
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Na nek način sem se pohujševal nad zelo 
sladkimi jagodami, ki jih v začetku januarja (!) 
že lahko kupimo na osrednji ljubljanski tržnici. 
Kako sladke so, mi ni potrebno vedeti. Ne želim 
vedeti. Želim jih poskusiti šele precej kasneje ...
Priznam pa, da se zelo veselim sezonskega sadja. 
Kako nestrpno čakam na mandarine z Neretve, 
vesel sem obilne bere letošnjih, celo naših 
»ljubljanskih kakijev«; kadar me pot zanese po 
opravkih ali mimo sorodnikov v Novi Gorici, se 
pozimi redno ustavim pri prodajalcu sicilijanskih 
agrumov; všeč so mi briške češnje in sem zelo 
hvaležen, če jih dobim v dar okrog sv. Vida ...

Prenesimo še v duhovno življenje to pestro paleto sadja, ki ga lahko uživamo ob določenih 
časih, poleg tistega z domačih vrtov. Menim, da kot kristjani nismo vedno ravno dober 
zgled v potrpežljivosti in čakanju na Božje in druge milosti. Vse ob svojem času. Naj bo 
to geslo za ta zimski februar. Da bi se morda vsi zavedali, kako je potrebno velikokrat 
počakati, potrpeti. In biti zadovoljen s trenutno bero. Vsem namreč Bog ne pošilja tako 
velikih dobrot, čeprav mislimo, da smo v marsičem prikrajšani.

Sebastjan LIKAR, župnik

Svečnica je praznik luči in spomin na Jezusovo darovanje v templju. Obhajamo jo v dneh, 
ko so dnevi že malenkost daljši in je že slutiti pomlad, ki prinaša več luči.
Sveča ponazarja prazničnost in razsvetljenje teme, hkrati pa opominja kristjana, da mora 
biti tudi sam otrok luči. Bodimo kot goreča sveča, saj smo poklicani k darovanju. Bogu in 
človeku darovano življenje je posvečeno življenje, je življenje v polnosti. Če nas bo več 
»gorečih sveč«, bomo kot bakla, ki prinaša v svet veselje odrešenega kristjana. Marija 
daruje v templju največ, kar ima, Boga.

   Ivan BIZJAK
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Darko Iskra: Šmarski kaki
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Dnevi pred nami 

 V ponedeljek, 28. januarja, bo po 
maši ob 18.30 srečanje biblične skupine, 
ob 19.30 pa prvo srečanje animatorjev 
oratorija. Vabimo nove animatorje, še 
posebej učence 9. razreda!

 Srečanje za starše birmanskih 
kandidatov bo v četrtek, 31. januarja, ob 
19.00 v župnišču.

 V petek, 1. februarja, je prvi petek. 
Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših 
po domovih. Uro pred večerno mašo bo 
priložnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi.

 Na praznik Gospodovega darovanja, 
na svečnico, 2. februarja, bo sveta maša v 
župnijski cerkvi ob 9.00. Prosimo vas, da 
ste s svečami previdni in ne kapljate po 
klopeh ali po sedežih!

 Na 4. nedeljo med letom, 3. februarja, 
se nam bodo predstavili birmanski 
kandidati, učenci, 7. in 8. razreda, ki bodo 
zakrament potrditve v veri prejeli jeseni 
leta 2020. Na binkošti pa bodo prejeli Sveto 
pismo, dar župljanov - duhovnih botrov. 
Vabimo vas, da jih podprete z molitvijo. 
Dar za Sveto pismo je 10 EUR. Oglasite se 
pri župniku!

 Srečanje staršev, birmanskih 
animatorjev, bo v sredo, 6. februarja, ob 
18.30 v župnišču.

 Četrtkovi pogovori o veri bodo 7. 
februarja ob 19.00 v župnišču. Tema večera 
bo: Verstva sveta in kratka predstavitev 
njihovega delovanja.

 Na 5. nedeljo med letom, 10. februarja, 
boste po obeh mašah v Šmartnu lahko 
prejeli zakrament bolniškega maziljenja.

 V ponedeljek, 11. februarja, so 
govorilne ure za starše učencev 3., 5., 7., 
8. in 9. razreda, in sicer med uradnimi 
urami ob 11.00 in 17.00 ter po maši od 
18.30 do 20.00. Za srečanje z drugimi 
kateheti se osebno dogovorite z njimi! 

 Ob godu sv. Valentina, duhovnika 
in mučenca, bo Valentinova maša v 
Spodnjih Gameljnah, 14. februarja ob 
18.00. 

 Srečanje zakonske skupine Družina 
in življenje bo v petek, 15. februarja, ob 
19.30 v župnišču. 

 Za čiščenje župnijske cerkve sta 
v soboto, 16. februarja, na vrsti ulici: 
Grobeljca in Cesta Cirila Kosmača.

 V nedeljo, 17. februarja, bo ob 9.00 
družinska maša, pri kateri sodelujejo 
učenci 8. razreda.

 Srečanje biblične skupine bo v 
ponedeljek, 18. februarja, ob 18.30 v 
župnišču.

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 21. februarja, ob 19.00. 
Krščevanje pa bo 24. februarja med 
mašo ob 9.00.

 Za čiščenje učilnic v župnišču so v 
petek, 22. februarja, od 18.30 naprej 
na vrsti starši in učenci 6. razreda. Ob 
19.30 bo še krajše srečanje s katehetom 
v učilnici.

 Mesečno darovanje v nedeljo, 24. 
februarja. Še tokrat in na veliko noč 
ofer namenjamo za poplačilo stroškov 
obnove v župnijski cerkvi.

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 27. decembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Olga JERAS, + Krunoslav 
EXLE, obl.
Ob pogrebu + Janeza ERZARJA so darovali 
za mašne namene: žena Marija, sin Peter 
z družino, družina Vencelj iz Petrušne vasi, 
družina Kirbiš, družina Rebolj z Jezerskega, 
družina Potrč z Vojskega ter Janez Koželj.
Ob pogrebu + Brede PLESEC so darovali za 
mašni namen: sosedje Sitarjevi.
Ob pogrebu + Zlatka LEVANIĆA so darovali 
za mašni namen: Greta Doberšek iz Celja 
ter Janez Koželj.
Bog povrni! Svete maše bosta opravila g. 
Matevž Mehle (voditelj SKAM) in g. Gregor 
Celestina (na sobotnem letu - študiju v 
Rimu).

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Štefana JAKUPA iz 
Tacna ter od Zlatka LEVANIČA iz Spodnjih 
Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

VABILO
Letošnji oratorij, duhovno-počitniški teden 
za otroke veroučne šole, bo spet v naši 
župniji konec junija. 
Spoznavali bomo pravega slovenskega 
junaka, Petra Klepca, pod naslovom IMAŠ 
MOČ!
Animatorji se prvič dobimo v ponedeljek, 
28. februarja, ob 19.30 v župnišču!

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!

Ljudska šola v Šmartnu (današnja 
pošta) je bila sezidana 1865. S sklepom 
vlade je bila naslednje leto izročena v 
uporabo in 6. 5. 1866 ob prisotnosti 
množice ljudi blagoslovljena (župnik 
Namre). Razglednico je 22. februarja 

1906 odposlal župnik Lesar.

IZ BLIŽNJE ...

Člani Baragove zveze in molitvenih 
skupin v naši župniji so na Baragov 

dan, ob 151-letnici Baragove smrti, 19. 
januarja 2019, poromali k Mariji Zvezdi 
v Novo Štifto ter v Gornji Grad, odkoder 

je tudi ta fotografija v katedrali sv. 
Mohorja in Fortunata.
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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)
4. MED LETOM
3. februar (9.00)

Lea MERŠE
(Ivan BIZJAK) Klara MERŠE Andrej SKOBE Pia MERŠE

(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

5. MED LETOM
10. februar (9.00)

Nuša MERŠE
(Blaž BILBAN) Diana BITENC Andrej MERŠE Tina ŽINKO

(M. Sešek in L. Lampič)

6. MED LETOM
17. februar (9.00)

Lidija LAMPIČ
(Stane MERŠE) 8. razred 8. razred 8. razred

(J. Lampič in V. Marjetič)

7. MED LETOM
24. februar (9.00)

Matej ŽINKO
(Vida MERŠE) Marta LAMPIČ Ignac POLAJNAR Joži PLUT

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
27. 1. 
ned

3. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA SVETEGA PISMA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Ladka DEBEVC, obl.
28. 1.  
pon

sv. Tomaž Akvinski, 
duhovnik in cerkveni učitelj 18.00 + Pavla ROSULNIK Šmartno

29. 1. 
tor

sv. Valerij,
škof 7.00 za pokojne starše in botre Šmartno

30. 1. 
sre

sv. Martina,
mučenka 18.00 + Karmen NOVAK, obl.

+ Cirila LAMPIČ TOŠIĆ Šmartno

19.00 + Zlatko LEVANIĆ, 7. dan Sp. Gameljne
31. 1. 
čet

sv. Janez Bosko,
redovni ustanovitelj 18.00 + Marija HABE in Slavko HUDOKLIN Šmartno

1. 2. 
pet

sv. Brigita Irska,
opatinja
PRVI PETEK

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

2. 2. 
sob

GOSPODOVO 
DAROVANJE
SVEČNICA, PRVA SOBOTA

9.00 + Rafko, Ani ŠUŠTAR, Marija SEŠEK Šmartno
18.00 + Frančiška in Ana KOBE, obl. Tacen

3. 2. 
ned

4. NEDELJA 
MED LETOM 7.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno
9.00 + Meta in Alfonz ŠILC, obl.

4. 2. 
pon

sv. Jožef Leoniški, 
misijonar 18.00 + Franc REŽEK, obl. Šmartno

5. 2. 
tor

sv. Agata,
devica in mučenka 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

6. 2. 
sre

sv. Pavel Miki in drugi
japonski mučenci 18.00 + Anica MIHELČIČ, obl. Šmartno

7. 2. 
čet

sv. Rihard,
kralj 18.00 za blagoslov v družini Šmartno

8. 2. 
pet

sv. Hieronim Emiliani,
redovni ustanovitelj
PREŠERNOV DAN

18.00 + Marija PRUSNIK, obl. Šmartno

9. 2. 
sob

sv. Apolonija (Polona),
devica in mučenka 18.00 + BURGAR Tacen

10. 2. 
ned

5. NEDELJA
MED LETOM 7.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno
9.00 + Anton in Marija KRANJEC

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SVETE MAŠE V ŽupNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
11. 2. 
pon

Lurška 
Mati Božja

18.00 + Marija in Frančiška ŠABEC Šmartno

12. 2.
tor

sv. Humbelina,
redovnica

7.00 v zahvalo za zdravje Šmartno

13. 2. 
sre

sv. Jordan Saški,
redovnik

18.00 + France BUH, obl. Šmartno

14. 2.
čet

sv. Valentin (Zdravko),
duhovnik in mučenec

18.00 + starši URAN in Pepca KRANJEC Sp. Gameljne

15. 2. 
pet

sv. Klavdij,
redovnik

18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl. Šmartno

16. 2. 
sob

sv. Julijana Koprska,
mučenka 18.00 + Ivan KERMELJ, obl.

+ Krunoslav EXLE, obl.
Tacen

17. 2. 
ned

6. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za zdravje
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
18. 2. 
pon

sv. Frančišek Regis,
duhovnik in mučenec

18.00 + iz družine Valentina LAMPIČA Šmartno

19. 2. 
tor

sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik

7.00 za zdravje v družini Šmartno

20. 2. 
sre

sv. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

18.00 + starši, Janez TOMŠIČ, Albin ULČNIK Šmartno

21. 2. 
čet

sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Marjan PANGERC Šmartno

22. 2. 
pet

Sedež
apostola Petra

18.00 + ŠOKATNIKOVI Šmartno

23. 2. 
sob

sv. Polikarp,
škof in mučenec

18.00 + Hari BRVAR, Marija in Ignac FRANKO Tacen

24. 2. 
ned

7. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 v zahvalo za zdravje

*drUgega mašNega NameNa Se bomo SpomNili pri prošNjah verNiKov, mašNi NameN 
pa SKUpaj S štipeNdijem oddamo dUhovNiKU, Ki Nima dovolj Svetih maš.
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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