
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Preden bomo razmišljali o dobrih možeh meseca decembra, 
je potrebno poudariti, da kristjani častimo in molimo enega 
dobrega moža. Po Jezusu Kristusu, Božjem Sinu, ki prihaja kot 
Luč, da bi nam podaril Božjo moč, so tudi svetniki prinašali 
ljudem luč dobrote, svetosti, dobrih del, iskrenega odnosa z 
Bogom. Zato je za vse nas zgled dobrota škofa Nikolaja, ki si je 
na Slovenskem privzel ime Miklavž. To ni priložnost velikih daril 
in izpolnjenih (otroških) sanj, ampak naj bo zgled DOBROTE. 
Posnemajmo ga! V vsakem domu naj bo navzoč. Drobne 
pozornosti so znamenje darežljivega srca. Uresničevanje želja 
pa velikokrat vodi v stalno nezadovoljstvo.

Ko sem nedavno preživel večer na urgenci in se Bogu zahvaljeval za podarjeno življenje, 
sem z občudovanjem mislil na može in žene v belem, ki se pozno v noč darujejo 
vsem pomoči potrebnim. Lahko se jeziš na dolge vrste, tarnaš nad bolečino, tožiš nad 
neurejenim zdravstvom v državi ... Kristjanova misel pa mora biti usmerjena v milosti, ki 
mu jih Bog podarja. Bog, ki je svojo ljubezen do ljudi izkazal s tem, da je poslal svojega 
Sina na svet, da bi svet po Njem rešil. Mirne praznike vam privoščim!

Sebastjan LIKAR, župnik

»Ne vem, kakšno praznovanje božiča ste želeli. Ne vem, ali ste zadovoljni ali razočarani. 
Bog nam daje več od tega, kar smo hoteli prejeti. Morda smo upali, da bo s čudežem 
spremenil okoliščine našega življenja. Veliko več: prišel je, da te okoliščine deli z nami.« 
(Louis Evely) 
To je Emanuel, Bog, ki je ob nas in v nas. Luč iz Betlehema nam prinaša modrost in mir, ki 
ga svet ne more dati. Naredimo prostor v naših srcih za Jezusa, Kneza miru. 
Gospod Jezus, pridi in ostani z nami!

Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami 

 V ponedeljek, 26. novembra, bo 
srečanje biblične skupine ob 18.30.

 Ob prazniku sv. Andreja, 30. novembra, 
bo sveta maša v Srednjih Gameljnah ob 
18.00, v soboto, 1. decembra ob 19.00 
pa obhajanje patrocinija. Med nami bo 
vokalna skupina Krila. 

 V soboto, 1. decembra, bo začetek 
devetdnevnice v čast Brezmadežni, zato 
bo maša v Šmartnu ob 18.00 ob 19.00 pa v 
Srednjih Gameljnah ob patrociniju.

 Na 1. adventno nedeljo, 2. decembra, 
namenjamo nedeljsko pušco za škofijsko 
in župnijsko Karitas. Ob 9.00 se bomo pri 
sveti maši spomnili vseh pokojnih, ki so od 
nas odšli v tem cerkvenem letu. Ob 15.00 
bo na Ježici dekanijsko srečanje ŽPS.

 Srečanje Karitas bo v ponedeljek, 3. 
decembra, po maši (okrog 18.45).

 Ker bo dekanijska konferenca v sredo, 
5. decembra, v Šmartnu, bo sveta maša 
ob 9.00 v župnijski cerkvi. Ob 17.00 bo 
miklavževanje za otroke do 3. razreda v 
župnijski cerkvi.

 Četrtkovi pogovori o veri bodo 6. 
decembra, po maši, ob 19.00 v župnišču. 
Tema večera bo: Adventne in božične 
navade naših prednikov.

 Na prvi petek, 7. decembra, bo 
dopoldan obhajanje bolnih in starejših po 
domovih. Priložnost za sveto spoved bo ob 
18.00 v župnijski cerkvi.

 Praznik Brezmadežne obhajamo v 
soboto, 8. decembra. Praznična maša bo 
ob 9.00 v župnijski cerkvi. Prinesite jaslične 
figure Jezusa k blagoslovu! 

 Na 2. adventno nedeljo, 9. decembra, 
bo ob 9.00 družinska maša, pri kateri 
sodelujejo učenci 6. razreda. Po obeh 
mašah boste lahko prejeli zakrament 
bolniškega maziljenja.

 V ponedeljek, 10. decembra, 
popoldan ne bo uradnih ur v župnišču!

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 15. decembra, na vrsti ulice: 
bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu, 
Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica 
Janeza Rožiča. Vaje za ministrante bodo 
ob 9.00, zvečer ob 20.00 pa dekanijsko 
srečanje mladih v Podutiku.

 Skavti bodo prinesli Luč miru iz 
Betlehema predvidoma v četrtek, 20. 
decembra, ob 18.00 k devetdnevnici.

 Za čiščenje učilnic so v petek, 21. 
decembra, od 19.00 na vrsti starši 
učencev 4. razreda.

 Za sveto spoved pred prazniki bosta 
v soboto, 22. decembra, od 17.00 naprej 
na voljo spovednika od drugod. Vabljeni!

 Maša na sveti večer bo ob 18.00, na 
praznik pa bodo maše ob polnoči, 7.00 in 
9.00. Pri dopoldanskih prazničnih mašah 
bo darovanje za poplačilo dolga za klopi. 
Prejeli boste tudi župnijski koledar za 
leto 2019.

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v petek, 28. decembra, ob 19.00, 
krščevanje pa v nedeljo, 30. decembra.

 Od 1. decembra lahko v pisarni 
darujete za svete maše za prvo polovico 
leta 2019 (januar-julij).

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 22. oktobra ste darovali za naslednje 
mašne namene: za srečno operacijo, za 
spreobrnjenje v družini, za pokojne starše, 
brate in sestre, v zahvalo sv. Martinu 
za dobro letino, v čast sv. Ani za srečno 
nosečnost, + Alojz TOMŠIČ, + Ivan KRAJNC.
Ob pogrebu + Anice MALOVRH sta 
darovala za mašni namen: Marko in Nataša 
Malovrh.
Ob pogrebu + Marjana PANGERCA so 
darovali za mašne namene: družina Fujan 
(2 mašna namena), Ivo Tomšič, Miro in 
Tončka Tomšič.
Bog povrni! Svete maše bodo opravljene 
v času župnikove odsotnosti ali pa jih 
bo opravil g. Boštjan Prevc (nadškofijski 
tajnik).

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta sta prejela: 
NIKOLAJ Kovač iz Tacna ter JAN Stipanič iz 
Spodnjih Gameljn. 
Spomnimo se ju v molitvi!
Poslovili smo se od Marjana PANGERCA iz 
Tacna.
Gospod, daj mu 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!

Prvi most preko Save v Tacnu, 
imenovan Marijin most, je bil slovesno 
odprt 3. decembra 1844. Slovesnosti 
se je udeležilo tudi veliko duhovščine, 

obred blagoslovitve pa je vodil 
šentviški duhovnik Blaž Potočnik.

IZ BLIŽNJE ...

Šmarska mladina je izkoristila jesenske 
počitnice za enodnevni izlet, in sicer 
v torek, 30. oktobra 2018. Z vlakom 

smo se odpeljali do Jesenic, kjer smo 
obhajali mašo, nato pa do Nove Gorice 

in Kostanjevice in zaključili v Trstu, 
odkoder je tudi fotografija.

VABILO
Družine vabimo, da v času devetdnevnice 
na čast Brezmadežni (od 1. do 8. decembra) 
za en večer sprejmejo Marijin kip na svoj 
dom in povabijo sorodnike in sosede k 
skupni večerni molitvi!
Oglasite se pri župniku!
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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)
1. ADVENTNA
2. december (9.00) Klara MERŠE Špela TRŠEK Rok MERŠE Anja TRŠEK

(M. Sešek in L. Lampič)

2. ADVENTNA
9. december (9.00)

Vida MERŠE
(Ivan BIZJAK) 6. razred Andrej SKOBE 6. razred

(T. Lampič in T. Ogorevc)

3. ADVENTNA
16. december (9.00)

Irena KOŽELJ
(Blaž BILBAN) Diana BITENC Ignac POLAJNAR Andrej MERŠE

(J. Lampič in V. Marjetič)

4. ADVENTNA
23. december (9.00) Petra SUHOVERŠNIK Marta LAMPIČ Stane MERŠE Klara OGOREVC

(M. Sešek in L. Lampič)

SVETI VEČER
24. december (18.00) / Irena SNOJ Matej ŽINKO Ana KOVAČIČ

(J. Lampič in V. Marjetič)

BOŽIČ 
25. 12. (00.00 in (9.00) / Mojca SKOBE

(Helena LESAR)
Jurij ŠILC

(Jure PAVŠEK)
Jure SEŠEK

(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

SVETA DRUŽINA
30. december

Joži PLUT
(Vida MERŠE) Lidija LAMPIČ Blaž BILBAN Barbara MERŠE

(T. Lampič in T. Ogorevc)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
26. 11.  

pon
sv. Leonard Portomavriški,
misijonar 18.00 + Srečko BOŽNAR, obl.

+ Anica MALOVRH Šmartno

27. 11.   
tor

sv. Modest in Virgil,
škofa in apostola Karantanije 7.00 + Stanko in Milka LOŽAR Šmartno

28. 11.  
sre

sv. Katarina Laboure,
redovnica 18.00 + Slavc SEŠEK, obl.

+ Ivan KRAJNC, 7. dan Šmartno

29. 11. 
čet

sv. Filomen,
mučenec 18.00 + Pavla in Jože ROSULNIK, obl.

+ Karolina KOČMAN, 30. dan Šmartno

30. 11. 
pet

sv. Andrej,
apostol 18.00 za pokojne ključarje podružnice Sr. Gameljne

1. 12. 
sob

sv. Karel de Foucauld,
redovnik

18.00 + Zdravko ČIŽMAN Šmartno
19.00 za sosesko Sr. Gameljne

2. 12. 
ned

1. ADVENTNA
NEDELJA
NEDELJA KARITAS

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Franc REŽEK
3. 12. 

pon
sv. Frančišek Ksaver,
duhovnik 18.00 + Marija LAMPIČ, obl.

+ Jože PEČAR, obl. Šmartno

4. 12. 
tor

sv. Janez Damaščan,
duhovnik in cerkveni učitelj 18.00 + starši in starši starši GRAD Šmartno

5. 12. 
sre

sv. Sava,
opat 9.00 + Manca OSEL, Francka in Cilka KNIFIC Šmartno

6. 12. 
čet

sv. Nikolaj (Miklavž),
škof 18.00 + Nikolaj LAMPIČ Šmartno

7. 12. 
pet

sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj
PRVI PETEK

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

8. 12. 
sob

BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE
SOBOTA PO PRVEM PETKU

9.00 + Franc ŽGAJNAR, obl.
+ Ivanka ZUPANČIČ in Zvonka MÜLLER Šmartno

18.00 + Jože in Aleš Jože NOVAK
+ Matej OBLAK Tacen

9. 12. 
ned

2. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + starši in bratje KOSMAČ
10. 12. 

pon
Loretska
Mati Božja 18.00 + Ana FURLAN

+ Ana KUHELJ Šmartno

11. 12. 
tor

sv. Damaz I.,
papež ni maše

12. 12. 
sre

Devica Marija
iz Guadalupe 18.00 + Marija STARIČ Šmartno

13. 12.
čet

sv. Lucija,
devica in mučenka 18.00 + Boštjan ERZAR, obl. Šmartno

SVETE MAŠE V ŽupNiJi
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ

14. 12.   
pet

sv. Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj 18.00 + Kristina BEVC

+ PEČAR Šmartno

15. 12.  
sob

bl. Antonija, Krizina in 
druge drinske mučenke 18.00 + Francka NOVAK, obl. Tacen

16. 12. 
ned

3. ADVENTNA 
NEDELJA
GAUDETE

7.00 + JANuŠiČ in CERKOViČ
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
17. 12. 

pon
sv. Viviana,
opatinja
ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE

18.00 + Julijana LAMPIČ, obl.
+ Marjan PANGERC, 30. dan Šmartno

18. 12. 
tor

sv. Vunibald,
opat 18.00 + Vinko NOVAK, obl. Šmartno

19. 12. 
sre

sv. Urban V.,
papež 18.00 + OVČAK in KUCLAR Šmartno

20. 12. 
čet

sv. Vincencij Romano,
duhovnik 18.00 + Antonija in Tomaž BOŽNAR, obl. Šmartno

21. 12.
pet

sv. Peter Kanizij,
duhovnik in cerkveni učitelj 18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl. Šmartno

22. 12. 
sob

sv. Frančiška Cabrini,
redovna ustanoviteljica 18.00 + Janez ČARMAN

+ Franc, Valentina in Franc ČESENJ Šmartno

23. 12. 
ned

4. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 za pokojne starše in sorodnike
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
24. 12. 

pon
sv. Adam in Eva,
prastarši
SVETI VEČER

18.00 + KRAMARJEVI Šmartno

25. 12. 
tor

GOSpODOVO ROJSTVO
BOŽIČ

00.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno7.00 za blagoslov v družini

9.00 + Antonija in Viktor ŽEN
26. 12. 

sre
sv. Štefan,
diakon in mučenec
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

9.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR Šmartno

27. 12.
čet

sv. Janez,
apostol in evangelist ni maše

28. 12.
pet

sv. Nedolžni otroci,
mučenci 18.00 za družine Rašica

29. 12.
sob

sv. Tomaž Becket,
škof in mučenec 18.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ Tacen

30. 12.
ned

NEDELJA
SVETE DRuŽiNE

7.00 + Bernardka, Marija, Herman ANŽiČ
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
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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ŽUPNIJSKA ADVENTNA AKCIJA
Pred nami je adventni čas, s katerim začenjamo novo cerkveno leto. Počastili 
bomo Boga, ki bo rojen v Judeji, z njim bomo na poti križa, veselili se bomo 
njegovega vstajenja, zaupali bomo Vanj, ki nam pošilja Svetega Duha ...

Življenje nas vsak trenutek sili v pripravo na dogodke in življenjske odločitve. 
Prav je, da se pripravimo tudi na cerkveno leto, saj so posamezna obdobja in 
prazniki priložnost za rast v veri. Na spletni strani neke župnije so zapisali, da 
ima advent trojni namen:

• Spominjati se preteklosti: Premišljevati moremo o Božjem Sinu, ki se je za 
nas rodil kot vsak drug otrok. Poln skromnosti in uboštva in modrosti je bil 
človek med ljudmi. To je bil njegov prvi prihod.
• Živeti v sedanjosti: Vsak dan našega življenja doživljamo prisotnost Jezusa 
Kristusa v nas in po nas prisoten v svetu. Živeti moramo v pravičnosti i, vselej 
čuječi in hoditi po Gospodovi poti.
• Priprava na prihodnost: Pripravimo se na drugi prihod Jezusa Kristusa, ki 
bo prišel kot Kralj in sodnik vseh ljudi in bo ločil pravične od krivičnih. 

 
Letošnja ADVENTNA AKCIJA bo priložnost za ZAHVALO. V župnijski cerkvi 
bo pod prižnico stojalo, na katerega bomo pritrdili FOTOGRAFIJE, ki smo jih 
posneli v letošnjem letu. Tako bomo izrazili svojo hvaležnost za milosti, ki 
nam jih Bog podarja v življenju. 

KAKO LAHKO SODELUJEMO

IZBEREMO FOTOGRAFIJO IZ LETOŠNJEGA DRUŽINSKEGA ARHIVA IN JO 
POŠLJEMO NA ELEKTRONSKI NASLOV (zupnija.smartno@rkc.si).

PROSIMO, DA POŠLJETE SVOJE FOTOGRAFIJE, ČE JE MOGOČE, IZ 
SLOVENIJI, BREZ OSEB ALI SPORNE VSEBINE!

POSLANE FOTOGRAFIJE BOMO OBESILI NA STOJALO, NEKATERE IZMED 
NJIH PA UPORABILI ZA KOLEDAR ŽUPNIJE IN PODELILI PRAKTIČNE 

NAGRADE!
KRALJA, KI PRIHAJA - PRIDITE, MOLIMO!
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Pred nami je adventni čas, čas, ko bomo spet pričakovali Rojstvo. Rojstvo, ki 
nam z Življenjem prinaša življenje. 
Kristjani smo povabljeni, da ta čas preživimo v duhovni pripravi na božične 
praznike s poglobljeno molitvijo, osebnim spreobrnjenjem, sveto spovedjo 
in iskreno ljubeznijo do bližnjega.
Pred praznikom Gospodovega rojstva, 25. decembra, obhajamo božično 
devetdnevnico (pri nas od 17. decembra). V tem tednu se bomo pri sveti 
maši še posebej spomnili prošenj in zahval nas živih. 
Sveta maša se namreč nikoli ne daruje samo za pokojne, ampak predvsem za 

žive, za potujočo Cerkev. 
Vabimo vas, da odrežete spodnji del lista in nanj napišete namen, ki se ga 
bomo spomnili na določen dan med božično devetdnevnico. Nameni so lahko 
različni: v zahvalo, za blagoslov, za uspeh v šoli ali službi, za spreobrnjenje, 
za pomoč v stiski, za sosede, za srečno pot, za blagoslov v novem letu, za 
prijatelja ali dobrotnika … 
NAMENE ODDAJTE DO NEDELJE, 9. 12., DA BOMO LAHKO SESTAVILI RAZPORED!
Bog povrni, če boste priložili dar! Namen oddajte čim prej v priloženi kuverti 
v nabiralnik v župnijski cerkvi ali župniku osebno! 
"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----" 

V času božične devetdnevnice prosim za naslednje molitvene namene:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Če je mogoče, se mojega namena spomnite (obkrožite) v:
 ponedeljek, 17. 12.  torek, 18. 12.  sreda, 19. 12.  
 četrtek, 20. 12.  petek, 21. 12. sobota, 22. 12.
    nedelja, 23. 12.         kadarkoli

»ZA ŽIVO UPANJE - ZA ŽIVO CERKEV!«
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