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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 640

V sosednji državi očitno ne uporabljajo mednarodnih poimenovanj mesecev, saj so me
na vprašanje Oktobra?, le postrani pogledali in šele po pogovoru in razlagi o desetem
mesecu, smo se razumeli. Pri nas se je skoraj opustila raba starih slovenskih imen za
mesece, zato zadnja leta z veseljem pri župnijskem koledarju zapišem poleg znanega
imena še našega, slovenskega. In ravno pri septembru nisem mogel ugotoviti, čemu se
imenuje Kimavec. Odgovor ponudi spletni brskalnik: Sadje na drevju kima, torej je že
skoraj zrelo in pred vrati je jesen, z njo pa tudi pobiranje sadov, ki so zoreli čez leto.
Pred nami je torej Kimavec, september, ki obljublja
svoje sadove, čeprav ste marsikje razočarani nad letino
zaradi pozeb, vročine, dolgotrajne suše ali tudi svojih
napak pri setvi.
Tako približno se prevečkrat počutimo vzgojitelji, ki
pogosto s strahom in razočaranjem zremo v prihodnost,
ko se bomo spet spopadali z delom, za katerega
se mnogokrat zdi, da ne bo obrodilo sadov. Take in
drugačne suše in pozebe, pa tudi lastna nezmožnost.
A obupali ne bomo! Znova začenjamo mesec Kimavec,
z njim pa tudi veroučno šolo. Potrudili se bomo. Ker je
to naša dolžnost. In ker je optimizem naravnanost vseh
kristjanov in tudi katehetov!
			
Sebastjan LIKAR, župnik
Veliko poguma, vedrine in pripravljenosti za osebnostno rast v veri! Tako bomo dar,
kamenček v mozaiku naše župnijske skupnosti.
»Res je, da je Božje kraljestvo ponujeno vsem, je dar, je milost, vendar ni na razpolago
na srebrnem pladnju, zahteva dinamičnost, saj gre za iskanje, hojo in prizadevanje. Drža
iskanja je bistveni pogoj, da se nekaj najde. Potrebno je, da srce gori v želji za dosego
dragocene dobrine, torej za Božje kraljestvo, navzoče po Jezusu. On je tisto temeljno
odkritje, ki lahko prinese odločilen obrat v našem življenju tako, da ga napolni s smislom.«
papež Frančišek

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
Zaradi dneva vpisa v veroučno šolo bo
obhajanje bolnih in starejših po domovih
že v četrtek, 31. avgusta, dopoldan. Zvečer
ob 20.00 bo v župnišču srečanje za starše,
ki svoje otroke prvič vpisujejo v veroučno
šolo.
Na prvi petek, 1. septembra, bo čez dan
vpis za vse razrede veroučne šole. K vpisu,
pri katerem boste prejeli knjige in zvezke,
obvezno prinesite podpisano spričevalo,
za 1. razred pa tudi veroučno prijavnico. Po
večerni maši bo srečanje katehetov.

Katehetska nedelja, ko bomo prosili
za blagoslov pri delu v veroučni šoli, bo
10. septembra. Maša za veroučence bo
ob 9.00.
Zaradi odsotnosti (s študentsko
skupine v Parizu) v ponedeljek in četrtek,
11. in 14. septembra, ne bo uradnih ur v
župnišču.
Ob Povišanju svetega Križa, 14.
septembra, bo maša na podružnici na
Rašici ob 19.00, obhajanje patrocinija pa
v nedeljo, 17. septembra, ob 10.30.

Na prvo soboto, 2. septembra, bo
maša samo v Šmartnu ob 7.00, ker je v
Tacnu v nedeljo žegnanje.

Mladina vabljena na Stično mladih,
ki bo v soboto, 16. septembra. Odhod z
vlakom iz Ljubljane!

Na angelsko nedeljo, 3. septembra,
bo žegnanjska maša v Tacnu ob 10.30.
Vabljeni!

Mesečno darovanje v mesecu
septembru, 17. septembra, je namenjeno
za župnijske tiskovine.

Začetek veroučne šole bo v ponedeljek,
4. septembra. Ob 19.30 bo srečanje
Župnijskega pastoralnega sveta v župnišču.
Od tega tedna so uradne ure v župnijski
pisarni kot običajno.

V ponedeljek, 18. septembra, bo
srečanje ŽGS, v sredo, 20. septembra, pa
birmanskih animatorjev, obakrat ob 19.30.

Prvi Čertrtkovi pogovori o veri bodo
7. septembra ob 20.00. Tema večera
bo: Deset Božjih zapovedi - razlike med
besedili in njihova aktualnost.
Na praznik Rojstva Device Marije
(Mali Šmaren), 8. septembra, bosta sveti
maši v župnijski cerkvi ob 9.00 in 19.00.
Po večerni maši bo srečanje sodelavcev
Karitas v župnišču.

Priprava staršev in botrov za krst
bo v četrtek, 21. septembra, ob 20.00,
krščevanje pa v nedeljo, 24. septembra,
po maši ob 9.00.
Zaobljubljena maša v zahvalo za
vrnitev Rašičanov bo na Šmarni gori v
soboto, 23. septembra, ob 10.00.
Župnijsko srečanje bolnikov in
starejših bo v nedeljo, 24. septembra,
pri maši ob 9.00. Med nami bo dr. Marija
Vegelj Pirc.

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.

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Iz naših krajev ...
ODDANE MAŠE

ŽUPNIJA ŽIVI

Od 8. junija ste darovali za naslednje mašne
namene: za duhovne poklice, za bratovo
zdravje, za Šmarske Šmarnogorce, za
zdravo pamet in prave odločitve, za srečen
porod in otrokovo zdravje, v zahvalo za
dobrotnike, + Marcelle NINOFF, za srečen
porod, v zahvalo in za zdravje, v čast sv. Ani
za srečen porod, + Marija HABE, + Andreja
in Franci POTOČNIK, v dober namen.

Zakrament svetega zakona sta sklenila
Matija BREGAR in Urša KOŽELJ z Verda,
župnija Vrhnika.
Veliko blagoslova na skupni poti!
Poslovili smo se od Dragotina PORA s
Povodja, Terezije TONI iz Tacna, Ljudmile
BOŽIČ iz Zg. Gameljn, Ane KOŽELJ iz Sr.
Gameljn ter od Jožefa VODLANA z Rašice.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Ob pogrebu + Frančiške ŠARF ste darovali
za mašne namene: Irena Snoj in družina
Medved.

Škofijski molitveni dan za nove duhovne
poklice bo na Brezjah v soboto, 9.
septembra. Med kandidate za diakonat
bo sprejet tudi g. Gregor Bregar. Skupaj s
Šentvidom organiziramo avtobus! Vabljeni
še posebej ministranti!

Ob pogrebu + Cvetke TONI ste darovali za
mašne namene: Niko Godnjavec z družino,
Hilda Bregar, nečakinja Olga, Julka Rojc,
sestra Mihaela, molitvena skupina ter
sestra Helena (gregorijanske maše - 30
namenov).

VABILO

IZ DALJNE PRETEKLOSTI

Ob pogrebu + Ljudmile BOŽIČ ste darovali
za mašne namene: Vanja Zajc z družino, sin
Tomaž in hčerka Marija z družino, Tončka
Uran in Olga Jama.
Bog povrni! Svete maše bodo opravili: g.
nadškof msgr. Alojz Uran, g. Boštjan Prevc
(nadškofijski tajnik v Ljubljani), g. Franci
Trstenjak (urednik Radia Ognjišče), p. Franc
Kejžar DJ (jezuitska skupnost v Dravljah).
Gregorijanske maše bo v mesecu oktobru
opravil g. Marko Rijavec (študent koprske
škofije v Rimu).

1. septembra 1776 se je v Zgornjih
Gameljnah rodil Matej Gradišek (v
samostanu o. Favst), prior ljubljanskih
usmiljenih bratov in homeopatski
zdravilec. Umrl je 11. novembra 1837
v Šmartnu. Bil je pobudnik za gradnjo
sedanje župnijske cerkve.

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
(TACEN)

1. BERILO

2. BERILO

22. MED LETOM
3. september (9.00)

Joži PLUT

Jolanda BIZJAK

Ivan BIZJAK

23. MED LETOM
10. september (9.00)

Pia MERŠE
(Vida MERŠE)

Helena LESAR

Matej ŽINKO

24. MED LETOM
17. september (9.00)

Nuša MERŠE
(Blaž BILBAN)

Diana BITENC

Andrej SKOBE

25. MED LETOM
24. september (9.00)

Jan KOPAČ
(Jure SEŠEK)

Naška SCHENK

Jure PAVŠEK

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Ignac POLAJNAR

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

veroučenci

(J. Kosec in A. Skobe)

Anita VIDMAR

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

Maruška SCHENK
(M. Sešek in L. Lampič)

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 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)

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. 8. 21. NEDELJA
ned MED LETOM
28. 8.
pon
29. 8.
tor
30. 8.
sre
31. 8.
čet
1. 9.
pet

sv. Avguštin,
škof in cerkveni učitelj
Mučeništvo
Janeza Krstnika
sv. Feliks (Srečko),
mučenec
sv. Rajmund Nonat,
kardinal
Obletnica kronanja
Matere Božje na Brezjah

2. 9.
sob

sv. Marjeta,
devica in mučenka

3. 9.
ned

22. NEDELJA
MED LETOM

4. 9.
pon
5. 9.
tor
6. 9.
sre
7. 9.
čet
8. 9.
pet
9. 9.
sob
10. 9.
ned

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

ANGELSKA NEDELJA

sv. Rozalija Palermska,
devica in spokornica
sv. Mati Terezija,
redovna ustanoviteljica
sv. Zaharija,
prerok
sv. Marko Križevčan,
mučenec
ROJSTVO DEVICE MARIJE
MALI ŠMAREN

sv. Peter Klaver,
misijonar
23. NEDELJA
MED LETOM

KATEHETSKA NEDELJA

URA

KRAJ

NAMEN*

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Jure ŠTRUKELJ, obl.
19.00 + Leopold MALOVRH, obl.

Šmartno
Šmartno

ni maše
(za srečen porod in zdravje otroka)
19.00 + HVALA in SILVESTER

Šmartno

19.00 + Jože in Aleš Jože NOVAK

Šmartno

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

7.00 + starši in sestre ŠUŠTARŠIČ
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Ivan in Frančiška JERNEJC
10.30 za sosesko
+ PLUT
19.00
+ Marija HABE, 30. dan

Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

19.00 + Franc in Pavla MERŠE

Šmartno

19.00 + Nikolaj LAMPIČ, obl.

Šmartno

9.00
19.00
10.30
19.00
7.00

+ Marija JERAS, obl.
+ Ivan ŠMON, obl.
za nove duhovne poklice
+ MALOVRH
za žive in pokojne župljane

9.00 + Ana FURLAN, obl.

Šmartno
Brezje
Tacen
Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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11. 9.
pon
12. 9.
tor
13. 9.
sre
14. 9.
čet
15. 9.
pet
16. 9.
sob
17. 9.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Prot in Hijacint,
mučenca
Marijino
ime
sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj
Povišanje
svetega Križa
Žalostna
Mati Božja
sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca
24. NEDELJA
MED LETOM

URA

19.00 + Cvetka TONI, 30. dan

KRAJ
Šmartno

ni maše
19.00 + Ljudmila BOŽIČ, 30. dan

19.00

+ Franc REŽEK
+ Ana KOŽELJ, 30. dan

19.00 + Zdravko ČIŽMAN, obl.

sv. Jožef Kupertinski,
redovnik
sv. Januarij,
škof in mučenec
sv. Andrej Kim Tae-gon in
drugi korejski mučenci
sv. Matej,
apostol in evangelist
sv. Mavricij,
mučenec
sv. p. Pij iz Pietrelcine,
redovnik
25. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA NEDELJA

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

Šmartno
Rašica

19.00 v čast sv. Križu

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV

18. 9.
pon
19. 9.
tor
20. 9.
sre
21. 9.
čet
22. 9.
pet
23. 9.
sob
24. 9.
ned

NAMEN*

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Ana RUŠT, obl.
10.30 za sosesko
za blagoslov v družini
19.00
+ Cvetka TONI
7.00 + Pavla ROSULNIK, obl.

Šmartno
Tacen
Šmartno
Rašica
Šmartno
Šmartno

19.00 + Milka LOŽAR

Šmartno

19.00 v zahvalo za zakon in družino

Šmartno

19.00 + Marija PEČAR

Šmartno

10.00 v zahvalo za vrnitev iz izgnanstva
19.00 + starši, Ana in Meta SLAVEC
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Frančiška JESIHAR, obl.

Šmarna gora
Tacen
Šmartno

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
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KATEHETSKO PISMO ob začetku veroučne šole
2017/2018
»Zato je vsak, ki posluša
te moje besede in jih
uresničuje, podoben
preudarnemu možu, ki je
zidal svojo hišo na skalo«
(Mt 7,24).
Učenci in starši!
Ko sem se sredi avgusta po dolgem času osebno srečal s svojim prvim katehetom,
s katerim sicer nimava pogostih stikov, sem občudoval tega moža, ki je pred
tridesetimi leti prišel v našo župnijo kot mlad duhovnik in samega sebe zares v
celoti razdal svojim vernikom. Toda, v kakšnih razmerah! V velikem, a neurejenem
župnišču je bilo komaj kaj prostora za bovanje, ostalo je bilo v razsulu - tako kot
so pustile za seboj stranke, ki so gostovale v župnišču pred njim.
Veroučna šola je potekala v prostoru, ki ga je odstopil nek domačin, v njem je
bila prej in je še danes gostilna, mi pa smo v zelo skromnih prostorih poslušali o
izvoljenemu ljudstvu in Odrešeniku, ki prihaja ...
Prihaja? Da. K vsakemu od nas. Tudi k vam, starši, ki ste odgovorni za versko
vzgojo in vzor družini. K vam, otroci. Vam bomo kateheti posredovali evangelij z
Božjo močjo in ljubeznijo ter doslednostjo Dobrega pastirja.
Odrešenik prihaja in nam govori, da ni pomemben prostor in kraj. Naj bo še tako
skromen in preprost, bistvo je skrito drugje. V srcu bomo pripravili prostor, hišo,
ki naj bo grajena na skali, na Jezusu. Če se bomo v veri vedno trudili, da bi hodili
za Njim, nas ne bo nič omajalo!
Ostaja nekoliko grenak priokus, da smo svoje versko znanje pridobivali v zelo
skromnih, včasih celo neprimernih prostorih. A če si hotel, si našel Božje. Na
skali. V dobrem katehetu in duhovniku. V občestvu. Tam je Jezus.
Vsem želim obilje Božje milosti! Katehetom modrosti in ljubezni! Še prav posebej
želim blagoslova bogoslovcu, g. Mateju Rusu iz Šentvida pri Stični, ki prihaja na
celoletno prakso v našo župnijo!
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urnik veroučne šole 2017/2018*
RAZRED

DAN

URA

1. razred (g. Luka Mavrič)
2. razred (g. Matej Rus, bogoslovec)
3. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
4. razred (ga. Irena Snoj)
5. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
6. razred (g. Matej Rus, bogoslovec)
7. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
8. razred (g. Sebastjan Likar, župnik

PONEDELJEK
PETEK
PONEDELJEK
TOREK
ČETRTEK
PETEK
PONEDELJEK
ČETRTEK

17.00–17.45
17.00–17.45
16.00–16.45
7.40–8.25
7.40–8.25
16.00–16.45
7.40–8.25
17.00–17.45

9. razred (g. Sebastjan Likar, župnik

ČETRTEK

16.00–16.45

pastoralna praksa: g. Ivan Bizjak)
pastoralna praksa: g. Ivan Bizjak)

Šmarska mladina - dijaki (sept.)
SOBOTA (učilnica 1)
Šmarska mladina - študenti (okt.) SOBOTA (učilnica 2)

20.00–22.00
20.00–22.00
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ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 2017/2018
MESEC/DATUM

SEPTEMBER
16. 9. 2017
OKTOBER
7. 10. 2017
NOVEMBER
18. 11. 2017
DECEMBER
16. 12. 2017
JANUAR
13. 1. 2018
FEBRUAR
17. 2. 2018
MAREC
17. 3. 2018
APRIL
14. 4. 2018
MAJ
12. 5. 2018
JUNIJ
16. 6. 2018
JULIJ
14. 7. 2018
AVGUST
11. 8. 2018

SOSESKA

veroučenci in njihovi starši, prostovoljci
Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca
Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge, Ulica
Željka Tonija
Ulica Ivice Pirjevec, Molekova, Ovčakova, Grško,
Čehova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska
Ulica Lizike Jančar, Pod sodarjev, Židankova, Ulica
Mirka Tomšiča, Čižmanova
Spodnje Gameljne
Srednje Gameljne, Rašica
Zgornje Gameljne
starši prvoobhajancev
Cesta v Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele Ljubič, Ulica
Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot, Šmartno
Ulica bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu,
Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica Janeza Rožiča
Cesta vstaje, Tacenska, Na Palcah, Vipotnikova

Vsem, ki skrbite za lepoto župnijske cerkve in podružnic, iskren Bog povrni!
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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ČETRTKOVI POGOVORI O VERI
MESEC/DATUM

TEMA

SEPTEMBER
7. 9. 2017

Deset Božjih zapovedi.
Ali so v današnjem času res vse potrebne in nujne?
Kakšna je razlika s svetopisemskim besedilom?

OKTOBER
5. 10. 2017
NOVEMBER
2. 11. 2017

Drobci in skrivnosti Svetega pisma.
(gost: profesor Nove zaveze na Teološki fakulteti)

DECEMBER
7. 12. 2017
JANUAR
4. 1. 2018
FEBRUAR
1. 2. 2018
MAREC
1. 3. 2018
APRIL
5. 4. 2018
MAJ
3. 5. 2018

Poslednje reči: Smrt, sodba, nebesa ali pekel.
Ali človek sedanjega časa še verjame v posmrtno življenje?
Kdaj pride na vrsto Božja sodba?
Šest resnic.
Kako dosledno razumemo in verujemo cerkvenim dogmam?
Kako razumeti Božjo pravičnost - v luči usmiljenja?
Večer krščanskega filma.
(ogled filma z versko vsebino in pogovor o njem)
Pet cerkvenih zapovedi.
V čem je razlika med Božjimi in cerkvenimi zapovedmi?
Zakaj se lahko cerkvena zapoved tudi spremeni?
Sedem glavnih grehov.
Zakaj so nekateri grehi mali, drugi pa veliki oz. smrtni?
Zakaj Cerkev izpostavlja taka nagnjenja kot glavne grehe?
Duhovna in telesna dela usmiljenja.
S čim lahko pomagamo svojemu bližnjemu v potrebah?
Se dobrota razlikuje v času vojne in v času miru?
Jezusovi Blagri.
Zakaj pravimo temu svetopisemskemu besedilu Jezusova
ustava? Ali moramo besedilo vzeti dobesedno?

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. Letos si bomo v januarju ogledali krščanski film,
če pa bo zanimanje, bomo filmski večer ponovili tudi v juniju.
POVABITE TUDI PRIJATELJE, DA SE NAM PRIDRUŽIJO! ZAŽELENA DODATNA VPRAŠANJA!

Župnija Šmartno pod Šmarno goro
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ŽUPNIJSKO ROMANJE V BOSNO
SARAJEVO, MOSTAR, MEĐUGORJE, VEPRIC

20. - 22. oktober 2017
Bosna in Hercegovina. Skoraj alpska idila v sredini nekdanje skupne države. In tudi
nerešljiva težava skupnega bivanja treh narodov in ver. Hkrati pa tudi simbol sobivanja
Hrvatov, Bošnjakov in Srbov. Slovenci smo tudi s tem delom Balkana še kako povezani,
v zadnjem času prav preko romanja v osrednje svetišče ob meji s Hrvaško. Međugorje:
kraj, kjer se lahko srečamo z živo vero in jo tudi sami poglobimo. Gotovo nas bo
navdušila tudi pristna bosanska gostoljubnost in čudovita pokrajina ob reki Neretvi.
1. dan: petek, 20. oktober
Šmartno pod Šmarno goro - SARAJEVO
Iz Šmartna se bomo odpravili v zgodnjih jutranjih urah mimo Novega mesta in Brežic
do mejnega prehoda s Hrvaško. Nato pot nadaljujemo mimo hrvaškega glavnega mesta
proti Slavoniji in Slavonskemu Brodu, kjer bomo prestopili še bosansko mejo. Že prej se
bomo ustavili na avtocesti za zajtrk. Sledi vožnja po srbskem delu Bosne in Hercegovine
mimo Doboja in industrijskega mesta Zenica, kjer bomo zavili na avtocesto, ki nas
pripelje do Sarajeva. Odpravili se bomo do samega centra mesta, kjer bo najprej maša
v stolnici Srca Jezusovega, nato pa se bomo okrepčali s pravimi sarajevskimi čevapčiči
na Baš Čaršiji, ki si jo bomo tudi ogledali in podoživeli utrip bosanskega glavnega mesta.
Večerja in nočitev.
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2. dan: sobota, 21. oktober
SARAJEVO - MOSTAR - MEĐUGORJE
Po zajtrku (ali pa že v petek, če bo čas dopuščal) si bomo v Sarajevu ogledali še dve
znamenitosti: izvir (Vrelo) Bosne in Tunel spasa, po katerem je potekala oskrbovalna pot
med vojno pred dvema desetletjema. Nato bomo zapustili mesto in prvi del poti prevozili
po avtocesti, nato pa po slikoviti pokrajini mimo Jablanice po dolini reke Neretve. Tik
pred Mostarjem bomo imeli kosilo s skupne mize. V Mostarju si bomo ogledali znameniti
most in obiskali frančiškansko župnijo. Sredi popoldneva bomo prišli v Međugorje, se
nastanili v hotelu in nato odšli k sobotni skupni maši v župnijsko cerkev sv. Jakoba, po
maši pa se bomo zadržali pri češčenju Najsvetejšega. Večerja in nočitev.
3. dan: nedelja, 22. oktober
MEĐUGORJE - VEPRIC - ŠMARTNO PO ŠMARNO GORO
Zjutraj bomo romali na Križevac in s pobožnostjo križevega pota prosili za blagoslov in
spreobrnjenje (tisti, ki ne zmorejo poti, bodo lahko ostali pri cerkvi ali pod Križevcem).
Sledila bo vožnja do mejnega prehoda s Hrvaško, mimo Metkovića do Makarske, kjer je
pod stenami Biokova skrito svetišče Vepric, hrvaški Lurd. Po maši sledi kosilo s skupne
mize, nato pa povratek proti domu po avtocesti do Vinice in nato do Ljubljane. Predviden
prihod domov bo okrog 22.00.
CENA: 120 EUR

V ceno je vključeno (plačamo na avtobusu!):
avtobusni prevoz po programu, cestnine, predornine, parkirnine in takse, 2 polpenziona
v hotelu oz. penzionu 3* in 4* (dvoposteljne sobe, TWC), ogledi po programu, lokalni
vodnik v Sarajevu, porcija čevapčičev s pijačo v Sarajevu.
Možna doplačila:
enoposteljna soba 20 EUR.
N. B.: S seboj morate imeti veljaven potni list ali osebno izkaznico ter Evropsko
kartico zdravstvenega zavarovanja. Oktober je v Hercegovini lahko že precej hladen,
zato ne bo odveč kakšno toplo oblačilo ter dobra pohodna obutev. S seboj vzamemo
hrano za skupno mizo za zajtrk v petek ter kosila v soboto in nedeljo. Na Hrvaškem je
denarna enota kuna (HRK: 100 EUR = ca. 700 HRK), v Bosni in Hercegovini pa bosanska
konvertibilna marka (BAM: 100 EUR = ca. 190 BAM).
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