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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 664

September je prav prijeten mesec! Vročina
ponehuje, odpočili smo si tudi in čas je, da se
delo vzgoje in oblikovanja mladih duš v šolah in
župnijah ponovno začne.
Ni vedno lahko začeti. Človek se oddalji od
stalnega ritma, prekine delo, in ko se vrne, je
težko nadaljevati in ujeti ritem. Ampak, kakor je
ponedeljek morda najtežji dan v tednu, se že v
naslednjih dneh utečemo in delujemo normalno.
Izseljenci so velikokrat pričevali: najtežji so bili
prvi meseci, ampak potrebno je bilo vztrajati!

Tako začnimo pastoralno leto! Morda bomo čutili vedno malce neotovosti in teže.
Morda bomo za zagon potrebovali ogromno volje in energije, a v pastorali je malo stvari
brezupnih! Kdor zaupa Svetemu Duhu, bo gotovo z žarom in neomajnim zaupanjem
zaoral novo brazdo. Kdor zaupa Svetemu Duhu, mu celo neuspehi ne bodo prišli do
živega, ampak bodo priložnost za ponižnost in nove začetke. Saj je tako tudi v vsakdanjem
odnosu z Bogom, kajne? Vedno znova začenjamo, se borimo in delamo. Kristjani ne
obupamo, čeprav so začetki težki in neuspehi mučni.
Vzemimo vse kot izziv! Ko začenjaš delo na nekem računalniškem programu, ti je tako
težko, da bi delo kar opustil. A če želiš napredovati, bo potrebno stisniti zobe in se
potruditi. Smo pripravljeni na september ... oktober ... november ...?
Sebastjan LIKAR, župnik
Res je, da je samo sedanji trenutek resnično naš in ga lahko živimo v polnosti, vendar
moramo odgovorno načrtovati tudi svojo prihodnost. Zavihajmo rokave, da bo vsak dan
nov korak za rast v modrosti, dobrih delih in osebni veri. Poznam odličnega glasbenika, ki
se je težko zbujal. Na klavir je še v polsnu igral preproste akorde, dokler ni prišel k sebi.
Nas pa naj spodbujajo starši, vzgojitelji, kateheti in prijatelji, da ne bomo »zaspali« pri
izvrševanju svojih dolžnosti. Prosimo Svetega Duha za pogum in pomoč pri našem delu.
»Pogumno naprej!« nas spodbuja tudi papež Frančišek, ko smo na začetku novega …
Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami
V nedeljo, 1. septembra (angelska
nedelja) bo žegnanje v Tacnu ob 10.30. Po
maši bomo blagoslovili obnovljeni prostor
pod zvonikom.
V ponedeljek, 2. septembra, bo ob
19.30 srečanje za vse starše, ki svoje otroke
v tem letu vpisujejo v 1. razred verouka. Od
tega dne so uradne ure v župnijski pisarni
spet po običajnem urniku!
Srečanje katehetov bo v sredo, 4.
septembra, ob 19.30 v župnišču.
Vpis v veroučno šolo za vse razrede bo
v četrtek, 5. septembra, od 8.00 do 12.00
ter od 14.00 do 18.30. Ob 20.00 bodo
Četrtkovi pogovori o veri. Tema večera bo:
2. in 3. poglavje (Scott Hahn): Moramo
se vprašati ... Naravni razlogi za vero. Pet
Tomaževih poti ...
Na prvi petek, 6. septembra, bo
dopoldan obhajanje bolnih in starejših po
domovih. Uro pred mašo bo priložnost za
sveto spoved v župnijski cerkvi.
Na katehetsko nedeljo, 8. septembra,
bo družinska maša ob 9.00, ko bomo
prosili za blagoslov v novem pastoralnem
letu. Po obeh nedeljskih mašah boste
lahko prejemete zakrament bolniškega
maziljenja.
Veroučna šola se začne v ponedeljek,
9. septembra. Ob 19.30 bo srečanje
Župnijskega pastoralnega sveta.
Srečanje birmanskih animatorjev bo v
sredo, 11. septembra, ob 19.30, srečanje
gospodarskega sveta pa v četrtek, 12.
septembra, ob isti uri.
Srečanje zakonske skupine DiŽ bo v
petek, 13. septembra, ob 19.30.

Na 24. nedeljo med letom, 15.
septembra, bo obhajanje patrocinija
na Rašici ob 10.30. Mesečno darovanje
na to nedeljo namenjamo za župnijske
tiskovine.
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 16. septembra, ob 19.30.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 21. septembra, na vrsti starši in
veroučenci.
V soboto, 21. septembra, bo
vseslovensko srečanje mladih v Stični.
Greste lahko z vlakom iz glavne postaje
ob 7.34. Ob 10.00 bo na Šmarni gori
zaobljubljena maša za vrnitev Rašičanov
iz izgnanstva.
Priprava staršev in botrov na krst
bo v četrtek, 26. septembra, ob 20.00
v župnišču, krščevanje pa v nedeljo, 29.
septembra, po maši ob 9.00.
V soboto, 28. septembra, bo romanje
birmancev na Zaplaz. O uri odhoda
in drugem boste birmanci izvedeli pri
verouku in preko animatorjev.
Na 26. nedeljo med letom, 29.
septembra, bo pri maši ob 9.00 župnijsko
srečanje bolnikov in starejših, ki ga
pripravljajo sodelavke Karitas. Med mašo
boste lahko prejeli zakrament bolniškega
maziljenja, naša gostja pa bo s. Emanuela
Žerdin, ki preko Hospica spremlja bolnike
in njihove svojce. Po maši bo družabno
srečanje v župnišču. Krsti bodo po maši.
Kdor bo v letošnjem letu sodeloval
pri Četrtkovih pogovorih o veri, lahko
v župnijski pisarni dobi knjigo Zakaj
verujem?

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 ...
ODDANE MAŠE

Od 20. maja ste darovali za mašne
namene: za pokojne sorodnike, za zdravje,
za duše v vicah, za pokojno teto, v dober
namen, Mariji v čast in zahvalo, za uspešno
opravljen izpit, za mamino zdravje, za
srečen porod, za pokojne sorodnike.
Ob pogrebu + Ane Marije Erjavec sta za
mašni namen darovala: Janez in Irena
Koželj.
Bog povrni! Svete maše so bile opravljene
v času dopusta ali pa so jih opravili g.
Gregor Bregar (novomašnik) ter g. Boštjan
Prevc (nadškofijski tajnik).

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta sta prejela: IJAN
Pasker iz Celovca/Avstrija ter VALENTIN
Ograjšek Lavrenčič iz Šmartna.
Podprimo ju z molitvijo!
Poslovili smo se od: Marije FINK NOVAK
iz Tacna, Kristine KOS iz Srednjih Gameljn,
Marie KOLMANN, Ane Marije ERJAVEC ter
Alenke POLJANEC iz Tacna .
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABILO

Duhovnika ne kličemo za nenujne zadeve
pred 8.00 in po 22.00 zvečer. V nujnih
primerih ponoči (maziljenje) je najbolje
poklicati na stacionarni telefon župnišča.

Škofijski molitveni dan za nove duhovne
poklice bo na Brezjah v soboto, 14.
septembra. Zbiranje in molitev rožnega
venca bo od 8.30 naprej, maša, ki jo bo
daroval ljubljanski nadškof, msgr. Stanislav
Zore OFM, pa bo ob 10.30.
Poromali bomo z avtobusom skupaj z
župnijo Ljubljana Šentvid.

V nedeljo, 14. julija 2019, smo se
veselili ponovitve nove maše g.
Gregorja Bregarja, ki je v pastoralnem
letu 2016/2017 v naši župniji opravljal
celoletno pastoralno prakso.
Z nadškofovim dekretom prihaja v Zavod
sv. Stanislava za kaplana na ŠKG. Želimo
mu Božjega blagoslova na novi poti!

Leta 1969 je prišel za župnika v Šmartno
Bogumil Škerlavaj, ki je tu je služboval
deset let. Rojen je bil 6. septembra
1912 v Krškem, umrl pa je v noči med
praznikoma vseh svetih in vernih duš
2006. Pri nas je za božič leta 2005
daroval tudi diamantno mašo.

DROBCI BONTONA

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

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!
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NEDELJA
22. MED LETOM
1. september (9.00)
23. MED LETOM
8. september (9.00)

BRALCI BOŽJE BESEDE

OZNANILA
(TACEN)

1. BERILO

2. BERILO

Tina ŽINKO

Joži PLUT

Andrej MERŠE

Helena LESAR

Matej ŽINKO

Irena KOŽELJ

Andrej SKOBE

Lidija LAMPIČ

Ignac POLAJNAR

Jolanda BIZJAK

Jure SEŠEK

Pia MERŠE
(Ivan BIZJAK)
24. MED LETOM
Nuša MERŠE
15. september (9.00) (Stane MERŠE)
25. MED LETOM
Špela TRŠEK
22. september (9.00) (Vida MERŠE)
26. MED LETOM Barbara MERŠE
29. september (9.00) (Blaž BILBAN)

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Vida MERŠE
(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

Rok MERŠE
(M. Sešek in L. Lampič)

Klara OGOREVC
(V. Marjetič in J. Lampič)

Ana KOVAČIČ
(T. Lampič in T. Ogorevc)

Anita VIDMAR
(V. Marjetič in J. Lampič)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA

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.
Med šolskimi ali veroučnimi počitnicami 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)

ŽUPNIJSKA KARITAS

Uradne ure: vsak ZADNJI ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00.
Telefon: 01/511 61 07
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Svete maše v župniji
26. 8.
pon
27. 8.
tor
28. 8.
sre
29. 8.
čet
30. 8.
pet
31. 8.
sob
1. 9.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Zefirin,
papež
sv. Monika,
mati sv. Avguština
sv. Avguštin,
škof in cerkveni učitelj
Mučeništvo
Janeza Krstnika
sv. Feliks (Srečko),
mučenec
sv. Rajmund Nonat,
kardinal
22. NEDELJA
MED LETOM

2. 9.
pon
3. 9.
tor
4. 9.
sre
5. 9.
čet
6. 9.
pet

sv. Marjeta,
devica in mučenka
sv. Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj
sv. Rozalija Palermska,
devica in spokornica
sv. Mati Terezija,
redovna ustanoviteljica
sv. Zaharija,
prerok

7. 9.
sob

Regina,
devica in mučenka

8. 9.
ned
9. 9.
pon
10. 9.
tor
11. 9.
sre
12. 9.
čet

ANGELSKA

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

23. NEDELJA
MED LETOM
KATEHETSKA

sv. Peter Klaver,
redovnik in misijonar
sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik
sv. Prot in Hijacint,
mučenca
Marijino
ime

URA

NAMEN*

19.00 + Jure ŠTRUKELJ, obl.

KRAJ
Šmartno

ni maše
(za pokojne sorodnike)
19.00 + Marija in Matevž JANHAR

Šmartno

19.00 + Polde BRANK, obl.

Šmartno

19.00 + MOŽINA

Šmartno

7.00 v čast sv. Ani za srečen porod
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Marija JERAS, obl.
10.30 za sosesko

Šmartno
Šmartno
Tacen

19.00 + Ljudmila BOŽIČ, obl.

Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

19.00 + Mira JERAS

Šmartno

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

19.00 + starši in bratje ZUPANC

Tacen

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Pavla in Franc MERŠE, obl.
19.00 + PANGERC in BITENC
7.00 za zdravje in varstvo družin

Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Zdravko ČIŽMAN, obl.

Šmartno

19.00 + Jože KUHAAR

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
13. 9. sv. Janez Zlatousti,
pet škof in cerkveni učitelj
14. 9. POVIŠANJE
sob SVETEGA KRIŽA

URA

19.00 + Pevca in Jože BOVHA

15. 9. 24. NEDELJA
ned MED LETOM

NEDELJA SVETN. KANDIDATOV

16. 9.
pon
17. 9.
tor
18. 9.
sre
19. 9.
čet
20. 9.
pet
21. 9.
sob

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca
sv. Robert Bellarmino,
škof in cerkveni učitelj
sv. Jožef Kupertinski,
redovnik
sv. Januarij,
škof in mučenec
sv. Andrej Kim Tae-gon in
drugi korejski mučenci
sv. Matej,
apostol in evangelist

22. 9. 25. NEDELJA
ned MED LETOM

10.30
19.00
7.00
9.00
10.30

za nove duhovne poklice
+ Urška in Franc SLAVEC
za žive in pokojne župljane
+ Roman TOMŠIČ
za sosesko

19.00 + Ana RUŠT, obl.
7.00 + Janez in Marija LOGAR

Šmartno
Brezje
Tacen
Šmartno
Rašica

Šmartno

19.00 + Anica MALOVRH, obl.

Šmartno

19.00 + Pavla ROSULNIK, obl.

Šmartno

19.00 + Pavel in Frančiška BUH

Šmartno

10.00 v zahvalo za vrnitev iz izgnanstva
19.00 + Jože NOVAK, obl.
9.00 za žive in pokojne župljane

sv. Pij iz Pietrelcine,
redovnik
bl. Anton Martin Slomšek,
škof
sv. Firmin,
škof in mučenec
sv. Kozma in Damijan,
mučenca
sv. Vincencij Pavelski,
redovni ustanovitelj
sv. Venčeslav (Vaclav),
mučenec
26. NEDELJA
MED LETOM

KRAJ

Šmartno

7.00 + Ivan ŠMON, obl.

SLOMŠKOVA

23. 9.
pon
24. 9.
tor
25. 9.
sre
26. 9.
čet
27. 9.
pet
28. 9.
sob
29. 9.
ned

NAMEN*

19.00 + Ana Marija ERJAVEC

Šmarna gora
Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
19.00 + Marija TRAMTE

Šmartno

19.00 + Ivan NAHTIGAL, obl.

Šmartno

19.00 za zdravje

Šmartno

19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Marija in Mavricij CERAR

Tacen
Šmartno

*DRUGEGA ZAPISANEGA MAŠNEGA NAMENA SE BOMO SPOMINJALI PRI PROŠNJAH VERNIKOV, INTENCIJA PA BO SKUPAJ Z MAŠNIM
ŠTIPENDIJEM ODDANA DUHOVNIKOM, KI NIMAJO MAŠ! PO NAMENIH, ZaPISANIH V OKLEPAJU, BO MAŠEVAL ŽUPNIK DRUGOD.
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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KATEHETSKO PISMO ob začetku veroučne šole
2019/2020
»Beseda o križu je namreč za tiste, ki
so na poti pogubljenja, norost; nam,
ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč.«
Spoštovani starši in učenci veroučne šole!
Ko je v času počitnic pri maši manj nedeljnikov, tudi otrok je malo, se kot duhovni
voditelj župnije sprašujem, ali je temu vzrok počitniški utrip, ali premajhna
pripadnost župnijski skupnosti, ali prešibka vernost. Pa se vedno potem pomirim,
saj sem prepričan, da o duhovnem življenju od vsakega od nas lahko presoja le
Bog. Mi duhovniki smo malodušni, polni skrbi in vprašanj, saj smo posredniki
med Bogom in ljudmi in moramo za to storiti vse po svojih močeh, da vas vodimo
po pravi poti.
Zavedam se tudi, da ni vse odvisno od nas duhovnikov in katehetov, čeprav zaradi
omenjenih dejstev trpimo in nas opaženo boli. Pozabljamo pa na Kristusa, ki je
za odrešenje sveta izbral KRIŽ. Križ pa ne predstavlja nekaj prijetnega, temveč
darovanje, žrtev, stisko in bolečino. Veliko ljudi mu je obljubljalo zvestobo,
množice so mu sledile, ga poslušale in se nasičevale z njegovimi besedami in
s kruhom, ki ga je množil. Pomislimo samo, koliko ljudi je ozdravil zemeljskih
bolezni in nadlog! A evangelisti poročajo, da je pod križem vztrajala peščica ljudi,
med njimi njegova Mati in zvesti učenec.
Katehetom želim, da bi naš trud ne bil zaman. Da bi se vedno pridruževali
Jezusovi poti na Kalvarijo, s križem nerazumevanja in nesprejemanja, kljub
poučevanju zdravega nauka. Staršem in otrokom pa posebej priporočam, da bi
se učili rasti v zvestobi Odrešeniku in njegovi Cerkvi. Nekoč bomo stali pred Njim
in odgovarjali, kaj smo počeli s krstno milostjo, s katero smo bili zaznamovani.
Vse vas prosim, da bi za veroučence in katehete molili. Molili za moč, za voljo in
za vse potrebne milosti. Želim vam močnega zaupanja v moč križa in modrost
Svetega Duha!
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urnik veroučne šole 2019/2020*
RAZRED

DAN

1. razred (g. Luka Mavrič)
PONEDELJEK
2. razred (ga. Jana Podjavoršek)
TOREK
3. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
PONEDELJEK
4. razred (ga. Irena Snoj)
ČETRTEK
5. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
PONEDELJEK
6. razred (g. Ivan Bizjak, stalni diakon)
SREDA
7. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
ČETRTEK
8. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
ČETRTEK
9. razred (g. Sebastjan Likar, župnik)
ČETRTEK
Šmarska mladina - dijaki (sept.)
SOBOTA
Šmarska mladina - študenti (okt.) 1. in 3. NEDELJA

URA
17.00–17.45
16.00–16.45
16.00–16.45
14.00–14.45
7.40–8.25
17.00–17.45
15.00–15.45
17.00–17.45
16.00–16.45
20.00–22.00
zvečer

PRIPOROČENI DAR Za UČBENIKE
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred*
8. razred*
9. razred

KNJIGA

ZVEZEK

LITURGIČNI

/
/
/
8,5 EUR
8,5 EUR
8,5 EUR
8 EUR
8 EUR
/

10 EUR
10 EUR
10 EUR
5 EUR
5 EUR
4 EUR
/
/
7 EUR

3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR

* Urnik je informativnega značaja in se lahko spremeni glede na urnik osnovne šole ali v
primeru zasedenosti kateheta. Birmanski kandidati (8. in 9. razred) imajo poleg učbenika pri
pouku še svoj zvezek za naloge. Priporočeni dar na družino za ogrevanje in didaktični material
je 25 EUR.
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ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 2019/2020
MESEC/DATUM

SEPTEMBER
21. 9. 2019
OKTOBER
12. 10. 2019
NOVEMBER
16. 11. 2019
DECEMBER
14. 12. 2019
JANUAR
11. 1. 2020
FEBRUAR
15. 2. 2020
MAREC
14. 3. 2020
APRIL
18. 4. 2020
MAJ
9. 5. 2020
JUNIJ
20. 6. 2020
JULIJ
18. 7. 2020
AVGUST
22. 8. 2020

SOSESKA

starši in veroučenci
Ulica Ivice Pirjevec, Molekova, Ovčakova, Grško,
Čehova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska
Ulica Lizike Jančar, Pot sodarjev, Židankova, Ulica
Mirka Tomšiča, Čižmanova
Spodnje Gameljne
Srednje Gameljne, Rašica
Zgornje Gameljne
Cesta v Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele Ljubič, Ulica
Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot, Šmartno
Ulica bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu,
Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica Janeza Rožiča
starši prvoobhajancev
Cesta vstaje, Na Palcah, Tacenska, Vipotnikova
Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca
Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge, Ulica
Željka Tonija

Vsem, ki skrbite za lepoto župnijske cerkve in podružnic, iskren Bog povrni!
Zaradi morebitnih sprememb bo datum in čas čiščenja sproti objavljen v Listu
svetega Martina. Za čiščenje župnijske cerkve so predvidene sobote, po navadi
od 8.00 naprej. Če je cerkev zaklenjena, pokličite župnika (041/872-638),
ključarja g. Janeza Lampiča (031/651-564) ali go. Heleno Avsenik (031/709-264).
Če ne morete priskočiti na pomoč v soboto, ko je na vrsti vaša soseska, povabljeni,
da se pridružite drugi skupini!

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

ČETRTKOVI POGOVORI O VERI
Scott Hahn: Zakaj verujem?
MESEC/DATUM

TEMA

SEPTEMBER 2. in 3. poglavje: MORAMO SE VPRAŠATI ...; NARAVNI RAZLOGI
Odnos med vero in razumom. Pet Tomaževih poti.
5. 9. 2019
OKTOBER
3. 10. 2019
NOVEMBER
7. 11. 2019
DECEMBER
5. 12. 2019
JANUAR
9. 1. 2020
FEBRUAR
6. 2. 2020
MAREC
5. 3. 2020
APRIL
2. 4. 2020
MAJ
7. 5. 2020

Kako nagovoriti neverujoče?
4. poglavje: PRAV IN NAROBE
Smo si Boga izmislili?
Zlo ni ustvarjeno; krivda lahko postane blagoslov.
6. poglavje: SVETOPISEMSKA ZANESLJIVOST
Argumenti za katoliško vero v Svetem pismu.
Ena, sveta, katoliška in apostolska Cerkev.
7. poglavje: ŽIVI SVETNIKI
Pričevanje svetnikov kot poglobitev oziroma odkritje vere.
Verovanje v Marijo in svetnike.
Večer krščanskega filma.
(ogled filma z versko vsebino in pogovor o njem)
8. poglavje: MNOŽICA DOKAZOV
Pomen svete maše in svetopisemski temelji za evharistijo.
Darovanje maš za umrle.
9. poglavje: MIR NA SKALI
Kaj predstavlja papeška služba v Cerkvi?
Petrinska služba v Cerkvi.
11. in 12. poglavje: MINLJIVO IN PRIHODNJE KRALJESTVO
Kratek pregled zgodovine odrešenja od Adama do Savla.
Davidovo kraljestvo kot temelj Jezusovega kraljestva.
13. in 14. poglavje: BOŽJE KRALJESTVO - JEZUS IN CERKEV
Odrešenje po Jezusu, sinu Davidomemu.
Cerkev kot življenjski prostor Božjega kraljestva.

Versko znanje mora rasti z nami, zato se je nujno o veri vedno znova učiti. Lepo
povabljeni k pogovorom o veri, vsak prvi četrtek. Do oktobra se srečujemo ob
20.00, po premiku ure pa ob 19.00.

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

