
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Vem, da že vsi razmišljate o pomladi, cvetenju in 
brstenju, o delu na vrtu, toplih dneh ...
Postni čas, ki je pred nami, bo na nek način 
zaustavil to veselje, kajti kristjani bomo v teh 
svetih dneh spet pogledali svojo »zimo« in srčni 
mraz. Podobno kakor v adventu bomo ustavili čas 
in se vsaj za kakšen trenutek pomudili pri trpečem 
Gospodu, ki nas vabi, naj sprejmo svoj križ in 
gremo za njim. Obenem pa naj spreminjamo 
svoje življenje in ga napravljamo bolj rodovitnega 
zase in za druge.
S tokratno postno akcijo želimo spodbujati vse nas, da bi z dobrimi deli pomagali ljudem 
v stiski. Tokrat se bomo potrudili na dva načina: Ker je dobrotnik daroval župniji precej 
KUHALNIC, naš župljan Klemen pa je nanje vgraviral župnijski logo, bodo te kuhalnice 
kot okrasitev daritvenega oltarja, mi pa jih bomo lahko kupili in z darom 5 EUR podprli 
šolanje otrok na misijonu v Ugandi, v katerem deluje naša župljanka, s. Urša Marinčič ŠS.
Druga akcija, ki se bo imenovala ČISTA LJUBEZEN, pa bo predvsem za otroke, da bi se 
odpovedali kakšni dobroti in namesto tega kupili MILO, kakšno BRISAČO, morda kot 
razred PRALNI PRAŠEK ali MEHČALEC. S temi dobrinami pa bomo podprli Vincencijevo 
zvezo dobrote, ki se ukvarja z brezdomci.
Obrodimo dober in bogat sad, da nas bo nekoč Gospod poveličal pri sebi, ko nas bo 
spoznal po naših dobrih delih! Blagoslova vam želim!

Sebastjan LIKAR, župnik
Mesec marec nam prinaša pust, nato pa pepelnico in začetek postnega časa. To je sveti 
čas cerkvenega leta. Z odpovedmi ne bomo toliko napredovali, kot z dobrimi deli, ki jih 
bomo storili našim bližnjim, čeprav za ceno naše sebičnosti.
Ob prazniku svetega Jožefa in prazniku Gospodovega oznanjenja Mariji so bodo otroci 
lahko še posebej zahvalili Bogu za svoje starše in starši za dar materinstva in očetovstva.
Družinski člani naj si vsak dan podarijo čas za skupno druženje pri igri in molitvi.
»Sreča, ki jo daje Bog, nikoli ne razočara.« (papež Frančišek)
              Ivan BIZJAK
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Križev pot, Ziljska dolina na Koroškem
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Dnevi pred nami 

 V tednu po 24. februarju so zimske 
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne 
ure so po večerni maši v Šmartnu!

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

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo v ponedeljek, 4. marca, ob 18.30 
v župnišču. Ob 20.00 pa bo srečanje 
animatorjev oratorija.

 Postni čas začenjamo na pepelnično 
sredo, 6. marca. Obred pepelenja bo med 
mašo ob 18.00 v župnijski cerkvi.

 Četrtkovi pogovori o veri bodo 7. 
marca ob 19.00 v župnišču. Tema večera 
bo: Zgodovina križevega pota. Kaj pomeni 
ljudska pobožnost? Kaj je našim prednikom 
pomenil križev pot?

 Za križev pot v petek, 8. marca, 
ob 18.00 poskrbijo pevci jutranjega in 
odraslega pevskega zbora. Ob 19.30 bo 
srečanje zakonske skupine DiŽ.

 Na 1. postno nedeljo, 10. marca, boste 
lahko po obeh mašah prejeli zakrament 
bolniškega maziljenja. Po drugi maši bo 
krajše župnijsko srečanje bralcev Božje 
besede. Ob 14.00 pa pobožnost križevega 
pota na podružnici v Srednjih Gameljnah.

 Za križev pot v petek, 15. marca, ob 
18.00 poskrbita zakonski skupini.

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 16. marca, na vrsti ulice: 
Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge 
in Željka Tonija.

 Na 2. postno nedeljo, 17. marca, 
bo ob 9.00 družinska maša, pri kateri 
sodelujejo učenci 9. razreda. Ob 14.00 
bo križev pot v Spodnjih Gameljnah. 

 Srečanje sodelavk Karitas bo v 
ponedeljek, 18. marca, ob 18.30 v 
župnišču.

 Na praznik sv. Jožefa, 19. marca, 
bosta sveti maši v župnijski cerkvi ob 
9.00 in 18.00. Pri večerni maši se nam 
bodo predstavili letošnji prvoobhajanci. 

 V četrtek, 21. marca, bo srečanje 
birmanskih animatorjev ob 19.00.

 Za križev pot v petek, 22. marca, ob 
18.00 poskrbi Šmarska mladina.

 Na 3. postno nedeljo, 24. marca, bo 
med nami postni gost, župnik v Ihanu, g. 
Andrej Marko Poznič. Pri vseh nedeljskih 
mašah bo darovanje za potrebe župnije. 
Ob 14.00 bo križev pot na Rašici.

 Na praznik Gospodovega oznanjenja, 
25. marca, bosta sveti maši v župnijski 
cerkvi ob 9.00 in 18.00. Srečanje biblične 
skupine bo ob 19.00 v župnišču.

 Priprava staršev in botrov na krst bo 
v četrtek, 28. marca, ob 19.00.

 Za križev pot v petek, 29. marca, ob 
18.00 poskrbijo ministranti. Ob 19.00 so 
za čiščenje učilnic na vrsti starši in učenci 
7. razreda.

 Na 4. postno nedeljo (31. marca) 
je premik ure na poletni čas (kazalce 
naprej!) Popoldan bo župnijski križev 
pot na Križni gori pri Starem trgu. Odhod 
izpred pokopališča bo ob 13.00.

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 goroŽupnija Šmartno pod Šmarno goro

Iz naših krajev ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

ODDANE MAŠE
Od 31. januarja ste darovali za mašne 
namene: za potrpežljivost, v zahvalo ob 
obletnici zakona, + Ivan NOVAK, obl., + 
Štefan KRAJNC, obl., + Marija in Anton 
URBANC, za zdravje v družini, v dober 
namen, za zdravje, za očetovo zdravje, 
za blagoslov dela, v čast sv. Ani za srečen 
porod.
Ob pogrebu + Petra MALOVRHA so darovali 
za mašne namene: sorodniki (22 mašnih 
namenov), Ježkovi iz Tacna, nečaki Mojca, 
Marko in Matej Malovrh ter Pavla Tomšič.
Ob pogrebu + Anice ŽIVIC (Ajdovščina) so 
darovali za mašni namen: Boštetovi.
Bog povrni! Svete maše bodo opravili 
g. Robert Friškovec (zaporniški vikar), g. 
Martin Zlobko in g. Gašper Kočan (Zavod 
sv. Stanislava) ter g. Matevž Mehle (voditelj 
SKAM).

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Petra MALOVRHA iz 
Tacna, Ane BABIĆ iz Srednjih Gameljn, 
Andreja HRIBARJA in Janeza PEKLARJA iz 
Zgornjih Gameljn ter Katarine ZUPAN iz 
Šmartna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABILO
Srečanje ključarjev cerkva naše nadškofije 
bo v soboto, 2 marca, od 9.00 do 12.00 v 
Zavodu sv. Stanislava. Prosimo tudi naše 
ključarje, da se tega srečanja udeležijo, 
saj bodo spregovorili o pristojnostih in 
odgovornostih ključarja.
Srečanje članov ŽPS našega 1. 
arhidiakonata (ljubljanskih dekanij) pa bo 
v soboto, 9. marca, od 9.00 do 12.00. 

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!

Kapelica v Šmartnu je bila postavljena 
1904 v spomin 50-letnice razglasitve 

dogme o Brezmadežnem spočetju 
Marije. 1854 je papež Pij IX. z bulo 

Ineffabilis Deus razglasil versko resnico 
o Brezmadežni, ki jo je 25. marca 1858 

Bernardki v Lurdu potrdila Marija sama.

IZ BLIŽNJE ...

Bodoči birmanci (7. in 8. razred) so se 
v nedeljo, 3. februarja 2019 predstavili 

župniji. 33 se jih bo pri verouku in v 
birmanskih skupinah pripravljalo na 
zakrament birme. Še vedno vabimo 

župljane, da postanejo njihovi duhovni 
botri in jim kupijo Sveto pismo.
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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)
8. MED LETOM
3. marec (9.00)

Vida MERŠE
(Ivan BIZJAK) Petra SUHOVERŠNIK Andrej MERŠE Irena KOŽELJ

(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

1. POSTNA
10. marec (9.00)

Rok MERŠE
(Blaž BILBAN) Anja TRŠEK Jure PAVŠEK Klara OGOREVC

(M. Sešek in L. Lampič)

2. POSTNA
17. marec (9.00)

Špela TRŠEK
(Vida MERŠE) 9. razred 9. razred 9. razred

(J. Lampič in V. Marjetič)

3. POSTNA
24. marec (9.00)

Klara MERŠE
(Jurij ŠILC) Joži PLUT Ignac POLAJNAR Ana Zala KOVAČIČ

4. POSTNA
31. marec (9.00)

Helena LESAR
(Matej ŽINKO) Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Anita VIDMAR

(T. Lampič in T. Ogorevc)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
25. 2.  
pon

sv. Valburga,
opatinja 18.00 + Franc, Marija in Franc DOLENC

+ Janez PEKLAR, 7. dan Šmartno

26. 2.   
tor

sv. Aleksander (Branko),
škof ni maše

27. 2.  
sre

sv. Bazilij in Prokopij,
redovnika 18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

28. 2. 
čet

sv. Roman, 
opat 18.00 + Sabina, Zvonko in Vesna PAVIĆ Šmartno

1. 3. 
pet

sv. Albin (Zorko),
škof
PRVI PETEK

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

2. 3. 
sob

sv. Neža Praška,
opatinja
PRVA SOBOTA

18.00 + Marjan TOMŠIČ, obl.
+ Peter MALOVRH, 30. dan Tacen

3. 3. 
ned

8. NEDELJA
MED LETOM

7.00 + Ivan in Ivanka INGLIČ
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
4. 3. 
pon

sv. Kazimir,
kraljevič 18.00 + Dragica ČARMAN Šmartno

5. 3. 
tor

sv. Hadrijan,
mučenec 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

6. 3. 
sre

PEPELNICA
ZAČETEK POSTNEGA ČASA 18.00 + PENCA

za zdravje v družini Šmartno

7. 3. 
čet

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki 18.00 za pokojne starše in botre Šmartno

8. 3. 
pet

sv. Janez od Boga, 
redovni ustanovitelj 18.00 + Janez TOMŠIČ, obl. Šmartno

9. 3. 
sob

sv. Frančiška Rimska,
redovnica 18.00 + KLANČAR Tacen

10. 3. 
ned

1. POSTNA 
NEDELJA

7.00 + SCHENK
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
11. 3. 
pon

sv. Benedikt,
škof 18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

12. 3. 
tor

sv. Inocenc I.,
papež ni maše

13. 3. 
sre

sv. Leander Seviljski,
škof 18.00 + Marjan PANGERC Šmartno

14. 3.
čet

sv. Matilda,
kraljica 18.00 za blagoslov v družini

+ Peter MALOVRH Šmartno
* spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih. drugega mašnega namena 
se bomo spomnili pri prošnjah vernikov, mašni namen pa skupaj s štipendijem oddamo duhovniku, ki 
nima dovolj svetih maš.

SvETE MAŠE v ŽuPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
15. 3.   

pet
sv. Klemen Dvoržak,
redovnik 18.00 + JERNEJČEVI Šmartno

16. 3.  
sob

sv. Hilarij in Tacijan,
oglejska mučenca 18.00 + Roman, Angela in Janez TOMŠIČ Tacen

17. 3. 
ned

2. POSTNA 
NEDELJA
PAPEŠKA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Jože BITENC

18. 3. 
pon

sv. Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj 18.00 + BUH Šmartno

19. 3. 
tor

SV. JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK

9.00 + KAVŠEK in KNAPIČ
Šmartno

18.00 + Jožica ZUPAN
20. 3. 

sre
sv. Martin iz Brage,
škof 18.00 + Franc DRAGAN, obl. Šmartno

21. 3. 
čet

sv. Serapion,
škof in mučenec 18.00 + Franc, Jožefa in Pepca BEZLAJ Šmartno

22. 3.
pet

sv. Lea,
spokornica 18.00 + Ana RUŠT, obl.

+ Andrej HRIBAR, 30. dan Šmartno

23. 3. 
sob

sv. Alfonz iz Mongroveja,
škof 18.00 + Jože SITAR Tacen

24. 3. 
ned

3. POSTNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Marija JERAS
25. 3. 
pon

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

9.00 + Ivana ŽGAJNAR, obl.
Šmartno

18.00 + Karmen NOVAK
26. 3. 

tor
sv. Evgenija,
mučenka 7.00 + Srečko BOŽNAR Šmartno

27. 3. 
sre

sv. Peregrin,
redovnik 18.00 + starši ZIDAR in Frančiška OVIJAČ Šmartno

28. 3.
čet

sv. Vojan (Bojan),
knez 18.00 + Franc DEBEVC Šmartno

29. 3.
pet

sv. Štefan IX.,
papež 18.00 + Slavko ČARMAN, obl. Šmartno

30. 3.
sob

sv. Amadej Savojski,
vojvoda 18.00 + Jernej in Francka CEDILNIK, obl. Tacen

31. 3. 
ned

4. POSTNA 
NEDELJA
LAETARE

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Andrej vIDMAR, 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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FINANČNO POSLOVANJE ŽUPNIJE ŠMARTNO
ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

• Ali naša župnija plačuje davke državi?
Seveda. Župnija plača davek pri vsakem plačanem računu, pri vsaki 
obnovi (žal je tudi za sakralne objekte najvišji davek, to je 22%!) ter od 
vseh pridobitnih prihodkov ob koncu obračunskega obdobja (DDPO, 
19%). Od darov se davka ne plačuje, se jih pa vodi kot prihodek 
župnije. Računovodstvo naše župnije vodi računovodsko podjetje, ki 
opravlja to storitev tudi drugim župnijam škofije.

• Odkod prihodki, ki jih prejme župnija Šmartno?
Kakor druge župnije, tudi župnija Šmartno pod Šmarno goro živi 
predvsem od darov vernikov, ki jih prejme večinoma ob pobiranju 
pušice pri bogoslužju. Povprečna pušica je približno 250 EUR, darove 
pa pobiramo po sklepu Župnijskega gospodarskega sveta (dne 13. 1. 
2014, št.: 9/2014) pri vseh bogoslužjih, tudi ob pogrebu in pri poroki. 
Enkrat mesečno je pri nedeljskih mašah darovanje, ko zberemo več 
sredstev, ki so običajno namenska, še posebej takrat, ko zbiramo za 
večje in dražje projekte.
Drugi vir prihodkov v župniji pa so najemnine, saj je gospodarski svet 
v zadnjih desetih letih uspel urediti vse pogodbe z najemniki.

• Ali je pušica, pobrana pri bogoslužju, namenjena duhovniku?
To ne drži. Vse poslovanje duhovnika kot fizične osebe je strogo 
ločeno od župnije, ki je pravna oseba. Tako duhovnik kot župnija 
imata vsak svoj račun. Vsi darovi pobrani v cerkvi so za župnijo. Vse 
je natančno prešteto (poleg župnika sta vedno prisotni še 2 osebi) 
in položeno na TRR Župnije Šmartno. Izjeme so le: zahvalna nedelja 
(ko je ofer namenjen vzdrževanju domačega duhovnika), darovi ob 
blagoslovu jedil (“pirhi”) in darovi za prošnje maše, pa ob posebnem 
oznanilu, da je pušica namenjena za duhovnika ali drug namen. 
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• Ali duhovnik prejema plačo?
Ne, duhovnik nima “stalnega” dohodka. Preprosto živi od darov 
vernikov. Po kanonskem pravu Cerkve je upravičen do daru za mašo, 
ki v Sloveniji, žal, predstavlja osnovni vir prihodka, zato je tudi dar za 
mašo pri nas med najvišjimi. Duhovnik kot vsak državljan Slovenije 
plačuje prispevke za pokojninsko dobo, kot verski predstavnik je 
upravičen do plačila prispevka v višini slabe petine. Ostale prispevke 
pokrije delodajalec Nadškofija Ljubljana, delno pa vsak duhovnik sam. 
Enkrat letno je na ravni nadškofije nabirka namenjena socialnemu 
zavarovanju duhovnikov. Duhovniki plačujejo tudi dohodnino. 

• Kakšno pa je stanje naše župnije? Kako je z prihodki, 
podružnicami, mašnimi štipendiji?

Zaenkrat vodimo prihodke in odhodke ter račune za vsako podružnico 
posebej, jasno pa je, da je ob vsakem večjem projektu potrebna 
tudi pomoč celotne župnije. Stanje župnijske blagajne je dobro, z 
velikonočnim darovanjem bomo v celoti pokrili posojilo za nedavno 
obnovo v župnijski cerkvi. Lahko smo veseli velikodušnosti in žrtve 
mnogih, da je danes tako, saj smo se še pred slabimi desetimi leti 
tudi zaradi nespametnih potez v preteklosti, težko odločali za večje 
projekte.
Tudi za duhovnika je v naši župniji, hvala Bogu, dobro poskrbljeno. 
Mašnih štipendijev, torej darov za mašo je dovolj (ni povsod tako, 
niti po večjih župnijah!), in še oddajamo jih lahko duhovnikom, ki jih 
nimajo.
DOBRO JE VEDETI ...
•	 ...	da	je	vse,	kar	namenite	Cerkvi,	VAŠE.	
•	 ...	da	veliko	ljudi	res	popolnoma	prostovoljno,	brezplačno	in	tudi	

z	veliko	truda	(kar	je	tudi	prav!)	namenja	svoj	čas	in	sredstva,	da	
naše	občestvo	živi

•	 ...	da	moramo	versko	in	kulturno	dediščino,	ki	nam	je	zaupana	v	
posest,	skrbno	ohranjati	in	imeti	primeren	odnos	do	tega,	kar	je	
skupno

•	 ...	da	moramo	biti	hvaležni	za	duhovnika,	ker	ni	samoumevno,	da	
ga	imamo
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