List svetega Martina
LETO XXXIX

JULIJ in AVGUST 2018

Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 650-651

Prebral sem knjigo slovenskega alpinista, ki opisuje podvige mladih gornikov, kako so
osvajali gore v ameriškem Koloradu pred desetletji. Sam priznava, da so se obnašali
»balkansko« in s tem vzpodbudili neodobravanje mnogih.
Pravzaprav je to žalostno dejstvo. Vemo, da je mladost norost in da so bili včasih naši
»podvigi« nam bolj v sramoto kakor v opravičenje. Še posebej pa je neprimerno, da
s svojim obnašanjem v tujini puščamo slab vtis in s tem omadežujemo sebe in svojo
državo, narod.
Prišel je čas počitnic. Mnogi boste kakšno prosto urico ali dan namenili ogledu lepot zunaj
naših meja. Naužijte se Božjega stvarstva, ki je tudi našim sosedom in bolj oddaljenim
narodom podaril koščke raja in obilje lepot. Hkrati pa je nujno upoštevati, da vsako naše
dejanje kaže tudi na našo kulturo in dostojanstvo. Res kaže? Če že za vsakega človeka
to velja, koliko bolj še za kristjana, ki naj bo v svoji okolici zgled vere in primernega
obnašanja. Tudi v še tako majhnih dejanjih.
Miren dopust vam privoščim in zdravo mero razposajenosti!
Sebastjan LIKAR, župnik
Prijatelj moj, ti in jaz bova ostala tuja življenju in drug drugemu in vsak od naju samemu
sebi do dneva, ko boš ti govoril in jaz poslušal in bom mislil, da je tvoj glas moj glas; in ko
bom stal pred teboj, misleč, da stojim pred ogledalom. (Kahlil Gibran)
Zahtevna naloga za počitnice? Vredno je poskusiti. 15. avgusta je praznik Marijinega
vnebovzetja. Marija je bila prva Jezusova učenka, znala je poslušati in sprejeti življenje.
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V petek, 6. julija, je prvi petek.
Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših
po domovih. Uro pred večerno mašo bo
priložnost za sveto spoved v župnijski
cerkvi.
Pobožnost prve sobote bo v soboto, 7.
julija, pol ure pred nedeljsko mašo v Tacnu
ob 19.00.
V nedeljo, 8. julija, boste lahko po
maši ob 9.00 prejeli zakrament bolniškega
maziljenja. Zakrament lahko prejmete vsi,
ki ste v telesni ali duševni preizkušnji. Po
tem smo povabljeni, da čimprej opravimo
tudi sveto spoved.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 14. julija, na vrsti ulice: Ulica
bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu,
Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica
Janeza Rožiča.
Na Krištofovo nedeljo, 22. julija,
bo nabirka med nedeljskimi mašami
namenjena za MIVO, vozila naših
misijonarjev. Bog povrni za vse vaše
darove, ki jih ob srečno prevoženih
kilometrih darujete za ta namen!
Ob prazniku sv. Jakoba, 25. julija, bo
Jakobova maša v Srednjih Gameljnah ob
19.00.
Poljska maša za vse tri soseske
Gameljne (Zgornje, Srednje in Spodnje) bo
na Šmarni gori v soboto, 28. julija, ob 9.00.
Vabljeni!

Prvi petek v avgustu obhajamo 3.
avgusta. Obhajanje bolnih in starejših
bo kot običajno dopoldan, prav tako
bo priložnost za sveto spoved pol ure
pred večerno mašo, ob 18.00 v župnijski
cerkvi.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 11. avgusta, na vrsti ulice: Cesta
vstaje, Tacenska, Na Palcah, Vipotnikova.
Priložnost za prejem bolniškega
maziljenja v avgustu bo v nedeljo, 12.
avgusta, po maši ob 9.00.
Na slovesni in zapovedani praznik
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta,
bosta sveti maši ob 7.00 in 9.00 v
župnijski cerkvi. Pri obeh mašah bomo
obnovili izročitev slovenskega naroda
Mariji!
Rokova maša bo 16. avgusta ob 19.00
v podružnici sv. Lenarta v Sp. Gameljnah.
Žegnanje v Srednjih Gameljnah bo v
nedeljo, 19. avgusta, ob 10.30.
Priprava staršev in botrov na krst bo v
četrtek, 23. avgusta, ob 20.00, krščevanje
pa med mašo v nedeljo, 26. avgusta, med
mašo ob 9.00. V mesecu juliju navadno ni
kandidatov za krst, če pa bodo, bo krstna
nedelja kot običajno, zadnja. Krščevanje
bo po maši ob 9.00.
Naslednja številka Lista svetega
Martina izide predvidoma v nedeljo, 26.
avgusta.

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
Od 24. maja ste darovali za naslednje
mašne namene: + BELČIČ in PIPAN, za nove
duhovne poklice, za duše v vicah, v zahvalo
za zdravje, za zdravo pamet duhovnikov, za
pomoč v stiski, + Franc REŽEK, za blagoslov
Šmarskih Šmarnogorcev, za srečen zakon,
+ Jože ŽGAJNAR.
Ob pogrebu Jakoba KNIFICA so darovali za
mašni namen: sestrična Marinka iz Tacna,
Frančiška Mušič z družino.

ŽUPNIJA ŽIVI

Zakrament svetega krsta je prejel LOVRO
Rožman iz Tacna.
Spomnimo se ga v molitvi!
Na skupno pot v zakonu sta stopila Luka
HOČEVAR iz Tacna in Tina GREGORIČ iz
Spodnjih Gameljn.
Veliko blagoslova!
Poslovili smo se od Jakoba KNIFICA z
Rašice.
Gospod, daj mu večni pokoj!

VABILO

Bog povrni! Svete maše bo opravil g.
Boštjan Prevc (nadškofijski tajnik) ali
pa bodo opravljene v času župnikovega
dopusta v juliju in avgustu.

V poletnih mesecih smo povabljeni, da
ne pozabimo na nedeljsko dolžnost!
Obiščimo tudi kakšen romarski kraj ali
gorsko svetišče, kjer prosimo za blagoslov!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Šmarski Šmarnogorci smo se zbrali na
letnem srečanju pri redni nedeljski maši
na Šmarni gori, v nedeljo, 10. junija
2018, ob 11.00. Vpis novih članov, ki
bodo ob vsakem vzponu na Šmarno
goro molili za blagoslov, je ob nedeljah
v januarju!

Naš rojak, nadškof, msgr. Alojz Uran
v družbi cerkvenega pevskega zbora
ob njegovi novi maši, ki je bila 12.
julija 1970. Levo ob novomašniku sedi
organist Ivan Snoj (1919–1994), desno
zborovodkinja Olga Jama, roj. Uran.

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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pod Šmarno
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TO IN ONO O(B) ZAKRAMENTIH
Krščanski pogreb je zakramental. Blagoslov. Namenjen je bolj živim kot pokojnim. Za
pokojnega pa še posebej prosimo takrat, ko se obhaja pogrebni obred z evharistijo,
torej spravno in najvišjo daritvijo Jezusa Kristusa, mašo torej, ki prinaša - tako verujemo
- tudi odpuščanje grehov in večno življenje.
V zadnjem času se, še posebej v okolici večjih mest, dogaja, da verni ljudje, ki so
celo življenje redno obhajali zakramente in sodelovali pri bogoslužnem življenju
Cerkve, zaradi svojih otrok, ki ne verujejo in niso del občestva v Cerkvi, niso krščansko
pokopani. Zato bi bilo dobro, da bi se zavedali bolečega dejstva, da naši otroci morda
ne hodijo v cerkev ali celo nasprotujejo veri, hkrati pa bi svojo voljo, da želite krščanski
pogreb, jasno in glasno izrazili, po potrebi tudi zapisali v oporoki, da bi se s tem izognili
morebitnim »prilagajanjem«. Gre za težavo, ki je, žal, čedalje bolj pogosta. V teh
primerih imamo odgovornost in moralno dolžnost tudi člani župnijskih občestev, da
takrat sami zberemo sredstva in jih darujemo za sveto mašo, za sedmino ali trideseti
dan, če smo izvedeli, da kdo izmed členov Cerkve zaradi danih okoliščin ni mogel biti
pokopan po obredu katoliške Cerkve.
Drugo vprašanje ob slovesu od naših pokojnih pa je seveda kulturno obnašanje.
Tudi kristjani radi pozabljamo čisto osnovni bonton v takih primerih. Ustavljanje in
ugašanje avtomobila ob pogrebnem sprevodu, neprimerno govorjenje oziroma glasno
govorjenje nasploh, še posebej pri vežici, kar je popolnoma nespoštljivo, žvečenje v
cerkvi ...
Kadar se neprimerno vedejo ljudje, ki ne obiskujejo cerkve, smo jim dolžni to tudi
sami spoštljivo povedati in jih na to opozoriti. Tudi glede drž pri bogoslužju je prav,
da smo jasni in glasni. Vstajamo, kakor je v navadi, čeprav drugi ne vstajajo. In jasno
odgovarjamo med bogoslužjem, ne pa se potuhnemo, da nas ne bi kdo slišal. Saj smo
vendar v demokraciji in nas ne sme biti strah sram ravnati prav in krščansko.

ŽUPNIJSKA PISARNA

V času šolskih ali veroučnih počitnic (od 1. junija do 1. septembra) 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

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Svete maše v župniji (JULIJ)
GOD/PRAZNIK
1. 7.
ned

13. NEDELJA
MED LETOM

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

2. 7.
pon
3. 7.
tor
4. 7.
sre
5. 7.
čet
6. 7.
pet

Ptujskogorska
Mati Božja
sv. Tomaž,
apostol
sv. Urh,
škof
SV. CIRIL IN METOD,
APOSTOLA SLOVANOV
sv. Marija Goretti,
devica in mučenka
PRVI PETEK

7. 7.
sob

sv. Vilibald,
škof

PRVA SOBOTA

8. 7.
ned
9. 7.
pon
10. 7.
tor
11. 7.
sre
12. 7.
čet
13. 7.
pet
14. 7.
sob

14. NEDELJA
MED LETOM
sv. Avguštin Zhao Rong in
drugi kitajski mučenci
sv. Amalija,
redovnica
sv. Benedikt,
opat in zavetnik Evrope
sv. Mohor in Fortunat,
zavetnika oglejske Cerkve
sv. Henrik II.,
cesar
sv. Kamil de Lellis,
redovni ustanovitelj

URA

NAMEN*

KRAJ

9.00 + Franc ŠUŠTAR

Šmartno

19.00 + Danijel CELAR

Šmartno

ni maše
(v zahvalo za srečne poti in doživetja)
19.00 za nove duhovne poklice

Šmartno

19.00 + Metka in Miro BARLE

Šmartno

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

19.00 + Marija ZAJEC, obl.

Tacen

9.00 + Jože BITENC, obl.

Šmartno

besedno bogoslužje z obhajilom
(za dušno in telesno zdravje)
ni maše
(za nove duhovne poklice)
besedno bogoslužje z obhajilom
19.00
(za duše v vicah)

19.00

Šmartno

Šmartno

19.00 v zahvalo za zdravje in srečen zakon

Šmartno

19.00 za zdravje

Šmartno

19.00 + Franc TOFANT

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

Tacen
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GOD/PRAZNIK
15. 7.
ned
16. 7.
pon
17. 7.
tor
18. 7.
sre
19. 7.
čet
20. 7.
pet
21. 7.
sob
22. 7.
ned

URA

15. NEDELJA
MED LETOM
Karmelska
Mati Božja
sv. Aleš,
spokornik
bl. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec
sv. Arsenij Veliki,
puščavnik
sv. Apolinarij,
škof in mučenec
sv. Lovrenc iz Brindisija,
duhovnik in cerkveni učitelj
16. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA NEDELJA

23. 7.
pon
24. 7.
tor
25. 7.
sre
26. 7.
čet
27. 7.
pet
28. 7.
sob

sv. Brigita Švedska,
redovnica, sozavetnica Evrope
sv. Krištof,
mučenec
sv. Jakob starejši,
apostol
sv. Joahim in Ana,
starši Device Marije
sv. Gorazd, Kliment in
drugi učenci Cirila in Metoda
sv. Viktor I.,
papež in mučenec

29. 7. 17. NEDELJA
ned MED LETOM

NAMEN*

9.00 + Franc in Cecilija JEŽEK, obl.
19.00 + Leopold BRANK, obl.
ni maše
(v zahvalo za zdravje)

KRAJ
Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Amalija SIRK, obl.

Šmartno

19.00 + Frančiška in Pavel BUH, obl.

Šmartno

19.00 + Anton, Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF

Šmartno

19.00 + Rozalija TOMŠIČ, obl.
9.00 + Zinka in Viktor GOTHE, obl.
19.00 za blagoslov v družini

Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
(za zdravo pamet duhovnikov)
19.00 + JARC

Sr. Gameljne

19.00 + Ana PREMK

Šmartno

19.00 za duše v vicah

Šmartno

9.00 poljska maša (za soseske Gameljne) Šmarna gora
19.00 + Franc REŽEK
Tacen
9.00 + BOŠTARJEVI

Šmartno

*DRUGEGA ZAPISANEGA MAŠNEGA NAMENA SE BOMO SPOMINJALI PRI PROŠNJAH VERNIKOV,
INTENCIJA PA BO SKUPAJ Z MAŠNIM ŠTIPENDIJEM ODDANA DUHOVNIKOM, KI NIMAJO MAŠ!
ČE BO V TOREK V ŽUPNIJI SVETA MAŠA, BO TO OZNANJENO PRI NEDELJSKIH OZNANILIH, IN
SICER PO NAMENU, ZAPISaNEM V OKLEPAJU.
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

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Tisk: Salve, Rakovnik
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Svete maše v župniji (AVGUST)
GOD/PRAZNIK
29. 7.
ned
30. 7.
pon
31. 7.
tor
1. 8.
sre
2. 8.
čet
3. 8.
pet

17. NEDELJA
MED LETOM
sv. Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj
sv. Ignacij Lojolski,
redovni ustanovitelj
sv. Alfonz Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj
sv. Evzebij iz Vercelija,
škof
sv. Lidija,
svetopisemska žena
PRVI PETEK

4. 8.
sob

sv. Janez Marija Vianej,
duhovnik
PRVA SOBOTA

5. 8.
ned
6. 8.
pon
7. 8.
tor
8. 8.
sre
9. 8.
čet
10. 8.
pet
11. 8.
sob

18. NEDELJA
MED LETOM
JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI
sv. Sikst II.,
papež in mučenec
sv. Dominik,
redovni ustanovitelj
sv. Edith Stein,
redovnica in mučenka
sv. Lovrenc,
diakon in mučenec
sv. Klara,
redovna ustanoviteljica

URA

NAMEN*

9.00 + BOŠTARJEVI
19.00 + Slavko GREGORŠ, obl.

KRAJ
Šmartno
Šmartno

ni maše
(+ Jakob KNIFIC)
19.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

19.00 + Marta UMEK

Šmartno

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

19.00 + Hari BRVAR, obl.
9.00 + Anton JERAS, obl.
besedno bogoslužje z obhajilom
(+ Franc REŽEK)
ni maše
(za blagoslov Šmarskih Šmarnogorcev)
+ Albin ULČNIK, obl.
19.00
(za srečen zakon)

19.00

Tacen
Šmartno
Šmartno

Šmartno

19.00 v zahvalo

Šmartno

19.00 + Cveti TONI, obl.

Šmartno

19.00 + Jože SITAR, obl.

Tacen

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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GOD/PRAZNIK
12. 8.
ned
13. 8.
pon
14. 8.
tor
15. 8.
sre

URA

19. NEDELJA
MED LETOM
sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca
sv. Maksimilijan Kolbe,
duhovnik in mučenec
VNEBOVZETJE
DEVICE MARIJE

9.00 + Jože ŽGAJNAR

sv. Rok,
spokornik
sv. Evzebij,
papež in mučenec
sv. Helena,
cesarica
20. NEDELJA
MED LETOM

20. 8.
pon
21. 8.
tor
22. 8.
sre
23. 8.
čet
24. 8.
pet
25. 8.
sob
26. 8.
ned

sv. Bernard,
opat in cerkveni učitelj
sv. Pij X.,
papež
Devica
Marija Kraljica
sv. Roza iz Lime,
devica
sv. Jernej,
apostol
sv. Ludvik IX.,
kralj
21. NEDELJA
MED LETOM

KRAJ
Šmartno

besedno bogoslužje z obhajilom
(za pokojne sorodnike)
ni maše
(+ Jakob KNIFIC)
7.00 za žive in pokojne župljane

19.00

9.00 + Minka NOVAK, obl.

VELIKI ŠMAREN

16. 8.
čet
17. 8.
pet
18. 8.
sob
19. 8.
ned

NAMEN*

19.00 v dober namen

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Sp. Gameljne

19.00 za zdravje

Šmartno

19.00 + starši in bratje ZUPANC
9.00 + Vinko ALJAŽ, obl.
10.30 za sosesko
19.00 za blagoslov v družini

Tacen
Šmartno
Sr. Gameljne
Šmartno

ni maše
(+ Jože ŽGAJNAR)
19.00 + Marija PETERLIN, obl.

Šmartno

19.00 v čast Sv. Duhu in v zahvalo

Šmartno

19.00 za priprošnjo škofa Friderika Baraga

Šmartno

19.00 + Franc TRTNIK

Tacen

7.00 + Marija in Jože DOLINAR
9.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno

*DRUGEGA ZAPISANEGA MAŠNEGA NAMENA SE BOMO SPOMINJALI PRI PROŠNJAH VERNIKOV,
INTENCIJA PA BO SKUPAJ Z MAŠNIM ŠTIPENDIJEM ODDANA DUHOVNIKOM, KI NIMAJO MAŠ!
ČE BO V TOREK V ŽUPNIJI SVETA MAŠA, BO TO OZNANJENO PRI NEDELJSKIH OZNANILIH, IN
SICER PO NAMENU, ZAPISaNEM V OKLEPAJU.
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

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Tisk: Salve, Rakovnik

