
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Ko pričakujemo gosta, se na obisk pripravimo. Pospravimo tudi stanovanje in se 
uredimo sami. Če nismo v prav dobrih odnosih z gostom, se še posebej potrudimo. 
Vse to je pomembno. A čedalje bolj ugotavljamo, da se premalo zavedamo velikega 
pomena obiskovanja, dobre priprave je premalo, obiska se ne veselimo, preveč dela 
imamo s postrežbo, če se že usedemo, smo v mislih že pri naslednjem delu .
Umirimo se! Sveti časi, ki so pred nami, so tako 
globoko zakoreninjeni v naši duši, da jih niti naša 
trenutna naglica in pomankljiva priprava na veliki 
obisk, hvala Bogu, nista mogla uničiti. Pomislimo 
samo, koliko milosti imamo kristjani, saj verujemo, 
da nas ob božiču res Nekdo obišče. Bog, ki je postal 
človek, da bi nas odrešil. Človek, nam v vsem enak, 
razen v grehu. To ni samo majhen otrok, to je 
učlovečeni Bog, ki bo šel na križ iz same ljubezni 
do nas.
Če imamo vsaj nekaj spoštovanja do gosta, ki nas bo obiskal, se nanj pripravimo in 
si vzamemo čas. Ne zanemarimo ADVENTNE priprave na božične praznike. Del te je 
tudi dobra spoved, odrekanje razvadam in prijaznost do vseh. Jezus Kristus je gost, ki 
nas ne bo samo obiskal, ampak bo pri nas tudi ostal!

Sebastjan LIKAR, župnik

Marijino Brezmadežno Srce je prepoznalo Božjo željo, jo sprejelo in z njo sodelovalo
tako, da je bil Božji Sin rojen v ta svet. Bog Odrešenik ima tudi tebe in mene tako rad,
da moreš prepoznati njegov obisk. Ali je kaj v tvojem življenju, kar bi lahko poimenoval
Božji obisk, Božje delovanje? Da, to je moč za korak na poti vere. Jezus prihaja v 
družino, v skupnost, kjer se med seboj ljubijo, med tiste, ki se po apostolovih besedah 
veselijo z veselimi in jokajo z jokajočimi (Rim 12,15). 
Jezus hoče še naprej ostati v svoji Cerkvi!

 Ivan BIZJAK, stalni diakon
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Dnevi pred nami 

 V ponedeljek, 25. novembra, bo 
srečanje biblične skupine ob 18.30, 
katehetov pa ob 19.30.

 Za čiščenje učilnic so v petek, 29. 
novembra, na vrsti starši in učenci 2. 
razreda. 

 V soboto, 30. novembra, začenjamo z 
devetdnevnico pred Brezmadežno, in sicer 
pri maši v Tacnu.

 Na 1. adventno nedeljo, 1. decembra, 
se bomo pri maši ob 9.00 spomnili pokojnih, 
ki so od nas odšli v minulem cerkvenem 
letu. Nabirko te nedelje namenjamo za 
škofijsko in župnijsko Karitas. Ob 10.30 
pa bo obhajanje patrocinija, Andrejeve 
nedelje, v Srednjih Gameljnah.

 Od 1. decembra naprej že lahko 
darujete za mašne namene za leto 2020 
(januar - julij).

 V četrtek, 5. decembra, bo 
miklavževanje za otroke do 3. razreda v 
župnijski cerkvi. Ob 19.00 bodo Četrtkovi 
pogovori o veri. Tema večera bo: 7. 
poglavje knjige Zakaj verujem? z naslovom 
Živi svetniki.

 Na prvi petek, 6. decembra, bo 
obhajanje bolnih in starejših, uro pred 
večerno mašo pa priložnost za spoved.

 V nedeljo, 8. decembra, je praznik 
Brezmadežnega spočetja Device Marije. 
Pri obeh mašah bo blagoslov jasličnih 
figuric malega Jezusa; lahko boste prejeli 
tudi bolniško maziljenje. Pri maši ob 9.00 
sodelujejo učenci 6. razreda.

 Srečanje zakonske skupine Družina 
in življenje bo v petek, 13. decembra, ob 
19.30.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 14. decembra, od 8.00 naprej, 
na vrsti Spodnje Gameljne. Ob 20.00 bo 
dekanijsko srečanje mladih v Podutiku 
ter priložnost za sveto spoved.

 Luč miru iz Betlehema bodo skavti 
prinesli v petek, 20. decembra, k 
devetdnevnici ob 18.00. Za čiščenje 
učilnic pa so od 19.00 naprej na vrsti 
starši in učenci 4. razreda. 

 V soboto, 21. decembra, bo na 
Cesti v Gameljne tradicionalni praznični 
sejem. Od 17.00 naprej bosta v župnijski 
cerkvi za spoved na voljo spovednika od 
drugod.

 Obhajanje bolnih in starejših pred 
prazniki bo v ponedeljek, 23. decembra, 
dopoldan. Ob 18.30 bo srečanje biblične 
skupine, ob 19.00 pa blagoslov jaslic pri 
Ježku v Tacnu.

 Sklep božične devetdnevnice in 
maša svetega večera bo v ponedeljek, 
24. decembra, ob 18.00. 

 Na praznik Gospodovega rojstva, 25. 
decembra, bodo svete maše ob polnoči 
ter ob 7.00 in 9.00. Pri obeh dopoldanskih 
mašah bo darovanje za obnovo sistema 
zvonjenja v župnijski cerkvi.

 Maša za domovino bo ob Dnevu 
samostojnosti in enotnosti (sv. Štefan), 
26. decembra, ob 9.00 v Šmartnu.

 Priprava staršev in botrov za krst 
bo v petek, 27. decembra, ob 19.00, 
krščevanje pa na nedeljo Svete družine, 
29. decembra, med mašo ob 9.00.

 V soboto, 28. decembra, bo maša 
tudi na Rašici, in sicer ob 19.00.

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. oktobra ste darovali za mašne 
namene: novembrski nameni za rajne (še 
2 mašna namena), za dušno in telesno 
zdravje.
Ob pogrebu + Katarine ČIŽMAN so darovali 
za cerkev: 50 EUR Čarmanovi s Kajakaške.
Bog povrni!

DROBCI BONTONA
Pri pogrebu imamo katoličani veliko 
odgovornost. Prav je, da se potrudimo in 
upoštevamo, da gre za izredno občutljiv 
obred, zakramental, kjer smo lahko svojim 
bližnjim, še posebej tistim, ki ne obiskujejo 
cerkve, velik zgled.
Pri vežici, še posebej po začetku obreda, 
bodimo tiho. Naj bo naša molitev 
znamenje bližine s pokojnikovimi svojci. 
Ob sprevodu se ustavimo in odkrijemo; če 
smo z avtomobilom, ugasnemo motor in 
počakamo.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta je prejela ZARJA 
Čadež iz Srednjih Gameljn.
Podprimo jo z molitvijo! 
Poslovili smo se od: Petra FURLANA iz 
Zgornjih Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

VABILO
Pred praznikom Brezmadežnega spočetja 
Device Marije bomo kakor vsako leto 
obhajali devetdnevnico. Družine vabimo, 
da sprejmejo Marijin kip za en večer k sebi 
ter povabijo sosede in prijatelje k skupni 
molitvi.
V torek, 17. decembra, pa bomo začeli 
z bližnjo pripravo na božične praznike, 
z božično devetdnevnico, h kateri ste 
povabljeni še posebej ministranti in 
veroučenci.
Pripravimo se na Odrešenikov prihod tudi 
z molitvijo in dobro opravljeno spovedjo!

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!

V samostanu v Stični je 14. decembra 
1948 v 88. letu starosti umrl dolgoletni 

šmarski župnik Janez Lesar, rojen 24. julija 
1861 v Jurjevici pri Ribnici na Dolenjskem. 
V naši župniji je deloval med letoma 1905 

in 1941.

IZ BLIŽNJE ...

Pridne roke naše župljanke Urške so na 
Martinovo nedeljo, 10. novembra 2019, 

spekle Martinove kolače iz domačih 
sestavin (pira, jabolka, orehi, med). Z 

darovi zanje pa smo za domačo Karitas 
zbrali 110 EUR. Bog povrni!
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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)
BREZMADEŽNA
8. december (9.00)

Klara MERŠE
(Ivan BIZJAK) Helena LESAR Matej ŽINKO 6. razred

(M. Sešek in L. Lampič)

3. ADVENTNA
15. december (9.00)

Nuša MERŠE
(Špela TRŠEK) Vida MERŠE Andrej MERŠE Irena KOŽELJ

(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

4. ADVENTNA
22. december (9.00) Anja TRŠEK Jolanda BIZJAK Ignac POLAJNAR Nejc TRŠEK

(V. Marjetič in J. Lampič)

SVETI VEČER
24. december (18.00)

/ Irena SNOJ Blaž BILBAN Ana Zala KOVAČIČ
(R. Merše in S. Ogorevc)

BOŽIČ
(0.00, 9.00)

/ Mojca SKOBE
(Lidija LAMPIČ)

Jurij ŠILC 
(Rok MERŠE)

Jure SEŠEK
(V. Marjetič in J. Lampič)

SVETA DRUŽINA
29. december (9.00)

Stane MERŠE
(Vida MERŠE) Joži PLUT Andrej SKOBE Marta LAMPIČ

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
25. 11.  

pon
sv. Katarina Aleksandrijska,
devica in mučenka 18.00 + Srečko BOŽNAR, obl.

+ Peter FURLAN, 7. dan Šmartno

26. 11.   
tor

sv. Leonard Portomavriški,
redovnik in misijonar 7.00 + Angela ČAMPA Šmartno

27. 11.  
sre

sv. Virgil in Modest,
škofa, apostola Karantanije 18.00 + Cilka ČARMAN, obl. Šmartno

28. 11. 
čet

sv. Katarina Laboure,
redovnica 18.00 + Franc REŽEK Šmartno

29. 11. 
pet

sv. Filomen,
mučenec 18.00 + Slavc SEŠEK, obl. Šmartno

30. 11. 
sob

sv. Andrej,
apostol 18.00 + Alojz TOMŠIČ, obl.

+ Milena STRAŠEK, 30. dan Tacen

1. 12. 
ned

1. ADVENTNA
NEDELJA
NEDELJA KARITAS

7.00 + SCHENK Šmartno9.00 za žive in pokojne župljane
10.30 za sosesko Sr. Gameljne

2. 12. 
pon

sv. Bibijana (Vivijana),
mučenka 18.00 + Frančiška GREGORŠ Šmartno

3. 12. 
tor

sv. Frančišek Ksaver,
duhovnik 18.00 za duše v vicah Šmartno

4. 12. 
sre

sv. Janez Damaščan,
duhovnik in cerkveni učitelj 18.00 + Jože LONGAR Šmartno

5. 12. 
čet

sv. Sava,
opat 18.00 + Nikolaj LAMPIČ Šmartno

6. 12. 
pet

sv. Nikolaj (Miklavž),
škof
PRVI PETEK

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

7. 12. 
sob

sv. Ambrozij (Ambrož),
škof in cerkveni učitelj
PRVA SOBOTA

18.00 + Janez ČARMAN Tacen

8. 12. 
ned

BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE

7.00 + MEDJA in PERŠE
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
9. 12. 
pon

sv. Valerija,
mučenka 18.00 + Franc ŽGAJNAR, obl. Šmartno

10. 12. 
tor

Loretska 
Mati Božja ni maše

11. 12. 
sre

sv. Damaz I.,
papež 18.00 + Boštjan ERZAR, obl. Šmartno

12. 12.
čet

Devica Marija
iz Guadalupe 18.00 + Marija LAMPIČ, obl. Šmartno

SVETE MAŠE V ŽuPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ

13. 12.   
pet

sv. Lucija,
devica in mučenka 18.00 + Vladimir JAKOPIN, obl. Šmartno

14. 12.  
sob

sv. Janez od Križa,
duhovnik in cerkveni učitelj 18.00 + Francka NOVAK, obl.

+ Matej OBLAK, obl. Tacen

15. 12. 
ned

3. ADVENTNA 
NEDELJA
GAUDETE

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Vinko NOVAK, obl.
16. 12. 

pon
sv. Adelajda,
kraljica 18.00 za blagoslov v družini

+ Peter FURLAN, 30. dan Šmartno

17. 12. 
tor

sv. Viviana,
opatinja BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 18.00 + Julijana LAMPIČ, obl. Šmartno

18. 12. 
sre

sv. Vunibald,
opat 18.00 + Mira JERAS Šmartno

19. 12. 
čet

sv. Urban V.,
papež 18.00 + Antonija in Tomaž BOŽNAR Šmartno

20. 12.
pet

sv. Vincencij Romano,
duhovnik 18.00 + BOŠTARJEVI Šmartno

21. 12. 
sob

sv. Peter Kanizij,
duhovnik in cerkveni učitelj 18.00 za zdravje Šmartno

22. 12. 
ned

4. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 za pokojne starše in sorodnike
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
23. 12. 

pon
sv. Janez Kancij,
duhovnik 18.00 + KUCLAR in OVČAK Šmartno

24. 12. 
tor

sv. Adam in Eva,
prastarši
SVETI VEČER

18.00 + KRAMARJEVI Šmartno

25. 12. 
sre

GOSPODOVO
ROJSTVO
BOŽIČ

00.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno7.00 + Antonija in Viktor ŽEN

9.00 + Janez ERZAR, obl.
26. 12.

čet
sv. Štefan,
diakon in mučenec
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

9.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR, obl. Šmartno

27. 12.
pet

sv. Janez,
apostol in evangelist 18.00 za blagoslov v družini Šmartno

28. 12.
sob

sv. Nedolžni otroci,
mučenci

18.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ Tacen
19.00 za družine Rašica

29. 12.
ned

NEDELJA
SVETE DRuŽINE

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 v zahvalo za srečen porod
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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ŽUPNIJSKA ADVENTNA AKCIJA
»pokora je dar«

Letošnja adventna akcija v naši župniji nas bo spodbudila k odločitvi 
za iskreno pripravo in pokoro. krščanska priprava na praznike je poleg 
poglobitve molitvenega življenja velikokrat osredotočena tudi na miloščino 
in dar, zato bomo ob tem, ko se bomo na različne načine pokorili, povabljeni, 
da v znamenje hvaležnosti prinesemo svoj skromen dar k oltarju.
V SPODNJI TABELI SO PRILOŽNOSTI, DA OPRAVIM POKORO, TER NATO 
PRINESEM SVOJ DAR, KI GA BOMO UPORABILI ZA JASLICE:

ČE (SE) BOM V ADVENTU ... ... BOM K OLTARJU PRINESEL:
vsak večer zmolil desetko 
rožnega venca v zahvalo

BOŽIČNO ZVEZDO (RDEČO)

šel na romanje 2 EUR
odpovedal sladkariji, 
nepotrebnemu brskanju po 
internetu ali na telefonu

KOS LESA, 
DEŠČICO ALI 

SUHO DRAČJE
bolj prijazen in pozoren do 
bližnjih

PLAHTICO POSUŠENEGA 
MAHU

potrudil in prišel vsaj enkrat k 
večerni maši med tednom

OKRASEK ZA JELKO

KRALJA, KI PRIHAJA - PRIDITE, MOLIMO!



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

pred nami je adventni čas, čas, ko bomo spet pričakovali rojstvo. rojstvo, ki 
nam z Življenjem prinaša življenje. 
kristjani smo povabljeni, da ta čas preživimo v duhovni pripravi na božične 
praznike s poglobljeno molitvijo, osebnim spreobrnjenjem, sveto spovedjo 
in iskreno ljubeznijo do bližnjega.
pred praznikom Gospodovega rojstva, 25. decembra, obhajamo božično 
devetdnevnico (pri nas od 17. decembra). V tem tednu se bomo pri sveti 
maši še posebej spomnili prošenj in zahval nas živih. 
Sveta maša se namreč nikoli ne daruje samo za pokojne, ampak predvsem za 

žive, za potujočo Cerkev. 
Vabimo vas, da odrežete spodnji del lista in nanj napišete namen, ki se ga 
bomo spomnili na določen dan med božično devetdnevnico. Nameni so lahko 
različni: v zahvalo, za blagoslov, za uspeh v šoli ali službi, za spreobrnjenje, 
za pomoč v stiski, za sosede, za srečno pot, za blagoslov v novem letu, za 
prijatelja ali dobrotnika … 
NAMENE ODDAJTE DO NEDELJE, 8. 12., DA BOMO LAHKO SESTAVILI RAZPORED!
Bog povrni, če boste priložili dar! Namen oddajte čim prej v priloženi kuverti 
v nabiralnik v župnijski cerkvi ali župniku osebno! 
"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----" 

V času božične devetdnevnice prosim za naslednje molitvene namene:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Če je mogoče, se mojega namena spomnite (obkrožite) v:
 torek, 17. 12.  sreda, 18. 12.     četrtek, 19. 12.  
 petek, 20. 12.            sobota, 21. 12. nedelja, 22. 12.
    ponedeljek, 23. 12.   kadarkoli

»ZA ŽIVO UPANJE - ZA ŽIVO CERKEV!«
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