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Ko sem iskal primerno fotografijo, ki bi jo dal 
natisniti na voščilnice za naše birmance, me 
je prevzel zanimiv motiv z našega skupnega 
romanja na Zaplaz, ki smo ga imeli konec maja 
lansko leto. 
Jasno je, da me je slika nasmejala in si 
nisem mogel privoščiti, dati v tisk voščilnice 
s tako podobo, da si ne bi napačno razlagali 
birmanske priprave in praznika, čeprav  
pomenljivo ponazarja konec dolenjskega 
zaselka s še bolj pomenljivim imenom.

Dragi birmanci!
Življenje seveda niso nebesa. Življenje je priprava na nebesa. Verjetno bo večina izmed 
vas, morda zaradi slabotnosti staršev, morda zaradi nesposobnosti kateheta, morda 
zaradi zgleda okolice, pozabila na to dolgoletno pripravo za nebesa. Človeško je iskati 
srečo, najraje v vseh minljivih in ustvarjenih rečeh. Človeško je iskati najlažjo pot in 
uspeh brez truda. Človeško je uživati in se ne žrtvovati.
Učili smo se drugače. Vem, da še vsega ne zmorete dojemati. Vem, da ne boste takoj 
razumeli vsega, kar nas uči evangelij. Bistvo kristjanovega življenja ni le trdna vera, 
močno upanje in iskrena ljubezen. Bistvo je tudi trdo delo na sebi, da lažje zmoreš ljubiti 
Boga in bližnjega. Tega ne boste našli skoraj nikjer drugje, to je pot živetega krščanstva.
Želim vam, da bi v življenju odkrili moč Svetega Duha, ki bo po rokah birmovalca, po 
molitvi mnogih v župniji in po milosti, ki vam je v življenju dana, prišla na vas. Ne obupajte 
nad Božjim Duhom! Če boste zaupali, boste z njim delali čudovite reči v življenju. Iskali 
boste nebesa in ne pekla, ki je odsotnost Boga in dobrega.
Pogum! Z vami smo! Na poti, ki ni lahka, a vodi proti nebesom.

Sebastjan LIKAR, župnik

List svetega Martina
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Dnevi pred nami 

 V sredo, 31. avgusta, ob 19.30 bo v 
župnišču srečanje za starše, ki svoje otroke 
vpisujejo v 1. razred veroučne šole.

 Vpis v veroučno šolo v vse razrede bo 
v četrtek, 1. septembra, od 8.00 do 12.00 
in od 13.00 do 18.30. S seboj obvezno 
prinesite podpisano spričevalo (Bog povrni 
za dar za kateheta), za učence 1. razreda 
pa izpolnjeno veroučno prijavnico in krstni 
list! Ob 20.00 so Četrtkovi pogovori o veri.

 V petek, 2. septembra, je prvi petek. 
Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših 
po domovih. Zaradi predavanja ne bo 
spovedovanja pred mašo. Ob 20.00 pa bo 
srečanje katehetov v župnišču.

 V nedeljo, 4. septembra, je Angelska 
nedelja. Ob 10.30 bo žegnanje v Tacnu 
(v soboto ni nedeljske večerne maše v 
Tacnu!). Pri vseh mašah boste prejeli 
zgibanke o MISIJONU 2016.

 Začetek veroučne šole bo v ponedeljek, 
5. septembra. Ob 19.30 bo srečanje ŽPS v 
župnišču. Zaradi pričanja na sodišču v Novi 
Gorici (vlom v župnišče) dopoldan ne bo 
uradnih ur!

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

 Na Katehetsko nedeljo, 11. septembra, 
bomo pri maši ob 9.00 prosili za blagoslov 
v veroučni šoli. Ob 10.30 bo obhajanje 
patrocinija na Rašici.

 Srečanje Karitas bo v ponedeljek, 12. 
septembra, ob 19.30 v župnišču.

 Na praznik Povišanja sv. Križa, 14. 
septembra, bo maša na Rašici ob 19.00. 

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 15. septembra, ob 20.00. 
Zaradi praznika podelitve svete birme bo 
krščevanje že v nedeljo, 18. septembra, 
po maši ob 9.00. Pri maši ob 9.00 bomo 
začeli pripravo na sveto birmo.

 Vseslovensko srečanje katoliške 
mladine bo v Stični v soboto, 17. 
septembra. Mladi iz naše župnije se lahko 
odpeljete z vlakom, ki bo iz glavne postaje 
v Ljubljani odpeljal predvidoma ob 7.50. 
To soboto ob 10.00 bo zaobljubljena 
maša Rašičanov na Šmarni gori.

 Srečanje birmancev, staršev in 
botrov z birmovalcem, pomožnim 
škofom in arhidiakonom, msgr. Antonom 
Jamnikom, bo v petek, 23. septembra, ob 
18.00, nato pa priprava na birmo z mašo 
ob 19.00. Vabljeni tudi ostali župljani!

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 24. septembra, na vrsti birmanci 
in njihovi starši.

 Podelitev zakramenta svete birme bo 
v naši župniji v nedeljo, 25. septembra, 
med mašo ob 10.00 (ni maše ob 9.00!).

 Uradne ure v župnijski pisarni so od 
1. septembra spet po običajnem redu.

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 BLIŽNJE PRETEKLOSTI ... IZ ŽIVLJENJA SV. MARTINA
Letos praznujemo 1700-letnico rojstva 
sv. Martina Tourskega, zato je 2005 Svet 
Evrope pot, ki vodi od Sombotela na 
Madžarskem in se preko Slovenije in 
Italije zaključi v Toursu v Franciji, razglasil 
za Evropsko kulturno pot sv. Martina 
(Via Sancti Martini), da bi tako predstavil 
spominska mesta, povezana z njegovim 
življenjem. Pot je dolga 2.500 km in 
povezuje kraje, ki so zaznamovali življenje 
in čaščenja tega priljubljenega svetnika.

Vabimo na župnijsko romanje po poteh 
svetega Martina v oktobru! Več informacij 
na dodatnem listu!

Pogled nazaj prinaša lep spomin na 
letošnji oratorij od 27. junija do 1. 

julija 2016, ko je skoraj sto udeležencev 
in animatorjev spoznavalo zgodbo o 

Ostržku. Še enkrat pa iskren Bog povrni 
vsem sodelujočim in tistim, ki z darom 

podpirate projekt oratorij.

ODDANE MAŠE
Od 20. junija ste darovali za naslednje 
mašne namene: v zahvalo Mariji, v 
dober namen, za moževo zdravje, + 
Marija URBANC, v zahvalo za rešitev, za 
spreobrnjenje, + Cecilija FELDIN, v zahvalo 
angelom varuhom, + ŠTIFTAR.
Ob pogrebu + Ane AVSEC ste darovali za 
mašne namene: družine Ovčak, Schenk in 
Merše, Saša Jakopin in Francka Novak.
Ob pogrebu + Albina ULČNIKA sta darovala 
za mašne namene: žena Marinka in sin 
Anton.
Ob pogrebu + Marije NOVAK ste darovali 
za mašne namene: Janez in Irena Koželj, 
Tončka Uran, Francka Novak, Udamovi z 
Rašice, sosedje in jutranji pevci.
Bog povrni! 

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Ane AVSEC, dolgoletne 
molilke rožnega venca, in Albina ULČNIKA 
iz Tacna ter od Marije NOVAK iz Zg. 
Gameljn, dolgoletne mežnarice v Sp. 
Gameljnah.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABIMO!
Vsakoletni škofijski molitveni dan za nove 
duhovne poklice bo na Brezjah v soboto, 
10. septembra, od 8.30 naprej. Začelo se 
bo s pričevanji, molitveno uro in animacijo, 
pri maši ob 10.30 pa bo gospod nadškof 
sprejel bogoslovce med pripravnike za 
diakonat.

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

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 Šmartnu.

V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnu.
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

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJSKA KARITAS

NEDELJA OZNANILA
(TACEN)

1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE

23. MED LETOM
4. september (9.00) Irena KOŽELJ Marta LAMPIČ Jure PAVŠEK Joži PLUT

24. MED LETOM
11. september (9.00) Nuša MERŠE

(Vida MERŠE)
Maruška SCHENK Jan KOPAČ veroučenci

25. MED LETOM
18. september (9.00) Andrej MEDVED

(Luka MAVRIČ)
Pia MERŠE Luka SEŠEK birmanci

26. MED LETOM
25. september (10.00) Jurij ŠILC

(Blaž BILBAN)
birmanci starši birmancev birmanci

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
28. 8. 
ned

22. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 + DOLINAR in BANJAVČIČ
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
29. 8.  
pon

Mučeništvo 
Janeza Krstnika 19.00 + Štefka in Matej POLAK

+ Marija NOVAK, 30. dan Šmartno

30. 8.   
tor

sv. Feliks,
mučenec

ni maše
(v zahvalo)

31. 8. 
sre

sv. Rajmund Nonat,
redovnik 19.00 + Jana in Marjan HABE Šmartno

1. 9. 
čet

Obletnica kronanja 
Matere Božje na Brezjah 19.00 + Ljuba LUKEŽIČ Šmartno

2. 9. 
pet

sv. Marjeta,
devica in mučenka
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

3. 9. 
sob

sv. Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj
PRVA SOBOTA

7.00 + VIDMAR Šmartno

4. 9. 
ned

23. NEDELJA 
MED LETOM
ANGELSKA

7.00 za žive in pokojne župljane Šmartno
9.00 + Roman TOMŠIČ

10.30 za sosesko Tacen
5. 9. 
pon

sv. Mati Terezija,
redovna ustanoviteljica 19.00 + PLUT Šmartno

6. 9. 
tor

sv. Zaharija,
prerok 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

7. 9. 
sre

sv. Regina,
devica in mučenka 19.00 v dober namen Šmartno

8. 9. 
čet

ROJSTVO DEVICE MARIJE
MALI ŠMAREN

9.00 + Marija BOŽEGLAV Šmartno19.00 + Ivan ŠMON, obl.
9. 9. 
pet

sv. Peter Klaver,
misijonar 19.00 + JARC Šmartno

10. 9. 
sob

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik 19.00 + Zdravko ČIŽMAN, obl. Tacen

11. 9. 
ned

24. NEDELJA
MED LETOM
KATEHETSKA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Ivan in Frančiška JERNEJC
+ Andrej DANKO, obl.

10.30 za sosesko Rašica
*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
12. 9. 
pon

Marijino
ime

19.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

13. 9. 
tor

sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

7.00 + ŠOKATNIKOVI Šmartno

14. 9. 
sre

POVIŠANJE 
SVETEGA KRIŽA

19.00 v čast sv. Križu Rašica

15. 9.
čet

Žalostna
Mati Božja

19.00 + Nikolaj LAMPIČ, obl. Šmartno

16. 9. 
pet

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca

19.00 + Francka SEŠEK, obl. Šmartno

17. 9. 
sob

sv. Robert Bellarmino,
kardinal

10.00 zaobljubljena maša za Rašičane Šmarna gora
19.00 + Anton KNIFIC, obl. Tacen

18. 9. 
ned

25. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV

7.00 + Pavla ROSULNIK, obl.
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
19. 9. 
pon

sv. Januarij,
škof in mučenec

19.00 + Franc in Pavla MERŠE Šmartno

20. 9. 
tor

sv. Andrej Kim Tae-gon in 
drugi kitajski mučenci

19.00 + Albin ULČNIK in Janez TOMŠIČ Šmartno

21. 9. 
sre

sv. Matej,
apostol in evangelist

19.00 v zahvalo Šmartno

22. 9. 
čet

sv. Mavricij,
mučenec

19.00 za zdravstveno osebje in sorodnike Šmartno

23. 9. 
pet

sv. p. Pij iz Pietrelcine,
redovnik

19.00 + PRIMOŽIČ in BEZJAK Šmartno

24. 9. 
sob

bl. Anton Martin Slomšek, 
škof

19.00 + Stanislav in Ivana SKOBE Šmartno
19.00 + Janez KOZELJ, obl. Tacen

25. 9. 
ned

26. NEDELJA 
MED LETOM
SVETA BIRMA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

10.00 za birmance in njihove družine
za pokojne starše in sorodnike

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 
2016/2017

»VSAK ČLOVEK 
JE MOJ BRAT!«

Starši, učenci in vsi župljani, ki nas boste podpirali v novem pastoralnem letu!

Kakšen blagoslov je bilo za mnoge izmed nas odkritje starih revij Ognjišča, zbranih 
v vezani knjigi, ki so ležali v kakšni omari pri babici ali pri drugih sorodnikih! 
Požirali smo besede in slike, čeprav so bile stare. Za vse, ki smo zrasli v nevernem 
okolju, med ljudmi v soseščini, ki niso prejeli niti zakramentov, so bile te revije 
pravi balzam, saj so nudile tolažbo, da nisi edini pripravljen slediti Kristusu.

V eni teh številk iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bila slika z napisom v 
italijanščini na transparentu z nekega dneva miru v Rimu, kjer so mladi zatrjevali: 
»VSAK ČLOVEK JE MOJ BRAT!« Takrat so bile to lepe in močne besede. Danes 
vem, da se je za dosledno izpolnjevanje tega gesla potrebno veliko truditi, si 
prizadevati, zatajevati, potrpeti ...

Želim si, da bi bilo to geslo vseh v veroučni šoli! Spoznavanje Boga ne pomeni 
naučiti se teorije, ampak živeti po njegovem nauku, po evangeliju Jezusa 
Kristusa, ki nas je z besedo in zgledom spodbujal, naj bo VSAK človek naš brat. 
Starši spodbujajte! Učenci dojemajte! Kateheti živite! Vsi v župniji molite! Da bi z 
veseljem prisluhnili Božji besedi in po njej živeli. Ljubiti Boga je namreč zapoved, 
ki ji sledi druga, enaka, to je Ljubiti bližnjega.

Z velikim veseljem sporočam, da rektor ljubljanskega bogoslovnega semenišča 
pošilja k nam na prakso bogoslovca iz župnije Ljubljana Šentvid, gospoda 
Gregorja Bregarja. Sprejmimo ga v svojo župnijsko sredino in molimo zanj, da bo 
postal dober duhovnik, v službi Boga in človeka!

Naj Gospod obilno blagoslavlja leto, ki je pred nami!
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URNIK VEROUČNE ŠOLE 2016/2017*

RAZRED DAN URA
1. razred (ga. Karmen Kranjec Klopčič) SREDA 17.00–17.45
2. razred (g. Gregor Bregar, bogoslovec) PETEK 17.00–17.45
3. razred (g. Sebastjan Likar, župnik) PONEDELJEK 16.00–16.45
4. razred (ga. Irena Snoj) TOREK 7.40–8.25
5. razred (g. Sebastjan Likar, župnik) PONEDELJEK 7.40–8.25
6. razred (g. Gregor Bregar, bogoslovec) PETEK 16.00–16.45
7. razred (g. Sebastjan Likar, župnik, 
                        pastoralna praksa: g. Ivan Bizjak)

ČETRTEK 17.00–17.45

8. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
                        pastoralna praksa: g. Ivan Bizjak)

ČETRTEK 16.00–16.45

9. razred (g. Sebastjan Likar, župnik) ČETRTEK 14.00–14.45
Šmarska mladina - dijaki SOBOTA 20.00–22.00
Šmarska mladina - študenti po dogovoru

RAZRED KNJIGA ZVEZEK LITURGIČNI
1. razred / 8 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 / 3 EUR
8. razred* 8 EUR / 3 EUR
9. razred / 8 EUR 3 EUR

* Urnik je informativnega značaja in se lahko spremeni glede na urnik osnovne šole 
ali v primeru zasedenosti kateheta. Birmanski kandidati (7. in 8. razred) imajo poleg 
učbenika pri pouku še svoj zvezek za naloge. Priporočeni dar na družino za ogrevanje 
ostaja enak, 20 EUR.

PRIPOROČENI DAR ZA UČBENIKE
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MESEC/DATUM SOSESKA

SEPTEMBER
24. 9. 2016 birmanci in njihovi starši

OKTOBER
8. 10. 2016 Spodnje Gameljne

NOVEMBER
19. 11. 2016 Srednje Gameljne, Rašica

DECEMBER
17. 12. 2016 Zgornje Gameljne

JANUAR
16. 1. 2017

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

FEBRUAR
18. 2. 2017

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

MAREC
11. 3. 2017 Cesta vstaje, Tacenska, Na Palcah, Vipotnikova

APRIL
8. 4. 2017 Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca

MAJ
13. 5. 2017 starši prvoobhajancev

JUNIJ
10. 6. 2017

Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge, Ulica 
Željka Tonija

JULIJ
15. 7. 2017

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

AVGUST
12. 8. 2017

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

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 2016/2017

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
1. 9. 2016

Misijoni v Cerkvi na Slovenskem. Vpliv redov manjših bratov na 
oznanjevanje. Ali je misijon prilika za poglobitev vere, radikalno 
spremembo v duhovnem življenju ali priložnost za srečanje?

OKTOBER
1. - 9. 10. 2016

MISIJON 2016
“Verujem, Gospod, pomagaj moji neveri” (Mr 9,24) 

NOVEMBER
10. 11. 2016

BIBLIČNA GEOGRAFIJA - (NE)ZNANA OSEBNA IN KRAJEVNA 
IMENA SVETEGA PISMA

(posebni gost)
DECEMBER
1. 12. 2016

Kaj pomeni za vero Cerkve Šest resnic? Ali Bog res hudo kaznuje 
in dobro plačuje? Kaj v konkretnem življenju pomeni milost?

JANUAR
7. 1. 2017

V ŽIVO Z EKSORCISTOM: BOJ S HUDOBNIM DUHOM!
(posebni gost)

FEBRUAR
2. 2. 2017

Papeži v zgodovini Cerkve. Kakšen vpliv je imela papeška služba 
v posameznih obdobjih? Kaj pomeni papeška nezmotljivost?

MAREC
2. 3. 2017

Prilika o Izgubljenem sinu ali Usmiljenem očetu? Kakšen je 
pogled drugega sina na očetovo dejanje? Ali smo praktični 
kristjani odrinjeni ali privilegirani?

APRIL
6. 4. 2017

Pred sto leti ... Vpliv prve svetovne vojne na versko življenje 
naših prednikov. Kako so prebivalci krajev ob fronti doživljali 
vojno in kakšni so bili verski običaji v tistem času?

MAJ
4. 5. 2017

Dogodki v Fatimi pred stoletjem. Kaj pomenijo Marijina prika-
zovanja? Ali so to temelj naše vere?  Kje so Marijna svetišča 
v nekaterih državah po svetu? Kako sprejemati skrivnostna 
sporočila?

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. Kot je že v navadi, se nam bosta dvakrat (letos 
novembra in januarja), pridružila gosta, ki nam bosta predstavila omenjeni temi.
POVABITE TUDI PRIJATELJE, DA SE NAM PRIDRUŽIJO! ZAŽELENA DODATNA VPRAŠANJA!



12. - 16. OKTOBER 2016 (z agencijo Aritours)
Sveti Martin je več kot legendarna osebnost. S svojo veliko potezo, ko je polovico 

svojega vojaškega plašča podaril revežu, je ustvaril simbol bratske delitve vseh 
stanov in poklicev, ki je vodila velike socialne reforme skozi tisočletje in pol evropske 
zgodovine. Večkrat je šel skozi naše kraje, saj je bil rojen v Panoniji in kasneje postal 

svetniški škof v francoskem Toursu. Naše romanje bo sledilo njegovi poti, ki jo je Svet 
Evrope razglasil za Evropsko kulturno pot.

1. dan: sreda, 12. oktober ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO - ANNECY 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v Italijo mimo Milana, po dolini Aoste, skozi 
predor pod Mont Blancom v Francijo. Pot nadaljujemo skozi Savojo v ANNECY, staro 
letoviško mesto ob gorskem jezeru. Sprehod po živahnem srednjeveškem jedru, nad 
katerim se dviga trdnjava iz 16. stoletja. Mesto slovi kot romarski kraj, kjer sta delovala 
sv. Frančišek Saleški in sv. Ivana Šantalska. Njun grob se nahaja v baziliki Marijinega 
obiskanja, kjer imamo prvo romarsko mašo. Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
2. dan: četrtek, 13. oktober ANNECY - PARAY-LE-MONIAL - NEVERS - TOURS 
Pot nas vodi po slikoviti Burgundiji, deželi Burgundca, v PARAY-LE-MONIAL, romarsko 
središče častilcev Srca Jezusovega. Na grobu sv. Marjete Marije Alacoque si bomo ogledali 
romansko baziliko Srca Jezusovega zgrajeno v 12. stoletju. Sledi vožnja v NEVERS, kjer je 
v samostanu St. Gildard umrla sv. Bernardka iz Lurda. Njeno nestrohnjeno telo počiva v 
sarkofagu samostanske cerkve. Po maši in ogledu muzeja se bomo peljali v dolino reke 
Loare, ki slovi po kraljevih gradovih, nanizanih ob njeni obali, do hotela v okolici Toursa. 
Večerja in nočitev.
3. dan: petek, 14. oktober TOURS - POITIERS - LIGUGE - TOURS
Po zajtrku bo ogled mesta TOURS, središča pokrajine Tourraine, imenovane »vrtovi 
Francije«. Tours je v srednjem veku postal pomemben romarski kraj, kjer so se na 
grobu sv. Martina ustavljali romarji na poti v špansko Kompostelo. V kripti bazilike, kjer 
se nahaja svetnikov grob, bomo obudili spomin na škofa, ki je svoje življenje posvetil 
revnim in zapuščenim. Sledi ogled mogočne katedrale Saint Gatien, ki sodi med največje 
v Franciji, njena gradnja pa je trajala kar štiri stoletja. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE OB 1700-LETNICI 
ROJSTVA SV. MARTINA

TOURS, POITIERS, PARAY-LE-MONIAL, ARS



Na obrobju mesta so bomo ogledali ostanke opatije Marmoutier. Peljali se bomo v LIGUGÉ, 
kjer stoji najstarejši benediktinski samostan nekdanje Galije, ki ga je leta 361 zgradil 
sv. Martin. Po maši bomo obiskali muzej, knjižnico, cerkev in ostanke prvotne cerkve. 
Nadaljevanje poti v POITIERS, mesto kulturne dediščine in zgodovinske preteklosti. Že v 
4. stoletju je škof Hilarij zgradil prvo cerkev. Med sprehodom po mestnem jedru bomo 
obiskali cerkev z grobom škofa Hilarija in katedralo sv. Petra ter najstarejšo krstilnico v 
Franciji iz 4. stoletja. Proti večeru vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. dan: sobota, 15. oktober TOURS - CHENONCEAU - BOURGES
Po jutranji maši v Toursu sledi ogled gradu CHENONCEAU, bisera renesance, imenovanega 
tudi grad »šestih žensk«. Pot bomo nadaljevali v BOURGES, ki slovi po eni največjih 
gotskih cerkva iz 13. stoletja. Katedralo krasijo čudovita okna in astronomska ura iz leta 
1424. Burgundija slovi po imenitnih vinih. Da je temu tako, se bomo prepričali v eni od 
vinskih kleti. Proti večeru nastanitev v hotelu v okolici Lyona, večerja in nočitev.
5. dan: nedelja, 16. oktober ARS - ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 
Pot nadaljujemo v vasico ARS-SUR-FORMANS, kjer je deloval arški župnik sv. Janez 
Vianney. V romarski cerkvi ob njegovem grobu bo maša, sledi ogled skromnega 
Vianneyevega župnišča, novejše podzemne cerkve in »kapele srca«. Še nekaj prostega 
časa za samostojne oglede, nakup spominkov … Vožnja skozi predor pod Mont Blancom 
in po severni Italiji proti domu kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah.

CENA: 519 EUR
V ceno je vključeno: 
avtobusni prevoz po programu, cestnine, 
predornine, parkirnine in takse, 4 polpenzioni v 
hotelu 2*lux in 3* (dvoposteljne sobe, TWC), vsi 
zunanji ogledi po programu, vstopnina v grad 
Chenonceau, obvezni prispevek v samostanu St. 
Gildard v Neversu in obvezni prispevek v Arsu, 
lokalni vodnik v Poitiersu, strokovno in duhovno 
vodstvo, organizacija in izvedba romanja, 
nezgodno zavarovanje in DDV.
Možna doplačila: 
enoposteljna soba 80 EUR.

Odstopnino v znesku 25 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 na TRR podjetja Aritours, možnost odplačevanja na 
obroke brez obresti do konca leta 2016.

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