
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Med množico gornikov se je proti vrhu Triglava 
vzpenjala tudi neka gospa. Bila je precej starejša 
od ostalih, ki so v lepem dopoldnevu želeli 
stopiti na najvišji vrh Slovenije, ki je bil tisti dan 
že brez Aljaževega stolpa. Gospa je za svojo 
varnost uporabljala samovarovalni komplet, kar 
je seveda upočasnilo njeno hojo, nastajali so 
zastoji; bila je deležna tudi prodornih pogledov 
hitečih mimoidočih, ki jih je ovirala.

Pa vendar se nismo jezili! Ta gospa predstavlja vsakega človeka, ki bo enkrat, če bo živ,  
tako ali drugače obnemogel, in ne bo več zlahka in  hitro opravljal svojih nalog. Verjamem, 
da je ob hitrem spreminjanju in modernizaciji vsega našega dela, včasih težko sprejeti 
tako nemoč, pa jo bomo morali. Težko je tistemu, ki ne zmore več tako kot včasih, pa tudi 
mlajšim, ki bi želeli, da bi bili vsi tako hitri in uspešni, kot so sami ta hip.
Smo družba, ki v marsičem napreduje. Smo pa tudi družba, ki bo morala sprejeti, da 
človek ni vsemogočen in da se stara. Za nas, kristjane, je tako zavedanje še toliko bolj 
pomembno. Naj nas k temu opominja tudi bližajoča se jesen. Zavedajmo se, da ta rodi 
sadove, pomlad pa zgolj cvetove!

Sebastjan LIKAR, župnik

Mesec oktober se začenja z mogočnimi svetniki kot sta sv. Terezija Deteta Jezusa in sv. 
Frančišek Asiški. Kdo ju ne pozna? Prva poje hvalnico otroški ljubezni do Jezusa, drugi pa 
hvalnico stvarstvu. Tudi nebeška mati Marija, ki ji je mesec posvečen po molitvi rožnega 
venca, opeva velika Božja dela. Vsi ti zgledi nam kažejo sadove našega sodelovanja z 
Božjo milostjo. Molitev je naš pogovor z Bogom.
»Kakor nam dobri Bog daje vsak dan dih in življenje, živež, obleko in vse potrebno, dajmo 
tudi mi Bogu majhen dar vsakdanje molitve.« Blaženi Slomšek še doda: »Moli kratko, pa 
dobro! Takšne molitve so dragi kamenčki, ki si jih nabiraš za nebeško krono.«

Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami 

 Na prvi četrtek, 4. oktobra, bodo 
Četrtkovi pogovori o veri v župnišču ob 
20.00. Tema večera bo: Imeti opravek s 
hudim duhom? Kaj pomeni biti obseden? 
Gost bo p. Peter Vrabec OFM, eksorcist 
novomeške škofije.

 Na prvi petek, 5. oktobra, bo dopoldne 
obhajanje bolnih in starejših po domovih. 
Uro pred večerno mašo bo priložnost za 
sveto spoved v župnijski cerkvi.

 V soboto, 6. oktobra, bo v župniji 
Ljubljana Šentvid ob 15.00 diakonsko 
posvečenje. Posvečeni bodo bogoslovci: 
Rok Pogačnik (Radovljica), Gregor Bregar 
(Ljubljana Šentvid) ter Tadej Ložar (Dol pri 
Ljubljani). Vabljeni!

 V mesecu oktobru smo povabljeni k 
poglobljeni molitvi rožnega venca. Skupna 
molitev bo pol ure pred večerno mašo.

 Srečanje katehetov bo v sredo, 10. 
oktobra, ob 19.30 v župnišču.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 13. oktobra, na vrsti Zgornje 
Gameljne. Ob 9.00 so ministrantske vaje.

 177-letnico posvetitve župnijske 
cerkve združujemo z župnijskim dnevom, 
ki bo v nedeljo, 14. oktobra. Več na 
dodatnem listu!

 Starši učencev veroučne šole ste lepo 
vabljeni na prvo jesensko skupno srečanje, 
ki bo v ponedeljek, 15. oktobra, ob 19.30 v 
učilnici v župnišču. Med nami bo zakonski 
par, Marko in Monika Zupanc.

 V petek, 19. oktobra, bo začetek 
duhovno-počitniškega vikenda za mlade.

 Na 29. nedeljo med letom 
(misijonsko), 21. oktobra, boste po 
obeh mašah lahko prejeli zakrament 
bolniškega maziljenja. Ob 9.00 bo 
družinska maša, sodelujejo pa učenci 4. 
razreda. Ob 15.00 lepo vabljeni v Kucjo 
dolino (župnija Ljubljana Podutik), kjer 
bo molitveno bogoslužje za pobite v 
Brezarjevem breznu.

 Srečanje biblične skupine bo v 
ponedeljek, 22. oktobra, ob 19.30 v 
župnišču.

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 25. oktobra, ob 20.00 v 
župnišču.

 Za čiščenje učilnic in spodnjega dela 
župnišča so v petek, 26. oktobra, na vrsti 
starši učencev 1. razreda. Začetek ob 
19.00, ob 20.00 pa bo krajše srečanje za 
vse starše prvošolcev.

 V noči s sobote na nedeljo, 28. 
oktobra, ure premaknemo na zimski čas, 
torej kazalce eno uro nazaj.

 Na 30. nedeljo med letom, 28. 
oktobra, bo med mašo ob 9.00 
krščevanje.

 Mašni nameni so do konca leta 
zasedeni. Kdor želi, lahko mašni namen 
oznanimo kot drugega, štipendij pa 
oddamo duhovniku.

 Zaradi dolga, ki ga imamo po obnovi 
v župnijski cerkvi, še vedno lahko 
darujete v ta namen na TRR župnije, SI56 
0203 2009 1305 667, pod namen lahko 
vpišete ZA KLOPI. Bog povrni!

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 17. avgusta ste darovali za naslednje 
mašne namene: v zahvalo za srečen zakon, 
+ Štefi ZABUKOVEC, v zahvalo za srečen 
porod in zdravo vnukinjo, + Ivan DREŠAR, 
+ Mari TURŠIČ, + Marjan TOMŠIČ, + 
BITENC, v zahvalo in priprošnjo, v zahvalo 
za Božje varstvo, za nove duhovne poklice, 
+ NOVAK, + MÜLLER in ZUPANČIČ, + 
Ivanka ZUPANČIČ in Zvonka MÜLLER, + 
Jože ŽGAJNAR, + ČESENJ, za stanovitnost 
v duhovniškem poklicu, + Cvetka PLAZNIK.
Ob pogrebu + Stanislava ARTLJA je darovala 
za mašni namen: družina Fink iz Čušperka.
Ob pogrebu + Francke ČEBAŠEK je darovala 
za mašni namen: nečakinja Stanka Pangerc.
Ob pogrebu + Anice MALOVRH so 
darovali za mašne namene: družina Petra 
Malovrha, družina Veniger, Slavka Cedilnik. 
Bog povrni!

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta so prejeli: 
LUKA Štefe iz župnije Kranj Zlato Polje in 
TINKARA Kračun iz Spodnjih Gameljn. Pri 
Policijskem vikariatu sta bila krščena: KAJA 
in NIK Ribič iz Tacna.

Spomnimo se jih v molitvi!

Sveti zakon sta sklenila Tilen DEBEVEC in 
Špela SUHOVERŠNIK iz župnije Šmartno 
pod Šmarno goro.

Veliko blagoslova na skupni poti!

Poslovili smo se od Anice MALOVRH, 
Stanke KOVIČ ter Frančiške BERGANT iz 
Tacna.

Gospod, daj jim večni pokoj!

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!

Med gradnjo župnijske cerkve je 
neznanje zidarjev botrovalo, da se je 

17. oktobra 1838 stlačil steber, ki nosi 
prižnico, 23. oktobra 1838, pa je padel 

že skoraj dovršeni zvonik.

IZ BLIŽNJE ...

Po opravljenih gradbenih delih v cerkvi 
in dokončani razpeljavi cevi za ogrevalni 

sistem je skoraj 30 prostovoljcev, 
prizadevnih župljanov, temeljto očistilo 
župnijsko cerkev, in sicer že navsezgodaj 
zjutraj, v sredo, 5. septembra 2018. Bog 

povrni za pripravljenost in trud!
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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 večerni maši 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

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJSKA KARITAS

NEDELJA OZNANILA
(TACEN) 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)
27. MED LETOM
7. oktober (9.00)

Helena LESAR
(Ivan BIZJAK) Marta LAMPIČ Ignac POLAJNAR Joži PLUT

(T. Lampič in T. Ogorevc)

ŽUPNIJSKI DAN
14. oktober (11.00)

Tadej OGOREVC
(Vida MERŠE) Naška SCHENK Andrej SKOBE Simon OGOREVC

29. MED LETOM
21. oktober (9.00)

Petra SUHOVERŠNIK
(Jurij ŠILC) Špela TRŠEK Matej ŽINKO 4. razred

(J. Lampič in V. Marjetič)

30. MED LETOM
28. oktober (9.00)

Lea MERŠE
(Blaž BILBAN) Barbara MERŠE Stane MERŠE Anja TRŠEK

(M. Sešek in L. Lampič)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 9. 
ned

26. NEDELJA 
MED LETOM 7.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno
9.00 + PODGORŠEK in sorodniki

1. 10.  
pon

sv. Terezija Deteta Jezusa,
devica in cerkvena učiteljica 19.00 za zdravje v družini

+ Stanka KOVIČ, 7. dan Šmartno

2. 10. 
tor

sv. Angeli 
varuhi 7.00 za pokojne sorodnike

+ Štefi ZABUKOVEC, 30. dan Šmartno

3. 10. 
sre

sv. Frančišek Borgia,
redovnik 19.00 + Jakob KNIFIC Šmartno

4. 10. 
čet

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj 19.00 + Ivanka in Ludvik SERAŽIN, obl. Šmartno

5. 10. 
pet

sv. Favstina Kovalska,
redovnica
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu
+ Jože LONGAR, obl. Šmartno

6. 10. 
sob

sv. Bruno,
redovni ustanovitelj
PRVA SOBOTA

18.00 + Tine ČIŽMAN
+ Frančiška BERGANT, 7. dan Tacen

7. 10. 
ned

27. NEDELJA
MED LETOM
ROŽNOVENSKA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Rafko ŠUŠTAR
8. 10. 
pon

sv. Pelagija,
devica in mučenka 19.00 + Stanislav in Ivana SKOBE Šmartno

9. 10. 
tor

sv. Dionizij in tovariši,
mučenci 7.00 + Lojze ČAMPA Šmartno

10. 10. 
sre

sv. Danilo,
mučenec 19.00 + Valentin LAMPIČ, obl. Šmartno

11. 10. 
čet

sv. Janez XXIII.,
papež 19.00 + Franc in Frančiška SEŠEK, obl. Šmartno

12. 10. 
pet

sv. Maksimilijan Celjski,
škof 19.00 + Nevenka FRANCELJ

+ Tone in Pavle VIDE Šmartno

13. 10. 
sob

sv. Gerald,
vitez 19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ

+ BITENC Tacen

14. 10. 
ned

28. NEDELJA
MED LETOM
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE IN 
ŽUPNIJSKI DAN

11.00 za žive in pokojne župljane Šmartno

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SvETE MAŠE v ŽUPNiJi
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
15. 10. 

pon
sv. Terezija Velika,
devica in cerkvena učiteljica

19.00 + Ana JENKO in Bogomila MEDVED Šmartno

16. 10.
tor

sv. Hedvika,
kneginja

ni maše

17. 10. 
sre

sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučnec

19.00 + starši in Ljudmila ŠKOF Šmartno

18. 10.
čet

sv. Luka,
evangelist

19.00
+ Nikolaj LAMPIČ, obl.
+ MÜLLER in ZUPANČIČ

Šmartno

19. 10. 
pet

sv. Janez Brebeuf in drugi
kanadski mučenci

19.00 + Jožefa LETNAR, obl. Šmartno

20. 10. 
sob

sv. Vendelin,
puščavnik 19.00

+ Jože TOMŠIČ
+ Ivan DREŠAR
+ Anica MALOVRH, 30. dan

Tacen

21. 10. 
ned

29. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Jožica ZUPAN, obl.
22. 10. 

pon
sv. Janez Pavel II.,
papež 19.00 + Franc, Frančiška JESIHAR, LAVRIČ Šmartno

23. 10. 
tor

sv. Janez Kapistran,
duhovnik

7.00 + Marjeta HRIBAR Šmartno

24. 10. 
sre

sv. Anton Marija Claret,
redovni ustanovitelj

19.00 + Antonija GREGORŠ, obl.
+ Francka ČEBAŠEK

Šmartno

25. 10. 
čet

sv. Krizant in Darija,
mučenca

19.00 za blagoslov v družini Šmartno

26. 10. 
pet

sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca

19.00 + Frančiška GREGORŠ, obl. Šmartno

27. 10. 
sob

sv. Sabina Avilska,
mučenka

19.00 + Franc in Branko TEHOVNIK
+ Frančiška BERGANT, 30. dan

Tacen

28. 10. 
ned

30. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Anica in Franc JAGER

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 me-
sec spominjali. PROSIMO, PIŠITE ČITLJIVO S TISKANIMI ČRKAMI!

Kuverto lahko oddate v nabiralnik v župnijski cerkvi ali jo izročite župniku 
osebno do 20. oktobra 2018.    

------------------------------------------------------- 

V MOLITVENI SPOMIN PRIPOROČAMO NAŠE DRAGE RAJNE:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

DAR, KI GA PRILAGAMO V TA NAMEN: ____________ EUR.
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Župnija Šmartno pod Šmarno goro

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.

VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI, GOSPOD!
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