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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 641

Pravzaprav nisem nikoli razumel, kakšna je razlika
med izrazoma vógelni in vogálni kamen, kakor Jezus
predstavlja sebe (prim. Mt 21,42 etc.), ko citira
psalme. Bistveno je le poznati zgodovinsko ozadje,
da Judje niso delali temeljev, pač pa je stavbo na
nek način skupaj držal osrednji kamen, ki je imel
pomembno nalogo, da je hiša sploh obstala.
Vogelnega kamna torej ne smemo enačiti s temeljnim
kamnom, ki pri nas skoraj nima pomembne vloge
glede vzdržljivosti stavbe, pač pa pokaže, da smo
začeli z deli. Kar je pri velikih projektih gotovo tudi
vogelna in ne postranska zadeva ...
V mesecu oktobru v naši župniji obhajamo spomin na 10. oktober leta Gospodovega
1841, ko je prečastiti oče Anton Alojzij, po milosti Božji škof v Ljubljani, posvetil župnijsko
cerkev v čast sv. Martinu iz Toursa. Posvetil jo je! Res je, stavba je pomemba. Gotovo so
kakšni kamni postavljeni na točno določeno mesto in v skladu s pravili statike. A za nas, ki
se zbiramo v tem svetišču, je veliko bolj pomemben tisti vogelni kamen, o katerem pravi
psalm, da so ga zidarji zavrgli, pa je postal temelj za vso stavbo.
Kje je Kristus danes? V naši župniji? Pri meni osebno? Vedno znova se moramo spraševati,
ali mojo duhovno hišo oblikuje in drži skupaj On ali se zanašam samo na samega sebe.
Tudi v župniji v viharno-posvetnem 21. stoletju se moramo ozirati samo Nanj. Ostalo bo
prešlo, tudi mnoge človeške zamisli in celo trdne stavbe. On ... On pa ostaja ...
Sebastjan LIKAR, župnik
Rožni venec je domača molitev. Ob njem so rastli in umirali naši predniki. Danes, ko peša
vera mnogih ljudi, nam Cerkev naroča, naj svojo vero poživimo z molitvijo in jo povežemo
z vsakdanjim življenjem. Marija je razodela, da ji ob vsaki molitvi Zdrave Marije dajo
vrtnico in da ji napravi vsak dokončan rožni venec krono iz vrtnic (rosarium). Prosimo za
Božji blagoslov, da bi imelo naše delo pravi uspeh in notranje zadovoljstvo.
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V ponedeljek, 25. septembra, bo ob
19.30 srečanje za vse starše birmancev (8.
in 9. razreda!).
Duhovna obnova za dijake Šmarske
mladine bo od petka, 29. septembra, do
nedelje, 1. oktobra, v Bohinjski Bistrici.
Čimprej se prijavite pri župniku!
V nedeljo, 1. oktobra, bo v župnišču
predavanje o Međugorju in Marijinih
prikazovanjih, ki ga bo imel duhovnik
Dominik Bizjak, Namenjeno je še posebej
romarjem v Bosno. Vabljeni!
Kapelica Fatimske Marije bo v naši
župniji od 1. do 8. oktobra. Marija želi biti
v družini, ki moli. Sprejmimo jo k sebi!
Prvo srečanje biblične skupine v
novem pastoralnem letu bo v ponedeljek,
2. oktobra, ob 19.30 v župnišču.
Četrtkovi pogovori o veri bodo 5.
oktobra, ob 20.00 v župnišču. Med
nami bo prof. dr. Maksimilijan Matjaž, ki
predava Novo zavezo na Teološki fakuleti
v Ljubljani. Tema večera bo: Kako Jezus uči
skrivnost nebeškega kraljestva - skrivnost
novega življenja?
Na prvi petek, 6. oktobra, bo dopoldan
obhajanje bolnih in starejših po domovih.
Uro pred večerno mašo bo priložnost za
sveto spoved.
Za čiščenje župnijske cerkve pred
praznikom sta v soboto, 7. oktobra, na vrsti
ulici Cesta Cirila Kosmača in Grobeljca.

Vaje za ministrante bodo v soboto,
14. oktobra, ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Vabimo nove ministrante, da se nam
pridružijo!
Na 28. nedeljo med letom, 15.
oktobra, bo družinska maša ob 9.00.
Sodelovanje pripravlja 4. razred!
V ponedeljek, 16. oktobra, bo
kateheza za starše veroučne šole.
Na misijonsko nedeljo, 22. oktobra,
darovanje namenjamo za Misijonsko
pisarno. Bog povrni! Popoldan ob 15.00
vabljeni k molitvi za pobite v Kucji dolini,
župnija Ljubljana Podutik.
Srečanje birmanskih animatorjev bo
v ponedeljek, 9. oktobra, ob 19.30.
Priprava staršev in botrov za krst
bo v četrtek, 26. oktobra, ob 20.00,
krščevanje pa v nedeljo, 29. oktobra,
med mašo ob 9.00.
V noči na nedeljo, 29. oktobra,
premaknemo uro na zimski čas (kazalce
nazaj!).
V mesecu oktobru ste vsi župljani
povabljeni k poglobljeni molitvi rožnega
venca, saj Cerkev to pobožnost še posebej
priporoča v tem mesecu. Skupna molitev
bo vsak dan pol ure pred sveto mašo!
Mašni nameni so do konca leta že
vsi zasedeni! Za prvo polovico leta 2018
(januar-junij) lahko oddate svoj namen
od 1. decembra naprej.

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

ŽUPNIJA ŽIVI

Od 8. junija ste darovali za naslednje mašne

Zakrament svetega krsta so prejeli: LARA
HELENA Pasker iz Celovca, KLARA Čampa iz
Sp. Gameljn ter BRINA in BENJAMIN Cerar
iz Šmartna.
Podprimo jih z molitvijo!
Poslovili smo se od Ivana ŽIVKA iz Zg.
Gameljn ter od Marjana JAKUSA iz Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

namene: + Cvetka TONI, za veroučence in
njihove družine (dar katehetov, 4 mašni

nameni), + Frančiška THUMA, + Ivan CESAR,
+ Luciano COLJA in Zdravko BOLČINA, +
VIDMAR in VRBOVEC, + Marjan JAKUS.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g.
Gregor Celestina (Zavod sv. Stanislava) ali
pa bodo opravljene v času, ko v župniji ni
oznanjene svete maše.

VABILO
Župnijski dan in obhajanje 176-letnice
posvetitve župnijske cerkve sv. Martina
bo v nedeljo, 8. oktobra. Slovesna maša
bo samo ob 11.00, potem pa kosilo na
župnijskem dvorišču (v primeru slabega
vremena v osnovni šoli!). Ob 14.00 pa bo
koncert Župnija se predstavi. Vabljeni!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Obnovitvena dela okrog podružnice
sv. Križa na Rašici so se končala v
septembru 2017. Upamo, da smo z
odvajanjem vode v največji meri rešili
problem vlage in temeljev. Če kdo želi
prispevati svoj dar za pokritje stroškov,
lahko nakaže na TRR župnije.

V noči s 17. na 18. oktober 1907 je
močno narasla Sava porušila lesen
Marijin most v Tacnu, ki ga je 1844
zgradil baron Lazarini in zanj pobiral
mostnino. Skoraj tri leta, do 18. avgusta
1910, je bilo mogoče prečkati reko le z
brodom.

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

26. MED LETOM
1. oktober (9.00)

Andrej SKOBE
(Vida MERŠE)

Irena KOŽELJ

Nace POLAJNAR

ŽUPNIJSKI DAN
8. oktober (11.00)

Alojzija TACAR

Lidija LAMPIČ

Jurij ŠILC

28. MED LETOM
15. oktober (9.00)

Jan KOPAČ
(Helena LESAR)

Irena SNOJ

Matej ŽINKO

29. MED LETOM
22. oktober (9.00)

Anja TRŠEK
(Stane MERŠE)

Naška SCHENK

Jure SEŠEK

Tina ŽINKO

Andrej SKOBE

30. MED LETOM Petra SUHOVERŠNIK
29. oktober (9.00) (Jure PAVŠEK)

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Joži PLUT

(J. Kosec in A. Skobe)

Luka SEŠEK
4. razred

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

Pia MERŠE

(M. Sešek in L. Lampič)

Vida MERŠE

(J. Kosec in A. Skobe)

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
25. 9.
pon
26. 9.
tor
27. 9.
sre
28. 9.
čet
29. 9.
pet
30. 9.
sob
1. 10.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Firmin,
škof in mučenec
sv. Kozma in Damijan,
mučenca
sv. Vincencij Pavelski,
redovni ustanovitelj
sv. Venčeslav,
mučenec
sv. Mihael, Gabriel, Rafael,
nadangeli
sv. Hieronim,
duhovnik in cerkveni učitelj
26. NEDELJA
MED LETOM

2. 10.
pon
3. 10.
tor
4. 10.
sre
5. 10.
čet
6. 10.
pet

Angeli
varuhi
sv. Frančišek Borgia,
redovnik
sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj
sv. Favstina Kovalska,
redovnica
sv. Bruno,
redovni ustanovitelj

ROŽNOVENSKA

URA

NAMEN*

19.00 + Marjan HABE
7.00 za pokojne sorodnike

KRAJ
Šmartno
Šmartno

19.00 + Valentina in Ivan NAHTIGAL

Šmartno

19.00 + Amalija SIRK

Šmartno

TORKAR, obl.
19.00 ++ Stanislav
Marjan JAKUS, 7. dan

Šmartno

19.00 + Roman TOMŠIČ in Lucija RAK
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Ivan in Frančiška PODGORŠEK
19.00 + Bernardka, Marija, Herman ANŽIČ
7.00 za pokojne sorodnike

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Ivanka in Ludvik SERAŽIN, obl.

Šmartno

19.00 + Marjan SMOLEJ, obl.

Šmartno

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

7. 10. Rožnovenska
sob Mati Božja

in Terezija KOVAČIČ
19.00 ++ Anton
Frančiška THUMA

Tacen

8. 10. OBLETNICA POSVETITVE
ned ŽUPNIJSKE CERKVE

11.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

9. 10.
pon
10. 10.
tor
11. 10.
sre
12. 10.
čet

ŽUPNIJSKI DAN

sv. Dionizij,
škof in mučenec
sv. Danijel,
mučenec
sv. Janez XXIII.,
papež
sv. Maksimilijan Celjski,
mučenec

ni maše
19.00 + Lojze ČAMPA, obl.

Šmartno

19.00 + Jože, Marija in Ljudmila ŠKOF

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
13. 10. sv. Koloman,
pet mučenec
14. 10. sv. Kalist I.,
sob papež in mučenec
15. 10. 28. NEDELJA
ned MED LETOM

URA

NAMEN*

19.00 + Jožica ZUPAN, obl.
19.00 + BUH
9.00 + starši in bratje KOSMAČ

16. 10.
pon
17. 10.
tor
18. 10.
sre
19. 10.
čet
20. 10.
pet
21. 10.
sob
22. 10.
ned

sv. Hedvika,
kneginja
sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec
sv. Luka,
evangelist
sv. Janez Brebeuf, Izak Jogues
in drugi kanadski mučenci
sv. Rozalinda,
redovnica
sv. Uršula,
devica in mučenka
29. NEDELJA
MED LETOM

23. 10.
pon
24. 10.
tor
25. 10.
sre
26. 10.
čet
27. 10.
pet
28. 10.
sob
29. 10.
ned

sv. Janez Kapistran,
duhovnik
sv. Anton Marija Klaret,
redovni ustanovitelj
sv. Krizant in Darija,
mučenca
sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca
sv. Sabina Avilska,
mučenka
sv. Simon in Juda Tadej,
apostola
30. NEDELJA
MED LETOM

MISIJONSKA

Šmartno
Tacen

7.00 za žive in pokojne župljane

DRUŽINSKA MAŠA

KRAJ

19.00 + Valentin LAMPIČ, obl.
7.00 + Francka in Franc SEŠEK

Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Justina NOVAK, obl.

Šmartno

FRANCELJ
19.00 ++ Nevenka
Marjan JAKUS, 30. dan

Šmartno

19.00 + Jakob LAVRIČ, obl.

Šmartno

19.00 + starši NOVAK in PETRUŠA
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Franc in Frančiška LOŽAR
19.00 + Rafko in Ana ŠUŠTAR
7.00 + Antonija GREGORŠ, obl.

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Stanko LOŽAR

Šmartno

19.00 + Olga ŠTEFULA

Šmartno

19.00 + Jože in Pavla ROSULNIK

Šmartno

19.00 + BERGANT

Tacen

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + FRANCELJ

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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NOVEMBRSKI NAMENI ZA RAJNE
Vsako leto se v mesecu novembru pri delavniških mašah poleg mašnega
namena še posebej spominjamo vseh naših rajnih, zanje molimo in jih
izročamo Božjemu usmiljenju.
K imenom naših sorodnikov in prijateljev lahko priložimo tudi majhen dar
za duhovnika, za »očenaše«. Ta dar zaradi pomanjkanja mašnih namenov
namenjamo duhovnikom, ki nimajo mašnih intencij za vsak dan.
ZA VSE NAMENE IN DAROVE SE LEPO ZAHVALJUJEMO!
Na spodnji del tega lista napišite svoje pokojne, ki se jih bomo naslednji mesec spominjali. PROSIMO, PIŠITE ČITLJIVO S TISKANIMI ČRKAMI!
Kuverto lahko oddate v nabiralnik v župnijski cerkvi ali jo izročite župniku
osebno do 20. oktobra 2017.
-------------------------------------------------------

V MOLITVENI SPOMIN PRIPOROČAMO NAŠE DRAGE RAJNE:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
DAR, KI GA PRILAGAMO V TA NAMEN: ____________ EUR.
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VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI, GOSPOD!
Bog, ti si Bog živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi.
Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli.
Z njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš njih in nas.
Spominjamo se tudi pozabljenih, ki jih nihče ne objokuje.
Vemo, da so v tvojem objemu in te prosimo:
sprejmi vse med svoje srečne otroke.
Ohranjaj žive vezi med živimi in umrlimi
in vse nas nekoč umiri v svojem naročju. Amen.
Kristjanu je spomin na pokojne nekaj svetega. Rožica, prižgana svečka, lepo
urejen grob ...
Zaupna molitev in daritev svete maše pa na prav poseben način izražata vero
v posmrtno življenje in občestvo vseh verujočih, ki presega meje groba.
»Vsi bomo nekoč umrli, toda niso vse smrti enake. Lepo je umreti, če pustiš za
seboj vse čisto in urejeno!«, je zapisal mislec.
V novembrskih večerih se bomo povezovali z našimi rajnimi, posebej tistimi,
ki jih je smrt presenetila, in jim z molitvijo pomagali, da bi čim prej doživeli
polnost Božje ljubezni.
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