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Od pastirja k ljudstvu
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Je veliko dela in skrbi. Bo v novem letu bolje?
Si bomo lahko malo oddahnili? Ali bo priložnost
tudi za trenutke samote, počitka, miru? Čedalje
več ljudi boleha ne le zaradi preveč dela, ampak
zaradi prehudih pritiskov, zato so v porastu
psihične bolezni ...
Te ugotovitve so res žalostne. Se ne da nič
storiti? Pač, da se! Vedno se moramo zavedati,
da smo za svoje življenje odgovorni sami in se
moramo hudim krivicam postaviti po robu.
In zdržali bomo le z Božjo pomočjo. Ne gre
drugače. Sicer ne bomo zdržali.
Župnijsko občestvo pa ima še bolj vzvišeno nalogo. Naj bodo naša srečanja ob bogoslužju
in sicer tudi v novem letu še bolj priložnost za spoznavanje Božje ljubezni preko bližnjih
in počitka z Njim, ki nas pozna in ve za naše tegobe in stiske.
S to mislijo vas vabim, da vsi tisti, ki čutite težo življenjskih skrbi, ne zgolj telesnih bolezni,
prejmete tudi zakrament bolniškega maziljenja. Ta zakrament molitve nad vernikom in
znamenja Božje bližine boste odslej lahko prejeli po vseh mašah na drugo nedeljo v
mesecu (razen če bo določeno drugače!).
Privoščim vam blagoslovljeno in mirno novo leto 2018!
Sebastjan LIKAR, župnik
Pravijo, da je otrok, ki je spočet iz ljubezni, srečen otrok. Božja ljubezen do nas je hotela,
da je začelo v Devici Mariji utripati srce Božjega Sina. Božja Beseda nas po Sinu vabi:
»Kdor hoče biti resnično srečen, naj bo Božji otrok!« To je božič: imam Očeta in Mater, ki
me neizmerno ljubita! Naj nas varnost in objem družine spremljata vse leto 2018.
»Če družini uspe, da se osredotoči na Kristusa, On povezuje in razsvetljuje celotno
družinsko življenje.« (papež Frančišek)
Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami
Ob novem letu, 1. januarja, obhajamo
praznik Marije, svete Božje Matere.
Zahvalno mašo, pri kateri se bomo zahvalili
za milosti leta 2017 in prosili za blagoslov,
bomo obhajali ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Delavniške maše so od 2. januarja že v
župnišču (razen na prve petke in praznike).
Četrtkovi pogovori bodo na prvi
četrtek, 4. januarja. ob 19.00. Ta večer si
bomo ogledali film s krščansko tematiko.
Na prvi petek, 5. januarja, bo priložnost
za sveto spoved ob 17.00 v župnijski cerkvi.
Ob 19.00 bo božični koncert MePZ KUD
Tacen in MePZ Retro.
Na praznik Gospodovega razglašenja
(svetih Treh kraljev), 6. januarja, bo sveta
maša ob 9.00 v župnijski cerkvi, ob 18.00
pa nedeljska v Tacnu. V tem tednu bo v
cerkvi nabiralnik za darove kolednikom.
Srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta bo v ponedeljek, 8. januarja, ob
18.30 v župnišču.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 13. januarja, na vrsti ulice: Lizike
Jančar, Pot sodarjev, Mirka Tomšiča,
Židankova, Čižmanova.
V nedeljo, 14. januarja, bo ob 9.00
družinska maša, pri kateri sodeluje 7.
razred, predstavili pa se nam bodo tudi
skavti stega Ljubljana 1. Vabljeni! Po vsaki
maši to nedeljo lahko prejmete zakrament
bolniškega maziljenja!

Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 15. januarja, ob 18.30.
Ob godu sv. Antona bo Antonova
maša v Srednjih Gameljnah v sredo, 17.
januarja, ob 18.00.
Srečanje Župnijskega gospodarskega
sveta bo v četrtek, 18. januarja, ob 19.00
v župnišču.
V petek, 19. januarja, obhajamo v
naši župniji Baragov dan (150-letnica
smrti). Dopoldan bo romanje molitvenih
skupin, ob 18.00 pa maša, pri kateri se
zberemo člani Baragove zveze. Med
nami bo s. Ljudmila Kokalj SL, ki nam bo
predstavila Baraga.
Boštjanova maša bo v Spodnjih
Gameljnah v soboto, 20. januarja ob
19.00. Dopoldan ob 9.00 bo srečanje
ministrantov.
Srečanje biblične skupine bo
22. januarja, ob 18.30, birmanskih
animatorjev pa v sredo, 24. januarja,
prav tako ob 18.30.
Priprava na krst bo v četrtek, 25.
januarja, ob 19.00, krščevanje pa v
nedeljo po maši ob 9.00.
Duhovna obnova župnijskih sodelavcev
bo v soboto, 27. januarja, dopoldan. Med
nami bo jezuit, p. Ivan Platovnjak.
Redno mesečno darovanje bo v
nedeljo, 28. januarja, pri nedeljskih
mašah. Namenjamo ga za ogrevanje.

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 26. novembra ste darovali za naslednje
mašne namene: + JEŽEK in ŠUŠTARŠIČ, v
dober namen, za nove duhovne poklice,
za duše v vicah, + Marija HABE in Slavko
HUDOKLIN. + Franc REŽEK, v zahvalo
za zdravje po operaciji, v zahvalo za
dobrotnike, v zahvalo za minulo leto in
za srečen porod, za blagoslov v življenju
vnuka.

Poslovili smo se od: Pavla VIDETA iz
Hočevja pri Krki/Šmartna.
Gospod, daj mu večni pokoj!

Ob pogrebu + Alojza TOMŠIČA ste darovali
za mašne namene: sestra Marija, brat
Tone, Gorčevi iz Trebnjega, družina
Levičnik iz Trzina, Malovrhovi iz Tacna.
Bog povrni! Svete maše sta opravila g.
Boštjan Prevc (nadškofijski tajnik) in g.
Gregor Celestina (Zavod sv. Stanislava).

Srebrni jubilej škofovske službe našega
rojaka, nadškofa msgr. Alojza Urana,
bomo v naši župniji obhajali na nedeljo
Jezusovega krsta, 7. januarja 2018, v
župnijski cerkvi sv. Martina v Šmartnu.
Gospod nadškof se bo s sveto daritvijo
zahvalil za vse milosti posvečenja.
Lepo vabljeni!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Šmarska mladina enkrat letno obišče
Slovensko narodno gledališče Opera
balet v Ljubljani. 9. decembra 2017 smo
si ogledali Carmen. Z veseljem tudi med
letom sprejemamo nove člane. Pridruži
se nam pri mladinskem (študentskem)
verouku. Ob sobotah ob 20.00!

Zgornja slika prikazuje pismo

Zakrament svetega krsta sta prejela
NACE Lampič iz Šmartna in JURE Mrhar iz
Spodnjih Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!

VABILO

smledniškega župnika Andreja Bajžlja
o prepustitvi soseske Tacen župniji
Šmartno pod Šmarno goro, datirano
dne 5. januarja 1787.

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

JEZUSOV KRST
7. januar (9.00)

Tina ŽINKO
(Ivan BIZJAK)

Irena KOŽELJ

Stane MERŠE

2. MED LETOM
14. januar (9.00)

Klara MERŠE
(Blaž BILBAN)

7. razred

Luka SEŠEK

3. MED LETOM Petra SUHOVERŠNIK
21. januar (9.00) (Vida MERŠE)

Nuša MERŠE

Ignac POLAJNAR

Anita VIDMAR

4. MED LETOM Tadej OGOREVC
28. januar (9.00)
(Jan KOPAČ)

Helena LESAR

Andrej SKOBE

Anja TRŠEK

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Pia MERŠE

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

7. razred

(M. Sešek in L. Lampič)

(J. Lampič in V. Marjetič)

Vsem župljanom v imenu uredniškega odbora Lista svetega
Martina želimo veliko Božjega blagoslova v letu 2018!

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 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
31. 12. SVETA DRUŽINA
ned SILVESTROVO
1. 1.
pon

MARIJA,
SVETA BOŽJA MATI

2. 1.
tor
3. 1.
sre
4. 4.
čet
5. 1.
pet

sv. Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški, škofa
Presveto
Jezusovo ime
sv. Angela Folinjska,
redovnica
sv. Emilijana,
devica

NOVO LETO

PRVI PETEK

6. 1.
sob

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

7. 1.
ned

JEZUSOV
KRST

8. 1.
pon
9. 1.
tor
10. 1.
sre
11. 1.
čet
12. 1.
pet
13. 1.
sob
14. 1.
ned

sv. Severin Noriški,
opat
bl. Pij IX.,
papež
sv. Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj
sv. Pavlin Oglejski,
škof
sv. Tatjana,
mučenka
sv. Hilarij iz Poitersa,
škof in cerkveni učitelj
2. NEDELJA
MED LETOM

PRVA SOBOTA

URA

KRAJ

NAMEN*

7.00 + Marija HABE
9.00 za žive in pokojne župljane
9.00 za pomoč in zdravje ob težki bolezni

ni maše

Šmartno
Šmartno
Šmartno

18.00 + Bogdan Matija ROTAR, obl.

Šmartno

18.00 + Ana in Janez KOŽELJ

Šmartno

bl. Alojziju Grozdetu
18.00 v+ čast
Pavel VIDE, 7. dan

Šmartno

9.00 za zdravje
ČIŽMAN, obl.
18.00 ++ Ivanka
Alojz TOMŠIČ, 30. dan

Šmartno

7.00 za žive in pokojne župljane
Pavla KALIŠ, obl.
9.00 +v zahvalo
za duhovniški poklic
18.00 + Rafko BERLIČ
7.00 za pokojne sorodnike

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

18.00 + Rudi SNOJ, obl.

Šmartno

18.00 + Marija HABE in Slavko HUDOKLIN

Šmartno

18.00 + Cvetka PLAZNIK

Šmartno
Tacen

18.00 + Frančiška in Ludvik THUMA
7.00 + Rozalija JEŽEK
9.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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15. 1.
pon
16. 1.
tor
17. 1.
sre
18. 1.
čet
19. 1.
pet

GOD/PRAZNIK
bl. Absalom,
koprski škof
sv. Honorat,
škof
sv. Anton Puščavnik,
opat
sv. Marjeta Ogrska,
kneginja
sv. Makarij Aleksandrijski,
opat

20. 1.
sob
21. 1.
ned

sv. Fabijan in Sebastijan,
mučenca
3. NEDELJA
MED LETOM

22. 1.
pon
23. 1.
tor
24. 1.
sre
25. 1.
čet
26. 1.
pet
27. 1.
sob
28. 1.
ned

sv. Vincencij,
diakon in mučenec
Zaroka
Marije in Jožefa
sv. Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj
Spreobrnitev
apostola Pavla
sv. Timotej in Tit,
škofa
sv. Angela Merici,
redovna ustanoviteljica
4. NEDELJA
MED LETOM

BARAGOV DAN

NEDELJA SVETEGA PISMA

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

URA

NAMEN*

KRAJ
Šmartno

18.00 + Janez BEVC, obl.
7.00 v zahvalo za dobrotnike

Šmartno

18.00 v zahvalo in za blagoslov

Sr. Gameljne

18.00 + Anton, Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF

Šmartno

18.00 v priprošnjo za Baragovo beatifikacijo

Šmartno

18.00 + Ivan in Antonija TOMŠIČ
19.00 + France ČAMPA
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Anton in Marija KRANJEC
18.00 + Francka SEŠEK

Tacen
Sp. Gameljne
Šmartno
Šmartno

7.00 + Marija BUKOVEC, Angelca MUSTAVAR

Šmartno

18.00 + Francka NOVAK

Šmartno

18.00 + Pavla LAMPIČ, obl.

Šmartno

18.00 + Pavla ROSULNIK

Šmartno

18.00 + Pavel PETERLIN, obl.
7.00 za blagoslov v družini
9.00 za žive in pokojne župljane

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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Cerkveno pokopanih je bilo 30 oseb (lani 28), 13 moških in 17 žensk.
Ker se povečuje število umrlih, pokopanih na pokopališču Šmartno, ki
pa niso iz naše župnije, težko določimo število samo civilno pokopanih
(med 10 in 15). Povprečna starost umrlih moških je bila 80 let, žensk pa
82 let, skupna povprečna starost umrlih je torej 81 let. Pred smrtjo je
bilo previdenih (spoved ali obhajilo ali maziljenje) 7 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, 18. in 19. MAREC 2017

KRAJ IN URA
MOŠKI
Tacen, 18.00 11
Šmartno, 7.00 23
Šmartno, 9.00 74

SKUPAJ NEDELJNIKI

ŽENSKE

34
46
110

OTROCI

17
3
57

2. ŠTETJE, 18. in 19. NOVEMBER 2017

KRAJ IN URA
MOŠKI
Tacen, 18.00 19
Šmartno, 7.00 29
Šmartno, 9.00 67

SKUPAJ NEDELJNIKI

ŽENSKE

43
51
100

OTROCI

21
11
62

SKUPAJ

62
72
241

375
SKUPAJ

83
91
229

403

Pri bogoslužjih sodelujeta dva odrasla zbora, občasno mladinski zbor
ter instrumentalisti in otroški zbor, ki sodeluje pri družinskih mašah
in šmarnicah. Število ministrantov je nekoliko naraslo (32). Oratorij
pripravlja nekaj več kot 20 animatorjev, v letošnjem letu se ga je
udeležilo spet skoraj 80 otrok.
Občestvo Šmarski Šmarnogorci šteje 117 članov, Baragova zveza pa ima
44 članov. Veselimo se podpore molitvenih skupin skoraj v vseh vaseh,
ponekod celo po dve! Zaživela je tudi nova zakonska skupina DiŽ.
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PASTORALNA STATISTIKA 2017
V župniji je okrog 4600 prebivalcev, od tega katoličanov okoli 3000.
V letu 2017 je bilo krščenih 12 oseb (lani prav tako 12), od tega 5
fantov in 7 deklic. Deset jih je bilo krščenih v prvem letu življenja, ostali
pa so bili krščeni med 2. in 3. letom. Iz cerkvenega zakona prihaja 8
novokrščencev, štirje so nezakonski. Razen enega novokrščenca vsi
pripadajo našemu župnijskemu občestvu, z dovoljenjem župnijskega
urada pa je sveti krst prejel en novokrščenec v drugi župniji.
K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 15 otrok (lani 16). V tem
pastoralnem letu v naši župniji nismo podelili zakramenta svete birme.
Veroučno šolo v pastoralnem letu 2017/2018 obiskuje 160 otrok (8 več
kot lani: v prvem razredu jih je 24; OŠ Šmartno obiskuje 420 otrok, v
prvem razredu 49).
V župniji je bilo razdeljenih približno 20.000 obhajil. V nedeljo povprečno
150, ob delavnikih povprečno 20, nekoliko več za prve petke. Bolnikov
in starejših, ki prejemajo obhajilo za prvi petek, je 13. Pred večjimi
prazniki obhajilo želi prejeti še nekaj več župljanov po domovih.
Bolniško maziljenje je prejelo 9 oseb, ko so sami ali domači klicali
duhovnika. Pri srečanju s starejšimi v septembru je bolniško maziljenje
prejelo približno 50 oseb.
V župniji je bila letos ena poroka (lansko leto ni bilo nobene). Trije pari
pa so dobili dovoljenje za pripravo in sklenitev zakona drugod.
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