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Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Ljudje ob večjih praznikih ali prelomnih trenutkih, 
še posebej ob prehodu iz starega v novo leto, 
sprejemamo odločitve in zaobljube, česa vse se 
bomo držali, kaj bomo spremenili, kje bomo bolj 
previdni in podobno.
Res je, da smo ljudje v takih trenutkih na nek način bolj 
pripravljeni sprejeti kakšno dejstvo ali odgovornost 
za prihodnost. Po drugi strani pa so take zaobljube 
v takih časih na rahlo trhlih nogah, ker smo kmalu 
soočeni z realnostjo po končanem praznovanju.

Za kristjane je januar pravzaprav čisto navaden mesec in priložnost za razmislek. Osmisliti 
moramo praznovanja in njihovo sporočilnost vtkati v vsakdanjik.
Čeprav bomo božični čas končali z nedeljo Jezusovega krsta (tokrat bo najdaljši, do 
13. januarja), bomo po stari navadi jaslice ohranili do praznika njegovega darovanja v 
templju, v slovenski govorici do svečnice.
Vsem vam želim, da nikoli ne bi delali posebnih zaobljub! Pač pa, da bi se spominjali, 
da smo od krsta naprej po Kristusovem odrešenju deležni posebnih Božjih milosti. Te 
smo zaradi svoje grešnosti, s katero to milost umažemo, prisiljeni vedno znova in znova 
obnavljati. Nič se ne zaobljubimo, preprosto ravnajmo, kakor je prav. Božjega miru in 
življenja v izobilju vam želim v letu 2019!

Sebastjan LIKAR, župnik
Pravijo, da je vsak začetek težak. Pogosto potrebujemo spodbudo. Kitajski pregovor pravi: 
kako lahko prehodim eno miljo? Tako, da naredim prvi korak. Začeti je treba, potem pa 
gre. V novem letu hodimo skupaj in si podarjajmo bližino, veselje, mir in pogum. Naj z 
veseljem začenjamo vsak dan in ga preživimo v dejavni ljubezni do Boga in do bratov in 
sester. »Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.« Ne računajmo vedno le na 
svoje sposobnosti. Bodimo ponižni in zaupljivi.
V imenu uredniškega odbora želim blagoslovljeno, zdravo in srečno novo leto 2019!

   Ivan BIZJAK
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(vir: internet)



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami 

 Od 31. decembra do 2. januarja zaradi 
prostih dni ni uradnih ur v župnišču.

 Ob sklepu leta 2018 vabljeni k sveti 
maši na silvestrovo, 31. decembra, ob 
18.00 v župnijsko cerkev, da se zahvalimo 
za vse Božje milosti iztekajočega se leta. 
To je drugi sveti večer, zato pokropimo 
in pokadimo svoje domove in prosimo za 
blagoslov v novem letu.

 Ob prazniku Marije, svete Božje 
Matere, 1. januarja, na prvi dan novega 
leta, bo sveta maša v župnijski cerkvi ob 
9.00. Od 6. januarja naprej bodo maše 
med tednom (razen na praznike in prve 
petke) v župnišču!

 Veroučna šola se zopet začne v četrtek, 
3. januarja. Ob 19.00 bodo Četrtkovi 
pogovori o veri. Ogledali si bomo film. 

 V petek, 4. januarja, je prvi petek. 
Dopoldan ne bo obhajanja starejših 
in bolnih po domovih, ker je bilo pred 
prazniki.

 Praznik Gospodovega razglašenja 
(Svetih treh kraljev) obhajamo letos 
na nedeljo, zato bosta sveti maši kakor 
običajno, ob 7.00 in 9.00. Večer prej je 
tretji sveti večer, zato spet počastimo 
Jezusa v jaslicah, pokadimo in pokropimo 
domove. V teh dneh bo v župnijski cerkvi 
tudi nabiralnik za Trikraljevsko akcijo ter 
nalepke za vrata.

 Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 7. 
januarja, srečanje Karitas pa v ponedeljek, 
14. januarja, obakrat ob 18.30.

 Srečanje Gospodarskega sveta župnije 
bo v četrtek, 10. januarja, ob 19.00 v 
župnišču. 

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 12. januarja, na vrsti Cesta vstaje, 
Na Palcah, Tacenska, Vipotnikova. Ob 
9.00 bodo vaje za ministrante v župnijski 
cerkvi.

 Na praznik Jezusovega krsta, 13. 
januarja, sklepamo božični čas. Po obeh 
mašah boste lahko prejeli zakrament 
bolniškega maziljenja. Ob 9.00 bo 
družinska maša, pri kateri sodelujejo 
učenci 7. razreda. 

 Antonova maša bo v četrtek, 17. 
januarja, ob 18.00 v Srednjih Gameljnah. 

 V soboto, 19. januarja, obhajamo 
smrtni dan Božjega služabnika, škofa 
Friderika Baraga. Dopoldan bo romanje 
molitvenih skupin k Mariji Zvezdi v Novo 
Štifto, srečanje Baragove zveze pa pri 
maši ob 19.00 v Spodnjih Gameljnah, ko 
je Boštjanova maša.

 V ponedeljek, 21. januarja, ne bo 
uradnih ur v župnišču.

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 24. januarja, ob 19.00. 
Krščevanje pa bo 27. januarja, po maši 
ob 9.00.

 Za čiščenje učilnic v župnišču so v 
četrtek, 25. januarja, od 18.30 naprej na 
vrsti starši in učenci 5. razreda.

 Duhovna obnova župnijskih 
sodelavcev bo v soboto, 26. januarja, 
od 9.00 do 13.00. Med nami bo br. Miha 
Sekolovnik OFMCap.

 Mesečno darovanje v januarju (27. 
1.) namenjamo za stroške ogrevanja.

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 25. novembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + ŠUŠTERŠIČ, za zdravo 
pamet, za pokojne sorodnike, + Matej 
OBLAK, za blagoslov v družini, za pravo 
pamet, za duše v vicah, za nove duhovne 
poklice, + Pavel VIDE, obl., za globoke in 
pristne odnose v družinah, v zahvalo za 
minulo leto.
Ob pogrebu + Cirile TOŠIĆ (pokopana v 
Splitu) so darovali za mašni namen: Milan 
Lampič z družino.
Bog povrni! Svete maše bodo opravljene 
ob prostih dneh ali pa jih bo opravil g. 
Matevž Mehle (voditelj SKAM).
V letu 2018 smo oddali 340 mašnih 
namenov (skupaj z novembrskimi nameni) 
duhovnikom, ki jih sami nimajo dovolj maš.

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Janeza ERZARJA iz 
Spodnjih Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

Kljub temu, da je naša statistika podobna  
vsem župnijam v Ljubljani in okolici, in 
tudi drugim mestnim župnijam, nas sme 
upravičeno skrbeti in vznemirjati stanje 
verskega duha in brezbrižnosti v Sloveniji.
Duhovniki bomo morali iskati nove poti, 
k družinam, ki omahujejo pri odločitvi za 
krst in krščansko vzgojo svojih otrok.
Vse vas pa prosimo, da bi okrepili svojo 
molitev za starše in mlade družine, da bi se 
bolj zavedali Božjega življenja, ki ga prejme 
otrok pri krstu.

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!

22. januarja 1747 je v Šmartnu umrl 
73-letni župnik Frančišek Juvančič, ki 
je tu služboval kar 34 let. V svojem 

volilu z dne 9. 2. 1736 je namenil 2000 
goldinarjev za mašno ustanovo. 64 

svetih maš se je bralo vse leto, tudi na 
obletnico njegove smrti.

IZ BLIŽNJE ...

Zmagovalna fotografija akcije Adventne 
zahvale je fotografija Sare Bilban, 

učenke 6. razreda. Sara jo je naslovila 
“Završnica - življenje v malem”.

Iskreno čestitamo in se vsem, ki ste 
sodelovali, zahvaljujemo za vaše zahvale 

Bogu za vse doživeto!
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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)
GOSP. RAZGLAŠENJE
6. januar (9.00)

Rok MERŠE
(Ivan BIZJAK) Helena LESAR Andrej MERŠE Anita VIDMAR

(M. Sešek in L. Lampič)

JEZUSOV KRST
13. januar (9.00)

Petra SUHOVERŠNIK
(Špela TRŠEK) skavti skavti 7. razred

(T. Lampič in T. Ogorevc)

2. MED LETOM
20. januar (9.00)

Vida MERŠE
(Matej ŽINKO) Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Anja TRŠEK

(J. Lampič in V. Marjetič)

3. MED LETOM
27. januar (9.00)

Joži PLUT
(Jurij ŠILC) Irena KOŽELJ Ignac POLAJNAR Barbara MERŠE

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 12. 

ned
SVETA DRUŽINA 7.00 + Bernardka, Marija in Herman ANŽIČ

Šmartno
9.00 za žive in pokojne župljane

31. 12. 
pon

sv. Silvester,
papež
SILVESTROVO

18.00 + Jože in Veronika KOŽELJ, obl. Šmartno

1. 1. 
tor

MARIJA, 
SVETA BOŽJA MATI
NOVO LETO 

9.00 za blagoslov v družini Šmartno

2. 1. 
sre

sv. Bazilij Veliki in 
Gregor Nacianški, škofa 18.00 v zahvalo za dobrotnike Šmartno

3. 1. 
čet

Presveto 
Jezusovo ime 18.00 + Bogdan Matija ROTAR, obl. Šmartno

4. 1. 
pet

sv. Angela Folinjska,
redovnica
PRVI PETEK

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno
19.00 + Janez ERZAR, 7. dan Sp. Gameljne

5. 1. 
sob

sv. Emilijana (Milena),
devica
PRVA SOBOTA

18.00 + Frančiška in Ludvik THUMA, obl. Tacen

6. 1. 
ned

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE
SVETI TRIJE KRALJI

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Frančiška JUNKAR, obl.

7. 1. 
pon

sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik 18.00 + Marjan in Jana HABE Šmartno

8. 1. 
tor

sv. Severin Noriški,
opat 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

9. 1. 
sre

bl. Pij IX.,
papež 18.00 + Rudi SNOJ, obl. Šmartno

10. 1. 
čet

sv. Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj 18.00 + Ivan KRAJNC Šmartno

11. 1. 
pet

sv. Pavlin Oglejski,
škof 18.00 + Marta TRATNIK CENGLE

+ Cirila LAMPIČ TOŠIĆ, 30. dan Šmartno

12. 1. 
sob

sv. Tatjana (Tanja),
mučenka 18.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl. Tacen

13. 1. 
ned

JEZUSOV 
KRST

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Pavla KALIŠ, obl.
*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
14. 1. 
pon

sv. Odon (Oton),
prior v Jurkloštru

18.00 + Marjan PANGERC Šmartno

15. 1.
tor

sv. Absalom,
koprski škof

7.00 + Marija BUKOVEC in Angelca MUSTAVAR Šmartno

16. 1. 
sre

sv. Honorat,
škof

18.00 + Anton in Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF Šmartno

17. 1.
čet

sv. Anton Puščavnik,
opat

18.00 + Frančiška DERMASTJA Sr. Gameljne

18. 1. 
pet

sv. Marjeta Ogrska,
kneginja

18.00 + Karel KOVAČIČ, obl. Šmartno

19. 1. 
sob

sv. Makarij Aleksandrijski,
opat
BARAGOV DAN

18.00 + Silvester MALOVRH, obl. Tacen

19.00 v priprošnjo za Baragovo beatifikacijo
+ Janez ERZAR, 30. dan

Sp. Gameljne

20. 1. 
ned

2. NEDELJA
MED LETOM

7.00 + Rozalija JEŽEK, obl.
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
21. 1. 
pon

sv. Agnes (Neža),
devica in mučenka

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

22. 1. 
tor

sv. Vincencij (Vinko),
diakon in mučenec

ni maše

23. 1. 
sre

Zaroka
Marije in Jožefa

18.00 + France ČAMPA Šmartno

24. 1. 
čet

sv. Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Pavla LAMPIČ, obl. Šmartno

25. 1. 
pet

Spreobrnitev 
apostola Pavla

18.00 + Janez RAMOVŽ, obl. Šmartno

26. 1. 
sob

sv. Timotej in Tit,
škofa

18.00 + Pavel PETERLIN, obl. Tacen

27. 1. 
ned

3. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA SVETEGA PISMA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Ladka DEBEVC, 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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Cerkveno pokopanih je bilo 29 oseb (lani 30), 19 moških in 10 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 79 let, žensk pa 
82 let, skupna povprečna starost umrlih je torej 80,5 let. Pred smrtjo 
je bilo previdenih (spoved/obhajilo/maziljenje) 10 oseb, neprevidenih, 
ki so sicer prejemali zakramente, je bilo 6 oseb, 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, 7. in 8. APRIL 2018
KRAJ IN URA MOŠKI ŽENSKE OTROCI SKUPAJ

Tacen, 19.00 19 35 17 71
Šmartno, 7.00 32 51 7 90
Šmartno, 9.00 62 86 63 211
SKUPAJ NEDELJNIKI 372

2. ŠTETJE, 17. in 18. NOVEMBER 2018
KRAJ IN URA MOŠKI ŽENSKE OTROCI SKUPAJ

Tacen, 18.00 21 43 20 84
Šmartno, 7.00 29 43 7 79
Šmartno, 9.00 66 87 53 206
SKUPAJ NEDELJNIKI 369

Pri bogoslužjih sodelujeta dva odrasla zbora, občasno mladinski zbor 
ter družinski zbor. Ta sodeluje pri družinskih mašah, na sveti večer, pri 
šmarnicah in drugih dogodkih. Število ministrantov je spet nekoliko 
naraslo (34). Oratorij pripravlja okrog 25 animatorjev, v tem letu pa se 
ga je udeležilo nekaj manj 80 otrok.
Lahko smo hvaležni Bogu tudi za vse ostale župnijske skupine (molitvene 
skupine po vaseh, Šmarske Šmarnogorce, Baragovo zvezo, zakonski 
skupini ...) Mladinska skupina Šmarska mladina se srečuje ob sobotah, 
zaživela pa je tudi študentska skupina, ki se srečuje 1. in 3. nedeljo.



Župnija Šmartno pod Šmarno goro
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V župniji je okrog 4600 prebivalcev, od tega katoličanov okoli 3000.
V letu 2018 je bilo krščenih 11 oseb (lani 12), od tega 8 dečkov in 3 deklice. 
Devet jih je bilo krščenih v prvem letu življenja, dva pa sta bila krščena 
med 2. in 3. letom. Iz cerkvenega zakona prihaja 9 novokrščencev, dva 
sta nezakonska. Sedem novokrščencev pripada našemu župnijskemu 
občestvu, štirje so od drugod. Z dovoljenjem župnijskega urada Šmartno 
pod Šmarno goro pa so sveti krst prejeli štirje novokrščenci v drugih 
župnijah.
K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 14 otrok (lani 15). V tem 
pastoralnem letu je pomožni škof in generalni vikar, msgr. dr. Franc Šuštar 
podelil zakrament svete birme 38 mladim, ki v letošnjem letu obiskujejo 
9. razred oz. 1. letnik srednje šole. Veroučno šolo v pastoralnem letu 
2018/2019 obiskuje 145 otrok (lansko leto 160: v prvem razredu jih je 
15; OŠ Šmartno obiskuje 420 otrok, v prvem razredu 52).
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 14. Pred večjimi 
prazniki obhajilo želi prejeti še nekaj več župljanov po domovih.
Bolniško maziljenje je prejelo 5 oseb, ko so sami ali domači klicali 
duhovnika. Pri srečanju s starejšimi v septembru je bolniško maziljenje 
prejelo približno 50 oseb. V minulem letu smo uvedli možnost prejema 
bolniškega maziljenja po nedeljskih mašah na drugo nedeljo v mesecu. 
Povprečno je takrat prejelo bolniško maziljenje pet vernikov.
V župniji so bile letos 4 poroke (lansko leto ena poroka). En par pa je 
dobil dovoljenje za pripravo in sklenitev zakona drugod.

PASTORALNA STATISTIKA 2018


	656
	MAŠE
	PASTORALNA STATISTIKA 2018

