
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
To pastoralno leto je v Sloveniji posvečeno 
prenosu vere v družini ... Ob neki priliki 
pogovor nanese na vprašanje smisla 
poučevanja otrok pri verouku, če ni ustreznih 
temeljev, ki jih postavijo starši. Nima smisla! 
Verouk je nepotreben. Raje se začnimo 
ukvarjati s starši ... Ni se vredno truditi, če ni 
podpore doma, saj so potem vsi naši koraki 
pri katehezi brezplodni.

Moram priznati, da poučevanje verouka ni moje največje veselje in hvaležen sem, da 
imam pomoč katehetov, ki prevzamejo kakšen razred. Po drugi strani pa si ne znam 
predstavljati življenja duhovnika na župniji brez oznanila, še posebej oznanila otrokom 
in mladim! Da je vse izgubljeno? Tega ne vemo. Mi moramo oznaniti. Kje pa piše, da 
vedno vidiš sadove svojega dela? Predstavljajte si vse svoje življenje, če bi delali samo za 
to, kar daje sad? V tem primeru bi bilo naše delo preprosto počitek, sem in tja s kakšnim 
hobijem, da ne bi ravno zaspali od dolgočasja.
Praznik Gospodovega darovanja v templju, ki ga imenujemo Svečnica, nas bo uvedel v 
Jezusovo poslanstvo. V sredini februarja bomo začeli tudi sveti postni čas, čas mnogih 
premislekov, ne samo o postenju, ampak predvsem o hvaležnosti za odrešenje in 
darovanje. Morda se zahvalimo tudi za vse, ki so se za nas trudili in nas vzgajali, čeprav 
so obupovali, da z nami nič ne bo. Tudi zaradi njihove vztrajnosti in truda smo, kar smo!

Sebastjan LIKAR, župnik
Bogu in človeku darovano življenje je posvečeno življenje, je življenje v polnosti. Ko pride 
življenjski obračun, je v srcu veselje in zadovoljstvo, da podarjeni čas ni bil zaman in 
izgubljen, pa tudi ne živet v prazno. »Pridite in si prižgite vaše sveče, da boste vi bakla, ki 
od znotraj in zunaj gori za vaše dobro in dobro drugih.« (bl. Gerik iz Ignija).
Tudi starši in zakonci smo po zakramentu sv. zakona poklicani k darovanju. Bodimo v 
postnem času kot goreča sveča, ki oddaja svetlobo in toplino vsem.
         Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami 

 Srečanje za vse starše birmancev 
(veroučencev 8. in 9. razreda) bo v sredo, 
31. januarja, ob 18.30 v župnišču. 

 Četrtkovi pogovori bodo na prvi četrtek, 
1. februarja, ob 19.00. Tema večera bo: Pet 
cerkvenih zapovedi v primerjavi z Božjimi 
zapovedmi.

 Na prvi petek, 2. februarja, obhajamo 
praznik Svečnice. Sveti maši bosta ob 9.00 
in 18.00 v župnijski cerkvi, uro pred večerno 
mašo bo tudi priložnost za sveto spoved. 
Obhajanje bolnih in starejših po domovih 
bo od 10.00 naprej. K maši prinesite sveče! 
Po večerni maši bo sestanek katehetov.

 V soboto, 3. februarja, je god sv. Blaža. 
Blažev blagoslov zoper bolezni v grlu boste 
lahko prejeli po maši v Tacnu, kjer bomo 
tudi blagoslovili zeliščne bonbone. Ta dan 
bo dekanijski izlet ministrantov. 

 V ponedeljek, 5. februarja, zaradi 
turneje z oktetom Oremus, ne bo uradnih 
ur v župnišču. Verouk poteka po urniku!

 V četrtek, 8. februarja, zaradi državnega 
praznika ni veroučne šole in uradnih ur.

 Srečanje zakonske skupine DiŽ bo v 
petek, 9. februarja, ob 19.00 v župnišču.

 Ministrantske vaje bodo v soboto, 10. 
februarja, ob 9.00 v župnijski cerkvi.

 Založba Družina se bo v naši župniji 
predstavila v nedeljo, 11. februarja, po 
vseh nedeljskih mašah.

 Družinska maša bo v nedeljo, 
11. februarja, ob 9.00. Pri bogoslužju 
sodelujejo učenci 8. razreda! Po obeh 
nedeljskih mašah boste lahko prejeli 
zakrament bolniškega maziljenja.

 V ponedeljek, 12. februarja, od 
8.30 do 12.00 ter od 14.00 do 16.00 in 
od 17.00 do maše bodo govorilne ure 
za starše veroučencev 3., 5., 7., 8. in 9. 
razreda. 

 Postni čas začnemo na pepelnično 
sredo, 14. februarja. Ta dan je tudi strogi 
post (zdržek od mesa, enkrat na dan se 
do sitega najemo).  

 Križev pot v petek, 16. februarja, 
ob 18.00, pripravljata ŽPS in Karitas. Od 
19.00 naprej za čiščenje učilnic poskrbijo 
starši in učenci 7. razreda.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 17. februarja, na vrsti Spodnje 
Gameljne.

 Na 1. postno nedeljo, 18. februarja, 
bo ob 10.00 župnijsko srečanje bralcev, 
ob 14.00 pa križev pot v Sr. Gameljnah.

 Priprava na krst bo v četrtek, 22. 
februarja, ob 19.00, krščevanje pa v 
nedeljo med mašo ob 9.00. 

 Križev pot v petek, 23. februarja, ob 
18.00 pripravljata odrasla pevska zbora. 

 V nedeljo, 25. februarja, bo redno 
mesečno darovanje, ob 14.00 pa križev 
pot v Spodnjih Gameljnah.

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 ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

ODDANE MAŠE
Od 29. decembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Pavel VIDE, + Jože 
TOMŠIČ, + starši in brata DOLINAR, + Ivana  
in Peter SPIMPOLO, + Anton in Pavel VIDE, 
+ Anica CERAR (Šmarski Šmarnogorci), 
+ Janko in Ivanka MALOVRH, + Zofija 
BRADEŠKO, + Ivan NOVAK, v zahvalo bl. 
Alojziju Grozdetu, v priprošnjo bl. Alojziju 
Grozdetu, + Ivanka KUŠAR.
Ob pogrebu + Karla KOVAČIČA so darovali 
za mašne namene: sosedje, Ložarjevi 
z Dola pri Ljubljani, družina Ogorevc in 
družina Korpivšek iz Križa pri Komendi ter 
družina Svetlin iz Domžal. 
Bog povrni! Svete maše bosta opravila g. 
Marko Mohor Stegnar (Zavod sv. Stanislava) 
in g. Peter Kokotec (rektor Bogoslovnega 
semenišča v Ljubljani).

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od: Karla Jožeta KOVAČIČA 
iz Tacna.
Gospod, daj mu večni pokoj!
Zakrament svetega krsta je prejela JARA 
REKA Kovačič Medved iz Zg. Gameljn.
Podprimo jo z molitvijo! 
Sveti zakon sta sklenila Davorin OBAJDIN 
in Katarina BIZJAK iz župnije Nevlje. 
Veliko blagoslova na skupini poti!

VABILO
V ponedeljek, 29. januarja, bo ob 18.30  
v župnišču prvo srečanje animatorjev 
oratorija. 
Vabljeni še posebej učenci 9. razreda!
Letošnji oratorij bo potekal od 25. do 29. 
junija. Spoznavali bomo škofa Baraga!

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!

Po prvih demokratičnih volitvah leta 
1990 so se začele popravljati tudi stare 
krivice. Tako je bil Društveni dom (stara 

šola oz. današnja pošta), ki je bil po 
drugi vojni nacionaliziran in je prešel 
v last krajevne skupnosti, 4. februarja 
1991 z njenim sklepom vrnjen župniji.

IZ BLIŽNJE ...

Ob Baragovem dnevu, 19. januarja 
2018 (letos mineva 150 let smrti!) smo z 
molitvenimi skupinami obiskali župnijo 

Metlika, kjer je bil Baraga kaplan; 
našega rojaka, p. Marka, v Novem 

mestu; zvečer pa nam je s. Milka Kokalj 
predstavila, kako jo Baraga nagovarja.



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

M
IS

CE
LL

ANEA

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 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

(POBIRANJE DAROV)

5. MED LETOM
4. februar (9.00)

Nuša MERŠE
(Ivan BIZJAK) Lidija LAMPIČ Jure PAVŠEK Klara OGOREVC

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

6. MED LETOM
11. februar (9.00)

Diana BITENC
(Matej ŽINKO) Irena KOŽELJ 8. razred 8. razred

(M. Sešek in L. Lampič)

1. POSTNA
18. februar (9.00)

Petra SUHOVERŠNIK
(Stane MERŠE) Joži PLUT Ignac POLAJNAR Jurij ŠILC

(J. Lampič in V. Marjetič)

2. POSTNA
25. februar (9.00)

Lea MERŠE
(Vida MERŠE) Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Ana Zala KOVAČIČ

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
28. 1. 
ned

4. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA SVETEGA PISMA

7.00 za blagoslov v družini
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
+ starši in brata DOLINAR

29. 1.  
pon

sv. Valerij,
škof 18.00 + Karmen NOVAK Šmartno

30. 1. 
tor

sv. Martina, 
mučenka 7.00 v zahvalo za srečne poti Šmartno

31. 1. 
sre

sv. Janez Bosko,
redovni ustanovitelj 18.00 + Marija PRUSNIK, obl.

+ Karl KOVAČIČ, 7. dan Šmartno

1. 2. 
čet

sv. Brigita Irska,
opatinja 18.00 + Meta in Alfonz ŠILC, obl. Šmartno

2. 2. 
pet

GOSPODOVO 
DAROVANJE SVEČNICA
PRVI PETEK

9.00 + Rafko in Ana ŠUŠTAR
Šmartno

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu
+ Anton in Pavel VIDE, 30. dan

3. 2. 
sob

sv. Blaž,
mučenec
PRVA SOBOTA

18.00 + Frančiška in Ana KOBE Tacen

4. 2. 
ned

5. NEDELJA 
MED LETOM 7.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno
9.00 + Franc REŽEK, obl.

5. 2. 
pon

sv. Agata,
devica in mučenka 18.00 + Marija HABE in Slavko HUDOKLIN Šmartno

6. 2. 
tor

sv. Pavel Miki in drugi
japonski mučenci 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

7. 2. 
sre

sv. Rihard, 
kralj 18.00 + KOLENC in ANŽIČEK Šmartno

8. 2. 
čet

sv. Hieronim Emiliani,
redovni ustanovitelj
PREŠERNOV DAN

18.00 + Olga ŠTEFULA, obl. Šmartno

9. 2. 
pet

sv. Apolonija,
devica in mučenka 18.00 za blagoslov v družini Šmartno

10. 2. 
sob

sv. Sholastika,
redovnica 18.00 + MALOVRH Tacen

11. 2. 
ned

6. NEDELJA
MED LETOM 7.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno
9.00 + Janez in Alojzija ČIŽMAN, obl.

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SvETE MAŠE v ŽupNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
12. 2. 
pon

sv. Humbelina,
redovnica

18.00 + Pavla BLATNIK, obl. Šmartno

13. 2.
tor

sv. Jordan Saški,
redovnik

7.00 + Zdravko in Ivanka BOLČINA Šmartno

14. 2. 
sre

PEPELNICA
ZAČETEK POSTNEGA ČASA 18.00

+ France BUH, obl.
za zdravje

Šmartno

15. 2.
čet

sv. Klavdij,
redovnik

18.00 v čast sv. Martinu za zdravje Šmartno

16. 2. 
pet

sv. Julijana Koprska,
mučenka

18.00 + Milka PREBIL Šmartno

17. 2. 
sob

Sedem ustanoviteljev 
reda servitov

18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl. Tacen

18. 2. 
ned

1. pOSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + BuRGAR
19. 2. 
pon

sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

20. 2. 
tor

sv. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

ni maše

21. 2. 
sre

sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + iz družine Valentina LAMPIČA Šmartno

22. 2. 
čet

Sedež
apostola Petra

18.00 + Jožef PETERLIN, obl. Šmartno

23. 2. 
pet

sv. Polikarp,
škof in mučenec

18.00 + Frančiška in Marija ŠABEC, obl.
+ Karl KOVAČIČ, 30. dan

Šmartno

24. 2. 
sob

sv. Matija,
apostol

18.00 + Ivan KERMELJ, obl.
+ Janko in Ivanka MALOVRH, obl.

Tacen

25. 2. 
ned

2. pOSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Mihaela in Jože LOvŠE, obl.

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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