
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu

Naši svetniški kandidati ... Kdo so? Bojim se, da jih ne poznamo in zato se jim tudi ne 
priporočamo. Kandidati za svetnike so možje in žene, duhovniki in laiki, ki so živeli v 
duhu svetosti in s svojim življenjem ali celo z mučeniško smrtjo pričevali za Kristusa in 
njegovo Cerkev. Med njimi so: nadškof Anton Vovk, ki je ljubljansko škofijo vodil v času 
preganjanja Cerkve in bil tudi sam preizkušan in mučen; škof iz Skopja, lazarist Janez 
Frančišek Gnidovec, ki je bil znan po izredni ljubezni do ljudi; salezijanec Andrej Majcen, 
misijonar na Kitajskem in v Vietnamu; mistikinja Magdalena Gornik, ki se je s stigmami 
pričevala za Jezusovo trplljenje; svetniški duhovnik Anton Strle ter slovenski mučenci 
medvojnega in povojnega nasilja. 
Odkrijmo svetost rojakov, ki so v veri in zvestobi Cerkvi še danes zgled pristne vere. 
Vse vas povabim, da si izberete enega izmed njih in se mu v oktobru priporočate vsaj 
s kakšno desetko rožnega venca. Zaupajmo! Bog po Mariji in svetnikih dela velike reči!
Poleg zgoraj omenjenih Božjih služabnikov pa med njimi posebno mesto zavzema tudi 
Friderik Irenej Baraga, škof v Marquettu. Z nekaterimi člani Baragove zveze bomo 
poromali v kraje, kjer se je razdajal svojim Indijancem, predvsem na severu države 
Michigan v Združenih državah. Molite za našo srečno pot, mi pa bomo svoje molitve 
namenili tudi za vse potrebe naše župnijske skupnosti!

Sebastjan LIKAR, župnik
Letošnji oktober je izredni misijonski mesec z geslom: KRŠČENI IN POSLANI. Z novim 
žarom naj bi v moči krsta začutili dolžnost in poslanstvo, da oznanjamo evangelij. V 
začetku oktobra se spominjamo angelov varuhov, ki nas nagovarjajo k odgovornemu 
ravnanju. Spodbujata nas tudi velika svetnika: sv. Terezija Deteta Jezusa in sv. Frančišek 
Asiški. Posebno mesto pa ima naša nebeška Mati Marija, ki nas z molitvijo rožnega venca 
povezuje z njenim materinskim Srcem. Marija, Mati družine in Mati Cerkve, prosi za nas! 

 Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami 

 V ponedeljek, 30. septembra, bo 
srečanje biblične skupine ob 19.30 ter 
nove sestave Gospodarskega sveta, prav 
tako ob 19.30.

 Četrtkovi pogovori o veri bodo 3. 
oktobra ob 20.00. Tema večera bo: 4. 
poglavje knjige Zakaj verujem?: Prav in 
narobe.

 Na prvi petek, 4. oktobra, bo dopoldan 
obhajanje bolnih in starejših po domovih. 
Zaradi duhovne obnove mladine ne bo 
spovedovanja pred mašo.

 Na 27. nedeljo med letom, 6. oktobra, 
boste lahko po obeh nedeljskih mašah 
prejeli zakrament bolniškega maziljenja. 

 Srečanje zakonske skupine Družina in 
življenje bo v petek, 11. oktobra, ob 19.30.

 V soboto, 12. oktobra, so vaje za 
ministrante ob 9.00. Za čiščenje župnijske 
cerkve so od 8.00 naprej na vrsti ulice: 
Ivice Pirjevec, Molekova, Ovčakova, Grško, 
Čehova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska.

 Ob žegnanju, 13. oktobra, ko bomo 
obhajali tudi župnijski dan, bo sveta maša 
v Šmartnu samo ob 11.00. Redno mesečno 
darovanje namenjamo za obnovo sistema 
zvonjenja v župnijski cerkvi.

 Priprava staršev in botrov na krst bo 
ta mesec izjemoma že v sredo, 16. oktobra 
ob 20.00 v župnišču. Krščevanje pa bo v 
nedeljo, 27. oktobra, med mašo ob 9.00.

 V četrtek, 17. oktobra, bo po maši ob 
19.30 srečanje za vse starše birmancev (8. 
in 9. razreda). Med nami bo gost, g. Marko 
Weilguny, ki nam bo spregovoril o vlogi 
botra v pripravi na birmo in v kasnejših 
letih.

 Na misijonsko nedeljo, 20. oktobra, 
bo ob 9.00 družinska maša, pri kateri 
sodeluje 4. razred. Pušico te nedelje 
namenjamo za Misijonsko pisarno. Ob 
15.00 bo molitev za pobite v Kucji dolini 
(župnija Ljubljana Podutik).

 V noči na nedeljo, 27. oktobra, 
premikamo uro na zimski čas (kazalce 
eno uro nazaj!). Večerne maše so od 28. 
oktobra ob 18.00. 

 Srečanje biblične skupine bo v 
ponedeljek, 28. oktobra, ob 18.30.

 Obhajanje bolnih in starejših bo 
zaradi praznika že v četrtek, 31. oktobra, 
dopoldan. Uro pred večerno mašo bo 
priložnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi.

 Na praznik Vseh svetih, 1. novembra, 
bosta praznični maši ob 7.00 in 9.00 
v župnijski cerkvi ter popoldanska ob 
14.00. Ob 15.00 bodo molitve za rajne na 
pokopališču, ob 17.00 pa molitev rožnih 
vencev za pokojne. 

 Ob Spominu vseh vernih rajnih, v 
soboto, 2. novembra, bo sveta maša v 
župnijski cerkvi ob 9.00, večerna maša v 
Tacnu pa bo nedeljska.

 V nedeljo, 3. novembra, obhajamo 
zahvalno nedeljo, ko se Bogu 
zahvaljujemo za sadove zemlje, pa tudi 
za vse milosti, ki jih prejemamo. Oltar v 
župnijski cerkvi okrasijo vaščani Tacna. 
Darovanje na to nedeljo je namenjeno 
vzdrževanju domačega duhovnika.

 Naslednja številka Lista svetega 
Martina bo izjemoma izšla na prvo 
nedeljo v novembru, 3. novembra.

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 5. septembra ste darovali za mašne 
namene: v zahvalo, v dober namen, + 
Slavko ŠINKOVEC, + Marko SEŠEK, v zahvalo 
za rešitev, + Stanka GRUDEN.
Ob pogrebu + Roberta STARETA so darovali 
za mašni namen: Ivan Zadnikar z družino 
ter Kernovi iz Srednjih Gameljn.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. 
Martin Zlobko (Zavod sv. Stanislava) ali pa 
bodo opravljene v mesecu oktobru med 
romanjem Baragove zveze v Združenih 
državah Amerike.

DROBCI BONTONA
Ko pridemo v cerkev, se pri kropilnem 
kamnu pokrižamo v spomin svojega 
krsta, pokleknemo pa (na desno 
koleno) iz spoštovanja do navzočega 
Jezusa v tabernaklju. V cerkvah, kjer ni 
Najsvetejšega, se samo priklonimo.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta je prejel NOE 
DOBREJ Medved iz Zgornjih Gameljn.
Podprimo ga z molitvijo!
Poslovili smo se od Roberta STARETA iz 
Zgornjih Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

VABILO
Obletnico posvetitve župnijske cerkve 
bomo slovesno obhajali v nedeljo, 13. 
oktobra 2019 z žegnanjsko mašo ob 11.00.
Po maši bo tradicionalno kosilo za vse 
navzoče (v primeru dežja v Osnovni šoli 
Šmartno). Vmes boste lahko pri srečelovu 
pomagali župnijski Karitas.
Ob 14.00 bo med nami mešani pevski 
zbor Anton Foerster z zborovodkinjo prof. 
Damijano Božič Močnik. Predstavili se nam 
bodo s krajšim koncertom, nato pa bomo 
druženje zaključili s petimi litanijami.

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!

Ob prazniku sv. Uršule, 21. oktobra, 
je bil v preteklosti šmarski župnik 

dolžan maševati v Goričanah. Ob tej 
priliki ga je bremenil poklon škofu, in 
sicer 4 mernike ovsa in 2 kopuna. Po 
maši v grajski kapelici sv. Uršule je bil 

povabljen v grad na kosilo.

IZ BLIŽNJE ...

S študentsko skupino smo od 24. in 25. 
septembra romali po Madžarski. Ogledali 

smo si opatijo Pannonhalma, duhovno 
središče Madžarov Esztergom ter seveda 

prestolnico Budimpešto.
Vse študente pa vabimo k rednim 

srečanjem vsako prvo in tretjo nedeljo v 
mesecu v župnišču ob 20.00!
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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.

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)

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)
27. MED LETOM
6. oktober (9.00)

Joži PLUT
(Vida MERŠE) Špela TRŠEK Andrej SKOBE Klara OGOREVC

(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

ŽUPNIJSKI DAN
13. oktober (11.00)

Petra SUHOVERŠNIK
(Ivan BIZJAK) Lidija LAMPIČ Jure SEŠEK Jurij ŠILC

(M. Sešek in L. Lampič)

29. MED LETOM
20. oktober (9.00)

Lea MERŠE
(Špela TRŠEK) Tina ŽINKO Blaž BILBAN Irena KOŽELJ

(V. Marjetič in J. Lampič)

30. MED LETOM
27. oktober (9.00)

Jolanda BIZJAK
(Matej ŽINKO) Mojca SKOBE Ignac POLAJNAR Anja TRŠEK

(T. Lampič in R. Merše)

VSI SVETI
1. 11. (9.00, 14.00) / Helena LESAR

Joži PLUT
Jure PAVŠEK
Rok MERŠE

Nuša MERŠE
Vida MERŠE

31. MED LETOM
3. november (9.00)

Pia MERŠE
(Ivan BIZJAK) Barbara MERŠE Andrej MERŠE Anita VIDMAR

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 9.  
pon

sv. Hieronim,
duhovnik in cerkveni učitelj 19.00 + Ana KUHELJ, obl. Šmartno

1. 10.   
tor

sv. Terezija Deteta Jezusa,
devica in cerkvena učiteljica 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

2. 10.  
sre

sv. angeli 
varuhi 19.00 + Ivanka in Ludvik SERAŽIN, obl. Šmartno

3. 10. 
čet

sv. Frančišek Borgia,
redovnik 19.00 v zahvalo za opravljeno maturo Šmartno

4. 10. 
pet

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu
+ Robert STARE, 30. dan Šmartno

5. 10. 
sob

sv. Favstina Kovalska,
redovnica
PRVA SOBOTA

19.00 + Vilko VENE, obl. Tacen

6. 10. 
ned

27. NEDELJA
MED LETOM
ROŽNOVENSKA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + KRAMARJEVI
7. 10. 

pon
Rožnovenska
Mati Božja 19.00 + Valentin LAMPIČ, obl. Šmartno

8. 10. 
tor

sv. Pelagija,
devica in mučenka 7.00 + Franc in Francka SEŠEK Šmartno

9. 10. 
sre

sv. Dionizij,
škof in mučenec 19.00 + Lojze ČAMPA Šmartno

10. 10. 
čet

sv. Danilo (Danijel),
škof 19.00 + Nikolaj LAMPIČ, obl. Šmartno

11. 10. 
pet

sv. Janez XXIII.,
papež 19.00 + Jože, Marija in Ljudmila ŠKOF Šmartno

12. 10. 
sob

sv. Maksimilijan Celjski,
mučenec 19.00 + Franc TRTNIK Tacen

13. 10. 
ned

OBLETNICA
POSVETITVE ŽUPNIJSKE
CERKVE
ŽUPNIJSKI DAN

11.00 + Franc KEPIC, obl. Šmartno

14. 10. 
pon

sv. Kalist I.,
papež in mučenec 19.00 + Justina in Stanislav NOVAK Šmartno

15. 10. 
tor

sv. Terezija Avilska,
devica in cerkvena učiteljica 7.00 + Ana FURLAN, obl. Šmartno

16. 10. 
sre

sv. Jadviga (Hedvika),
kneginja 19.00 + Stanko in Milka LOŽAR Šmartno

17. 10.
čet

sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec 19.00 za blagoslov v družini Šmartno

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ

18. 10.
pet

sv. Luka,
evangelist 7.00 + Ana Marija ERJAVEC Šmartno

19. 10. 
sob

sv. Janez Brebeuf in drugi
kanadski mučenci 19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ Tacen

20. 10. 
ned

29. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA

7.00 + Jožefa in Alojzij LETNAR, obl.
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
21. 10. 

pon
sv. Uršula,
devica in mučenka 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

22. 10. 
tor

sv. Janez Pavel II.,
papež ni maše

23. 10. sre sv. Janez Kapistran,
duhovnik 19.00 + Stanislav in Ivana SKOBE Šmartno

24. 10. 
čet

sv. Anton Marija Klaret,
redovni ustanovitelj 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

25. 10.
pet

sv. Krizant in Darija, 
mučenca 19.00 + Antonija GREGORŠ, obl. Šmartno

26. 10. 
sob

sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca 19.00 + Anica MALOVRH Tacen

27. 10. 
ned

30. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Jožica ZUPAN, obl.
28. 10. 

pon
sv. Simon in Juda Tadej,
apostola 18.00 + Pavla in Jože ROSULNIK Šmartno

29. 10. 
tor

sv. Mihael Rua,
redovnik ni maše

30. 10. 
sre

sv. Marcel,
mučenec 18.00 + Nevenka FRANCELJ Šmartno

31. 10.čet sv. Volbenk (Bolfenk),
škof 18.00 + Anica in Franc JAGER Šmartno

1. 11.pet VSI 
SVETI
PRVI PETEK

7.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu
Šmartno9.00 za svetost in spreobrnjenje 

14.00 za žive in pokojne župljane
2. 11.sob SPOMIN VSEH

VERNIH RAJNIH
9.00 za duše v vicah Šmartno

18.00 + BITENC Tacen
3. 11. 
ned

31. NEDELJA 
MED LETOM
ZAHVALNA

7.00 + Bernardka, Marija, Herman ANŽIČ
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
10.30 za sosesko Sp. Gameljne

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

*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.
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NOVEMBRSKI NAMENI ZA RAJNE

Vsako leto se v mesecu novembru pri delavniških mašah poleg mašnega 
namena še posebej spominjamo vseh naših rajnih, zanje molimo in jih 
izročamo Božjemu usmiljenju.

K imenom naših sorodnikov in prijateljev lahko priložimo tudi majhen dar 
za duhovnika, za »očenaše«. Ta dar zaradi pomanjkanja mašnih namenov 
namenjamo duhovnikom, ki nimajo mašnih intencij za vsak dan.

ZA VSE NAMENE IN DAROVE SE LEPO ZAHVALJUJEMO!

Na spodnji del tega lista napišite svoje pokojne, ki se jih bomo naslednji me-
sec spominjali. PROSIMO, PIŠITE ČITLJIVO S TISKANIMI ČRKAMI!

Kuverto lahko oddate v nabiralnik v župnijski cerkvi ali jo izročite župniku 
osebno do 20. oktobra 2019.    

------------------------------------------------------- 

V MOLITVENI SPOMIN PRIPOROČAMO NAŠE DRAGE RAJNE:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

DAR, KI GA PRILAGAMO V TA NAMEN: ____________ EUR.
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Bog, ti si Bog živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi. 
Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli. 

Z njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš njih in nas.
Spominjamo se tudi pozabljenih, ki jih nihče ne objokuje. 

Vemo, da so v tvojem objemu in te prosimo: 
sprejmi vse med svoje srečne otroke.

Ohranjaj žive vezi med živimi in umrlimi
in vse nas nekoč umiri v svojem naročju. Amen.

Kristjanu je spomin na pokojne nekaj svetega. Rožica, prižgana svečka, lepo 
urejen grob ... 
Zaupna molitev in daritev svete maše pa na prav poseben način izražata vero 
v posmrtno življenje in občestvo vseh verujočih, ki presega meje groba.
»Vsi bomo nekoč umrli, toda niso vse smrti enake. Lepo je umreti, če pustiš za 
seboj vse čisto in urejeno!«, je zapisal mislec.
V novembrskih večerih se bomo povezovali z našimi rajnimi, posebej tistimi, 
ki jih je smrt presenetila, in jim z molitvijo pomagali, da bi čim prej doživeli 
polnost Božje ljubezni.

VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI, GOSPOD!
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