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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 668

Bral sem, da na Kitajskem obstaja zelo moderen drag test DNK za nerojenega otroka,
s katerim bojda ugotavljajo, kako inteligenten je njihov otrok, kakšne talente bo imel.
In ker so, po raziskavah sodeč, očitno ti testi zanesljivi, so mnogi starši razočarani, ker
njihovi otroci nimajo želenih in pričakovanih darov in sposobnosti.
Moj Bog, kje je človeška družba! Etičnost in
nedotakljivost življenja človeka sta postali tako
oddaljeni od našega vsakdana, da ni čudno, če se
bojimo, da bomo sami sebe uničili z nespametnimi
in nepremišljenimi dejanji. In nikar ne mislimo, da
se to dogaja samo na daljnem Vzhodu! Upravičeno
se smemo bati in za svoje potomce.
Vendar, kristjani ne smemo biti ljudje, ki izgubljajo
upanje. Prav vsak izmed nas je odgovoren, da v
svoji okolici širi Jezusovo evangeljsko sporočilo,
ki pomeni izbiro ZA življenje. In za nedotakljivost
vir: internet, casnik.si
vsakega življenja!
Voščim blagoslova in miru v novem letu 2020! In predlagam majhno žrtev, ki jo lahko
začnemo v novem letu uresničevati. Ne bo nam naložila dodatnega dela. Nas bo
pa bistrila v želji, da bi delali za boljši svet in z modrimi dejanji spreminjali okolico.
Vzemimo si minuto časa vsak dan novega leta in molimo za ZDRAVO PAMET. To je
recept naših prednikov, ki jih tudi v najtežjih preizkušnjah ni pustil na cedilu.
Sebastjan LIKAR, župnik
»Prepričani smo, da bo naše življenje boljše, ko se bomo poročili, imeli otroke …
Potem čakamo, da bodo otroci dovolj veliki … Potem mislimo, da bo bolje, ko se bodo
osamosvojili, ko bomo imeli nov avto, lepo hišo in bomo šli na počitnice ... V resnici
pa je najboljši trenutek za srečo tukaj in sedaj! Resnična ovira na naši poti je naš
način življenja. Do sreče ne vodi nobena pot. SREČA JE POT. Sreča je vsak trenutek
našega življenja.« Ko vstopamo v novo leto, naj z Božjo pomočjo in blagoslovom
delamo za srečo, ki ne mine. SREČNO IN BLAGOSLOVLJENO 2020!
Ivan BIZJAK, stalni diakon
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Dnevi pred nami
V tednu po 29. decembru so božične
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne
ure so po večernih mašah v Šmartnu.

V sredo, 15. januarja, bo srečanje
birmanskih animatorjev v župnišču ob
18.30.

V sredo, 1. januarja, na novega leta
dan, je praznik Marije, svete Božje Matere.
Sveta maša bo v župnijski cerkvi ob 9.00.

Antonova maša bo v podružnici sv.
Andreja v Srednjih Gameljah ob godu sv.
Antona Puščavnika, in sicer v petek, 17.
januarja ob 18.00.

Na prvi petek ne bo obhajanja bolnih
in starejših po domovih.
Drugo nedeljo po božiču obhajamo 5.
januarja. Ob 19.00 lepo vabljeni na božični
koncert duhovniškega okteta Oremus, ki
bo v župnijski cerkvi.
V ponedeljek, 6. januarja, je praznik
Gospodovega razglašenja, svetih Treh
kraljev. Sveti maši bosta v župnijski cerkvi
ob 9.00 in 18.00. Ob 19.00 bo srečanje
Župnijskega pastoralnega sveta v župnišču.
V četrtek, 9. januarja, bodo Četrtkovi
pogovori o veri ob 19.00 v župnišču. Tokrat
si bomo ogledali film s krščansko tematiko.
Srečanje zakonske skupine Družina in
življenje bo v petek, 10. januarja, ob 19.30.
Za čiščenje župnijske cerkve sta v
soboto, 11. januarja, na vrsti soseski
Srednje Gameljne in Rašica..

Srečanje ministrantov bo v soboto,
18. januarja, ob 9.00 v župnijski cerkvi
v Šmartnu. Ministranti naj pridejo
obvezno kot dežurni med tednom enkrat
v mesecu!
V ponedeljek, 20. januarja, bo
Boštjanova maša v Spodnjih Gameljnah
ob 18.00. Ob 19.00 bo srečanje
Župnijskega gospodarskega sveta, ob
20.00 pa prvo srečanje animatorjev
oratorija. Vabimo tudi učence 9. razreda!.
Priprava staršev in botrov na krst
bo v četrtek, 23. januarja, ob 19.00 v
župnišču, krščevanje pa v nedeljo, 26.
januarja, po maši ob 9.00.
Za čiščenje učilnic v župnišču so v
petek, 24. januarja, od 18.30 naprej, na
vrsti starši in učenci 5. razreda.
Duhovna obnova župnijskih
sodelavcev bo v soboto, 25. januarja,
dopoldan v župnišču. Med nami bo
nekdanji šmarski kaplan, dr. Alojz Snoj.

V nedeljo, 12. januarja, sklepamo
božični čas s praznikom Jezusovega
krsta. Po obeh mašah boste lahko prejeli
zakrament bolniškega maziljenja. Ob 9.00
pa bo družinska maša pri kateri sodelujejo
učenci 7. razreda. K tej maši so vabljene
tudi družine novokrščencev, ki so v letu
2019 prejeli prvi zakrament.

Mesečno darovanje v nedeljo, 26.
januarja, namenjamo za ogrevanje.

Srečanje sodelavk Karitas bo v
ponedeljek, 13. januarja, ob 18.30 v
župnišču.

Svete maše so ob delavnikih od 7.
januarja naprej v župnišču.

Od 1. decembra lahko darujete za
mašne namene za prvo polovico leta
2020 (januar-konec julija!).

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

ŽUPNIJA ŽIVI

Od 25. novembra ste darovali za mašne
namene: + Tone in Pavle VIDE, za pokojne
sorodnike, za dušno in telesno zdravje,
+ Helena NAGODE, + GRAD in Valentin
CIGOLE, v dober namen, za zdravje in
dušni mir.
Ob pogrebu + Kristine Marije KIRBIŠ sta
darovali za mašni namen Ljudmila Brcar in
Marija Majcen.
Ob pogrebu + Petra FURLANA je darovala
za mašni namen Lidija Kušar.
Ob pogrebu + Eme LOVRENČIČ so darovali
za mašni namen Adela Mičanović ter
Franci in Magda Ovčak.
Ob pogrebu + Katarine CIGOLE so darovali
za mašni namen: Saša Jakopin in Magda
Ovčak ter družina Kavčič.
Ob pogrebu + Cecilije ZUPAN so darovali za
mašni namen: sosedje Malovrh in Klančar.
Bog povrni! Svete maše sta opravila
nadškof Alojz Uran in Boštjan Prevc.

Zakrament svetega krsta sta prejela MIHA
Erzar iz Spodnjih Gameljn in NEŽA Lampič
iz Šmartna.
Podprimo ju z molitvijo!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Tradicionalno adventno romanje z
nekaterimi našimi župljani, ki pomagajo
pri delu v župniji, je bilo v nedeljo,
15. decembra 2019. Molili smo na
Slomškovem grobu in dan zaključili na
adventnem sejmu v Celovcu.

Relikvije sv. Neže, device in mučenke, ki
goduje 21. januarja, so vložene v (stari)
glavni oltar župnijske cerkve. Matija
Bradaška pa jo je upodobil tudi na freski
v prezbiteriju, v družbi Matere Božje in sv.
Kolumbe.

Poslovili smo se od: Srečka ALEŠA iz
Srednjih Gameljn, Stanislava JESIHA iz
Zgornjih Gameljn, Kristine Marije KIRBIŠ
iz Spodnjih Gameljn, Marije PREMK iz
Šmartna ter od Eme LOVRENČIČ in Cecilije
ZUPAN iz Tacna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABILO

Ob Baragovem dnevu, spominu njegovega
smrtnega dne, 19. januarja, bo to nedeljo
popoldan romanje molitvenih skupin,
ob 19.00 pa srečanje Baragove zveze v
župnišču v Šmartnu.
Romarji, ki so v mesecu oktobru poromali
po Baragovih krajih v Severni Ameriki,
bodo predstavili svojo pot.

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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BRALCI BOŽJE BESEDE
OZNANILA
1. BERILO
(TACEN)
2. PO BOŽIČU
Petra SUHOVERŠNIK
Pia MERŠE
5. januar (9.00)
(Ivan BIZJAK)
JEZUSOV KRST
Lea MERŠE
7. razred
12. januar (9.00) (Stane MERŠE)
2. MED LETOM
Tina ŽINKO
Barbara MERŠE
19. januar (9.00) (Vida MERŠE)
3. MED LETOM
Špela TRŠEK
Mojca SKOBE
26. januar (9.00) (Blaž BILBAN)
NEDELJA

2. BERILO
Jure PAVŠEK
Andrej MERŠE

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Anita VIDMAR
(M. Sešek in L. Lampič)

7. razred
(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

Matej ŽINKO

Ignac POLAJNAR

Andrej SKOBE

Anja TRŠEK

(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
GOD/PRAZNIK
29. 12. SVETA DRUŽINA
ned
30. 12.
pon
31. 12.
tor
1. 1.
sre

sv. Feliks I.,
papež
sv. Silvester,
papež

SILVESTROVO

MARIJA,
SVETA BOŽJA MATI

NOVO LETO

URA

KRAJ

NAMEN*

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 v zahvalo za srečen porod
in Veronika KOŽELJ
18.00 ++ Jože
Katarina CIGOLE, 7. dan
18.00 + ŠPENKO in PUSTINEK
9.00 + Drago in Marija TRAILOVIĆ

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

sv. Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški, škofa
Presveto
Jezusovo ime

18.00 za spreobrnjenje

Šmartno

PRVI PETEK

bl. Alojziju Grozdetu
18.00 v+ čast
Marija PREMK, 30. dan

Šmartno

4. 1.
sob

sv. Angela Folinjska,
redovnica

18.00 + Ivanka ČIŽMAN, obl.

5. 1.
ned

2. NEDELJA
PO BOŽIČU

2. 1.
čet
3. 1.
pet

PRVA SOBOTA

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Pavla KALIŠ, obl.

6. 1.
pon

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

7. 1.
tor
8. 1.
sre
9. 1.
čet
10. 1.
pet
11. 1.
sob
12. 1.
ned

sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik
sv. Severin Noriški,
opat
bl. Pij IX.,
papež
sv. Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj
sv. Pavlin Oglejski,
škof
JEZUSOV
KRST

SVETI TRIJE KRALJI

9.00 + Anton PEKOLJ
18.00 + Bogdan Matija ROTAR, obl.
7.00 za pokojne sorodnike

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

18.00 + HABE in SAVINŠEK

Šmartno

18.00 za blagoslov v družini

Šmartno

18.00 + ŠIMNOVČEVI

Šmartno

PETERLIN, Srečko JAKOPIČ, obl.
18.00 ++ Pavel
Ema LOVRENČIČ, 30. dan
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Anton in Marija KRANJEC

Tacen
Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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13. 1.
pon
14. 1.
tor
15. 1.
sre
16. 1.
čet
17. 1.
pet
18. 1.
sob
19. 1.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Hilarij iz Poitiersa,
škof in cerkveni učitelj
sv. Odon (Oton),
prior v Jurkloštru
bl. Absalom,
koprski škof
sv. Honorat,
škof
sv. Anton Puščavnik,
opat
sv. Marjeta Ogrska,
kneginja
2. NEDELJA
MED LETOM

URA

20. 1.
pon
21. 1.
tor
22. 1.
sre
23. 1.
čet
24. 1.
pet
25. 1.
sob
26. 1.
ned

sv. Fabijan in Sebastijan,
mučenca
sv. Agnes (Neža),
mučenka
sv. Vincencij (Vinko),
diakon in mučenec
Zaroka
Marije in Jožefa
sv. Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj
Spreobrnitev
apostola Pavla
3. NEDELJA
MED LETOM

NAMEN*

18.00 + starši in stari starši GRAD

Šmartno

18.00 + Anton in Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF

Šmartno

18.00 + Franc in Antonija ROBLEK

Šmartno

18.00

Sr. Gameljne

+ Karel KOVAČIČ, obl.
+ Cecilija ZUPAN, 30. dan

7.00 + Rozalija JEŽEK, obl.
9.00 za žive in pokojne župljane

NEDELJA SVETEGA PISMA

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

Šmartno

7.00 + Marija BUKOVEC in Angelca MUSTAVAR

18.00 + TAVČAR

BARAGOV DAN

KRAJ

18.00 + Janez RAMOVŽ, obl.
7.00 + Marija PEČAR
18.00

Tacen
Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno

+ France ČAMPA, obl.
+ Katarina CIGOLE, 30. dan

Šmartno

18.00 + Pavla LAMPIČ

Šmartno

18.00 + Pavla ROSULNIK in Rudi SNOJ

Šmartno

18.00 + Peter MALOVRH, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Francka NOVAK in Stanka GRUDEN

Tacen
Šmartno

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
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Tisk: Salve, Rakovnik
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Cerkveno pokopanih je bilo 36 oseb (lani 29), 16 moških in 20 žensk.
Število civilnih pogrebov je težko določiti, ker na našem pokopališču
pokopavajo tudi iz drugih delov Ljubljane. Povprečna starost umrlih
moških je bila 73 let, žensk pa 86 let, skupna povprečna starost umrlih
je torej 79,5 let. Pred smrtjo je bilo previdenih (spoved/obhajilo/
maziljenje) 10 oseb, neprevideni, ki so sicer prejemali zakramente, so
bili 4 pokojni, ostali so umrli nagle smrti ali svojci za previdenje niso
poskrbeli oz. tudi sami niso prejemali zakramentov. Najbolj pogosta
vzroka smrti sta različne oblike raka,in starostna oslabelost.
Obisk nedeljnikov:
1. ŠTETJE, 9. in 10. MAREC 2019

KRAJ IN URA
MOŠKI
Tacen, 18.00 15
Šmartno, 7.00 22
Šmartno, 9.00 59

SKUPAJ NEDELJNIKI

ŽENSKE

35
42
78

OTROCI

29
8
57

2. ŠTETJE, 16. in 17. NOVEMBER 2019

KRAJ IN URA
MOŠKI
Tacen, 18.00 16
Šmartno, 7.00 22
Šmartno, 9.00 45

SKUPAJ NEDELJNIKI

ŽENSKE

44
29
98

OTROCI

23
3
66

SKUPAJ

79
72
194

345
SKUPAJ

83
54
209

346

Vidimo, da število nedeljnikov vztrajno pada. V zadnjih desetih letih
smo ostali brez petdesetih nedeljnikov. A kljub temu število bogoslužnih
sodelavcev ostaja isto. Ministrantov je 35, bralcev Božje besede okrog
25, družinski zbor še vedno prosi, da bi se jim mlajši pevci pridružili.
Vztrajno pa raste število pevcev mladinskega zbora.
Hvala Bogu, verniki vztrajate tudi po drugih skupinah. Hvaležni smo za
molitveno podporo molitvenih skupin in Baragove zveze. V januarju
bodo z delom že začeli animatorji oratorija. Skupina Šmarska mladina
je ob sobotah tudi nekoliko manjša, vsako drugo nedeljo pa se sedaj že
drugo leto srečuje študentska skupina.
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PASTORALNA STATISTIKA 2019
V župniji je okrog 4600 prebivalcev, od tega katoličanov okoli 3000.
V letu 2019 je bilo krščenih 11 oseb (lani prav tako 11), od tega 6 dečkov
in 5 deklic. Vsi so bili krščeni v prvem letu življenja. Iz cerkvenega zakona
prihaja 6 novokrščencev, ostali so nezakonski. Devet novokrščencev
pripada našemu župnijskemu občestvu, dva sta od drugod. V minulem
letu ni bilo izdano nobeno dovoljenje za krst v drugi župniji.
K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 21 otrok (lani 14). Zakramenta
svete birme v letošnjem letu nismo obhajali. Veroučno šolo v pastoralnem
letu 2019/2020 obiskuje 137 otrok (lansko leto 145: v prvem razredu jih
je letos le 9; OŠ Šmartno obiskuje 420 otrok, v prvem razredu 52).
V župniji je bilo razdeljenih približno 18.000 obhajil. V nedeljo povprečno
140, ob delavnikih povprečno 15, nekoliko več za prve petke. Bolnikov
in starejših, ki prejemajo obhajilo za prvi petek, je 10. Pred večjimi
prazniki obhajilo želi prejeti še nekaj več župljanov po domovih.
Bolniško maziljenje je prejelo 7 oseb, ko so sami ali domači klicali
duhovnika. Pri srečanju s starejšimi v septembru je bolniško maziljenje
prejelo približno 40 oseb. Ohranjamo pa lepo navado, da drugo nedeljo
v mesecu po obeh nedeljskih mašah lahko pristopite k zakramentu
bolniškega maziljenja. Povprečno prejmejo mesečno zakrament štirje
verniki.
V župniji je bila letos le 1 poroka (lansko leto 4 poroke). Dva para pa sta
napravila zapisnik v naši župniji in nato dobila odpustnico za poroko v
drugi župniji.
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