, od tega katoličanov okoli 3000.
V letu 2015 je bilo krščenih 17 oseb (lani 16), od tega 13 fantov in 4 
deklice. Trije novokrščenci so bili stari več kot eno leto. Iz cerkvenega 
zakona prihaja 11 novokrščencev, ostali so nezakonski. Z dovoljenjem 
župnijskega urada je bil v drugi župniji krščen en novokrščenec.
K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 18 otrok (lani 17). V letu 2015 
v naši župniji nismo obhajali zakramenta svete birme. Veroučno šolo 
v pastoralnem letu 2015/2016 obiskuje 151 otrok (10 manj kot lani: v 
prvem razredu jih je 17; OŠ Šmartno obiskuje okrog 413 otrok, v prvem 
razredu 42).
V župniji je bilo razdeljenih približno 20.000 obhajil. V nedeljo povprečno 
140, ob delavnikih povprečno 15, nekoliko več za prve petke. Bolnikov 
in starejših, ki prejemajo obhajilo za prvi petek, je 9. Nekoliko več je 
takih, ki želijo prejeti Sveto Rešnje Telo pred prazniki.
Bolniško maziljenje je prejelo 10 oseb, ko so sami ali domači klicali 
duhovnika. Pri srečanju s starejšimi v septembru je bolniško maziljenje 
prejelo približno 50 oseb. Opažamo naraščanje vernikov, ki želijo prejeti 
zakrament bolniškega maziljenja, bodisi posamič (pred operacijo ali ob 
hujši bolezni) bodisi ob skupnih srečanjih bolnikov in starejših.
V župniji so bile tri poroke (lansko leto 2), ena poroka je bila sklenjena 
med katoličanom in nekrščenim. En par je sklenil zakon drugod z 
odpustnico iz naše župnije.

PASTORALNA STATISTIKA 2015
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Cerkveno pokopanih je bilo 27 oseb (lani 16), 15 moških in 12 žensk. 
Po neuradnih podatkih je bilo iz naše župnije verjetno 10 civilnih 
pogrebov. Povprečna starost umrlih moških je bila 76 let, žensk pa 86 
let, skupna povprečna starost umrlih torej znaša 81 let. Pred smrtjo je 
bilo previdenih (spoved ali obhajilo ali maziljenje) 10 oseb, neprevideni, 
ki so sicer prejemali zakramente, so bili trije, ostali so umrli nagle smrti 
ali svojci za previdenje niso poskrbeli oz. tudi sami niso prejemali 
zakramentov. Najbolj pogosti vzroki smrti so različne oblike raka in 

srčna kap ter starostna oslabelost.
Obisk nedeljnikov:

1. ŠTETJE, 7. in 8. MAREC 2015
KRAJ IN URA MOŠKI ŽENSKE OTROCI SKUPAJ

Tacen, 18.00 8 33 26 67
Šmartno, 7.00 28 44 8 80
Šmartno, 9.00 25 51 59 135
SKUPAJ NEDELJNIKI 282

2. ŠTETJE, 7. in 8. NOVEMBER 2015
KRAJ IN URA MOŠKI ŽENSKE OTROCI SKUPAJ

Tacen, 18.00 13 32 26 71
Šmartno, 7.00 28 49 8 85
Šmartno, 9.00 51 85 53 189
SKUPAJ NEDELJNIKI 345

Župnijsko življenje bogatijo tudi številni sodelavci: ključarji, gospodarski 
in pastoralni svet. Pri bogoslužju sodelujeta dva odrasla zbora ter 
mladinski zbor. Začeli smo s pripravo družinskih maš. Število ministrantov 
se je nekoliko zmanjšalo (36), pridobili smo nekaj novih bralcev Božje 

besede. Oratorij pripravlja 20 animatorjev.
Velik blagoslov v župniji je tudi občestvo Šmarski Šmarnogorci, ki šteje 
že 112 članov. Lokalna enota Skupnosti katoliške mladine v Sloveniji je 

naša Šmarska mladina, ki ima 33 članov.
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
31. 1. 
ned

4. NEDELJA 
MED LETOM
NEDELJA SVETEGA PISMA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Anton in Marija KRANJEC
1. 2.  
pon

sv. Brigita Irska,
opatinja 18.00 + Ciril JANEŽIČ Šmartno

2. 2.   
tor

GOSPODOVO
DAROVANJE
SVEČNICA

9.00 + Andrej MEDVED
Šmartno

18.00 + Alfonz ŠILC, obl.
3. 2.  
sre

sv. Blaž,
škof in mučenec 18.00 v zahvalo za vse dobro Šmartno

4. 2. 
čet

sv. Jožef Leoniški,
misijonar 18.00 + Andrej in Ana ŠUŠTAR Šmartno

5. 2. 
pet

sv. Agata, 
devica in mučenka
PRVI PETEK

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

6. 2. 
sob

sv. Pavel Miki
in drugi japonski mučenci
PRVA SOBOTA

18.00 + Frančiška in Ana KOBE, obl. Tacen

7. 2. 
ned

5. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + BURGAR
8. 2. 
pon

sv. Hieronim Emiliani,
redovni ustanovitelj
PREŠERNOV DAN

18.00 + Jožica DREŠAR in Jožefa CEDILNIK Šmartno

9. 2. 
tor

sv. Apolonija,
devica in mučenka 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

10. 2. 
sre

PEPELNICA
ZAČETEK POSTNEGA ČASA

18.00 + Zdravko BOLČINA Šmartno

11. 2. 
čet

Lurška 
Mati Božja 18.00 za dušno in telesno zdravje Šmartno

12. 2. 
pet

sv. Humbelina,
redovnica 18.00 + Valentin in Julijana LAMPIČ Šmartno

13. 2. 
sob

sv. Jordan Saški,
redovnik 18.00 + Ivanka MALOVRH, obl. Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ

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

14. 2. 
ned

1. POSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane Šmartno
9.00 + Valentin ANŽIN

15. 2.  
pon

sv. Klavdij,
redovnik 18.00 + Antonija KOŽELJ Sp. Gameljne

16. 2.   
tor

sv. Julijana Koprska,
mučenka ni maše

17. 2.  
sre

sv. sedem ustanoviteljev
reda servitov 18.00 + France BUH, obl. Šmartno

18. 2. 
čet

sv. Frančišek Regis,
duhovnik in mučenec 18.00 + Vesna PAVIĆ Šmartno

19. 2. 
pet

sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik 18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl. Šmartno

20. 2. 
sob

bl. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka 18.00 + Ivan KERMELJ, obl. Tacen

21. 2. 
ned

2. POSTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Franc DRAGAN, obl.
22. 2. 
pon

Sedež
apostola Petra 18.00 za blagoslov v družini Šmartno

23. 2. 
tor

sv. Polikarp,
škof in mučenec ni maše

24. 2. 
sre

sv. Matija,
apostol 18.00 + Marija in Frančiška ŠABEC, obl. Šmartno

25. 2. 
čet

sv. Valburga,
opatinja 18.00 + Marjeta in Peter KOGOJ Šmartno

26. 2. 
pet

sv. Aleksander,
škof 18.00 + Franci, Marija in Franc DOLENC Šmartno

27. 2. 
sob

sv. Gabrijel Žalostne
Matere Božje, redovnik 18.00 + Zdravko in Tine ČIŽMAN, obl. Tacen

28. 2. 
ned

3. POSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Mihaela in Jože LOVŠE
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