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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 669

Ravno v času, ko bi se moral usesti v pisarni in začeti s pisanjem oznanil na računalniku,
je v spodnjih prostorih župnišča zmanjkalo elektrike. Bolj kot vse drugo me je jezil
izgubljeni čas, saj bi lahko v tem času res v miru delal ...
Kako nas danes hitro pojezi, če česa nimamo. Kako smo slabe volje, če ni vse takoj
na voljo! Če pomislimo, da so nekoč živeli dobesedno ob sveči, pa še pri tej je bilo
potrebno varčevati. In kako dragocen je bil vosek! Poleg tega pa se je verjetno vse,
kar je bilo res nujno potrebno, vseeno postorilo. In to brez hitenja in slabih živcev!
Letos obhajamo praznik svečnice, darovanja Gospoda
Jezusa v templju, na nedeljo. Na ta praznik bomo po
stari slovenski navadi pospravili jaslice. K maši prinesemo
sveče za blagoslov. Obudimo ta običaj blagoslavljanja
sveč, četudi nam več ne služijo tako, kot so našim
prednikom. Morda jo pa včasih le prižgimo pri molitvi v
želji, da bili hvaležni za napredek, pa tudi bolj potrpežljivi
pri vsakdanjem delu. Predvsem takrat, ko česa nimamo ali
česa zmanjka.
Darovanje Jezusa v templju pa naj bo tudi za nas simbolična
izročitev Bogu za vsako, prav vsako prejeto milost. Za
vsako jutro in lepo preživet dan in večer. Premalo smo
hvaležni. Zato nas pa morda preveč stvari jezi ...
Sebastjan LIKAR, župnik
Katoliška biblična federacija je v spomin na 1600. obletnico smrti največjega
prevajalca Svetega pisma sv. Hieronima, razglasila leto 2020 za leto Božje besede.
Sv. Hieronim se je vedno znova spraševal, kako bi lahko živel brez poznavanja Pisma,
iz katerega se učimo spoznavati Kristusa samega, ki je življenje verujočih? (vir: M.
Matjaž, Zavod Biblično gibanje).
Sveto pismo je sredstvo s katerim Bog vsak dan govori vernikom. Papež Frančišek nas
spodbuja k temeljitejšemu poznavanju Jezusa. V razmislek: kako in kdaj bi si lahko
tekom dneva vzeli več časa za branje Svetega pisma in okrepili svoje zaupanje in
ljubezen do Božje besede?
Ivan BIZJAK, stalni diakon

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V ponedeljek, 27. januarja, ne bo
uradnih ur v župnišču. Verouk poteka kot
običajno. Zvečer ob 18.30 bo srečanje
biblične skupine v župnišču.
Dekanijski ministrantski izlet je
prestavljen na soboto, 8. februarja. Več
informacij sporočimo kasneje!
V nedeljo, 2. februarja, obhajamo
praznik Gospodovega darovanja (svečnica).
Pri vseh nedeljskih mašah bo blagoslov
sveč, ki jih boste prinesli s seboj. Prosimo
vas, da jih ovijete ali kako drugače zaščitite,
da ne bo kapljalo po klopeh. Starši sveč ne
dajajte v roke majhnim otrokom!
Za župnijsko romanje v Lurd (od 24. do
28. aprila) se lahko prijavite od 3. februarja
naprej pri agenciji Aritours.
Ob godu sv. Blaža, škofa in mučenca,
3. februarja, bo maša v župnijski cerkvi,
po maši pa boste lahko prejeli Blažev
blagoslov zoper bolezni v grlu. Ob 19.00
bo srečanje sodelavcev Karitas.
V četrtek, 6. februarja, bodo Četrtkovi
pogovori o veri ob 19.00 v župnišču. Tema
večera bo: Množica dokazov. Pomen svete
maše in svetopisemski dokazi. Darovanje
maš za umrle.
V petek, 7. februarja, je prvi petek.
Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših
po domovih. Uro pred večerno mašo pa bo
priložnost za sveto spoved v cerkvi.
Na 5. nedeljo med letom, 9. februarja,
boste po obeh mašah v Šmartnu lahko
prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
V petek, 14. februarja, obhajamo god
sv. Valentina, zato vabljeni k Valentinovi
maši v Spodnje Gameljne, ob 18.00.

Za čiščenje učilnic v župnišču so v
petek, 14. februarja, od 18.30 naprej na
vrsti starši in učenci 6. razreda. Ob 19.30
bo srečanje zakonske skupine Družina in
življenje.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 15. februarja, na vrsti Zgornje
Gameljne.
Na 6. nedeljo med letom, 16.
februarja, bo ob 9.00 družinska maša, pri
kateri sodeluje 8. razred.
V tednu po 16. februarju so zimske
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne
ure so v župnišču po večernih mašah v
Šmartnu.
Priprava staršev in botrov na krst
bo v četrtek, 20. februarja, ob 19.00 v
župnišču, krščevanje pa v nedeljo, 23.
februarja, po maši ob 9.00.
Mesečno darovanje na 7. nedeljo
med letom, 23. februarja, namenjamo
za poplačilo stroškov ob obnovi sistema
zvonjenja v župnijski cerkvi. Z delom
bomo začeli po veliki noči.
Mašni nameni so za prvo polovico
leta že skoraj vsi zasedeni, nekaj prostih
namenov je še v mesecu juliju. Če kdo
še želi darovati v naslednjih mesecih, se
bomo, kot običajno, pokojnih spomnili pri
prošnjah, drugi mašni namen pa bomo
skupaj s štipendijem oddali duhovnikom,
ki nimajo maš.
Prosimo vas, da si dobro preberete
listič, ki je priložen oznanilom (glede
volitev in izbire članov ŽPS) in v mesecu
februarju v stekleni nabiralnik v župnijski
cerkvi oddate svoje predloge za člane
ŽPS.

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 5. januarja ste darovali za naslednje
mašne namene: + Marija PRUSNIK, obl.,
+ SERAŽIN in GREGORŠ, + Janko in Ivanka
MALOVRH, + Janez GUBANEC, za zdravje.
Ob pogrebu + Valentina ZAVAŠNIKA je
darovala za mašni namen: nečakinja Nuša.
Ob pogrebu + Cecilije ZUPAN so darovali
100 EUR za Karitas: otroci. Za mašni namen
so darovali: sorodniki.
Bog povrni! Svete maše bo opravil: g.
Matevž Mehle (Katoliška mladina).

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta je prejel TOBIAS
Bizjak iz Šmartna.
Podprimo ga z molitvijo!

VABILO

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev
dijaški dom v Šentvidu vabita osmošolce in
devetošolce na INFORMATIVNA DNEVA v
petek, 14. februarja, ob 9.00 in 15.00 ter v
soboto, 15. februarja, ob 9.00. Vabljeni vsi,
ki se odločate o vpisu v srednjo šolo in bi
si želeli ogledati življenje na katoliški šoli.

OBVESTILO GLEDE RAZTROSA PEPELA POKOJNIH

V skladu z zahtevami Kongregacije za nauk vere in ob upoštevanju razmer v Sloveniji,so
škofje na redni seji SŠK, ki je potekala 7. oktobra 2019, potrdili posodobljene Pastoralne
smernice za krščanski pogreb in žarni pokop. Upoštevajoč navedbe Kongregacije škofje
določajo, da voditelj pogreba v mrliški vežici, cerkvi oz. na drugem primernem mestu ob
žari pokojnika pred samim raztrosom opravi ustrezen del pogrebnega obreda (lahko tudi
pogrebno sv. mašo) in ga tam zaključi. Voditelj pogreba ne sme prisostvovati pri prenosu
pepela pokojnika na mesto raztrosa (sprevodu) in pri dejanju raztrosa.

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Ob obletnici Baragove smrti, 19. januarja
2020, so molitvene skupine romale po
nekaterih slovenskih župnijah. Ustavili
smo se tudi v Kamniku pri frančiškanih.
Zvečer pa je bilo v župnišču srečanje
Baragove zveze.

Duhovnik Janez Traven se je rodil leta
1874 v Tacnu. Posvečen je bil leta 1899,
kot kaplan je deloval na Igu, v Sodražici,
Ribnici in Šmartinu. Od 1909 je bil pri
sv. Petru v Ljubljani, kjer se je posvetil
zadružništvu. Umrl je 14. februarja 1918.

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
NEDELJA
GOSP. DAROVANJE
2. februar (9.00)
5. MED LETOM
9. februar (9.00)
6. MED LETOM
16. februar (9.00)
7. MED LETOM
23. februar (9.00)

OZNANILA
(TACEN)
Klara MERŠE
(Vida MERŠE)
Nuša MERŠE
(Ivan BIZJAK)
Pia MERŠE
(Matej ŽINKO)
Lidija LAMPIČ
(Jure PAVŠEK)

1. BERILO

2. BERILO

Joži PLUT

Jurij ŠILC

Petra SUHOVERŠNIK

Andrej MERŠE

8. razred

8. razred

Jolanda BIZJAK

Jure SEŠEK

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Helena LESAR
(B. Kovačič in V. Lampič)

Nejc TRŠEK
(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

8. razred
(M. Sešek in L. Lampič)

Vida MERŠE

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
26. 1. 3. NEDELJA
ned MED LETOM

NEDELJA SVETEGA PISMA

27. 1.
pon
28. 1.
tor
29. 1.
sre
30. 1.
čet
31. 1.
pet
1. 2.
sob
2. 2.
ned

sv. Angela Merici,
redovna ustanoviteljica
sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Valerij,
škof
sv. Martina,
mučenka
sv. Janez Bosko,
redovni ustanovitelj
sv. Brigita Irska,
opatinja
GOSPODOVO
DAROVANJE
SVEČNICA

3. 2.
pon
4. 2.
tor
5. 2.
sre
6. 2.
čet
7. 2.
pet

sv. Blaž,
škof in mučenec
sv. Ansgar (Oskar),
škof
sv. Agata,
devica in mučenka
sv. Pavel Miki
in drugi japonski mučenci
sv. Rihard,
kralj

8. 2.
sob

sv. Hieronim Emiliani,
redovni ustanovitelj

9. 2.
ned

5. NEDELJA
MED LETOM

PRVI PETEK

SOBOTA PO PRVEM PETKU
PREŠERNOV DAN

URA

KRAJ

NAMEN*

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Francka NOVAK in Stanka GRUDEN
18.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno
Šmartno

ni maše
18.00 za zdravje

Šmartno

18.00 + Karmen NOVAK

Šmartno

18.00 + Marija ZAKRAJŠEK

Šmartno
Tacen

18.00 + Frančiška in Ludvik THUMA
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Meta in Alfonz ŠILC, obl.

Šmartno

REŽEK, obl.
18.00 ++ Franc
Marija PRUSNIK, obl.

Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

18.00 + Mira JERAS

Šmartno

18.00 za blagoslov v družini

Šmartno

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

BRVAR,
18.00 ++ Hari
Marija in Ignac FRANKO

Tacen

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + BURGAR in BOGATAJ

Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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10. 2.
pon
11. 2.
tor
12. 2.
sre
13. 2.
čet
14. 2.
pet
15. 2.
sob
16. 2.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Sholastika,
redovnica
Lurška
Mati Božja
sv. Humbelina,
redovnica
sv. Jordan Saški,
redovnik
sv. Valentin (Zdravko),
duhovnik in mučenec
sv. Klavdij,
redovnik
6. NEDELJA
MED LETOM

URA

17. 2.
pon
18. 2.
tor
19. 2.
sre
20. 2.
čet
21. 2.
pet
22. 2.
sob
23. 2.
ned

sv. sedem ustanoviteljev
reda servitov
sv. Frančišek Regis,
duhovnik in mučenec
sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik
sv. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka
sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj
Sedež
apostola Petra
7. NEDELJA
MED LETOM

NAMEN*

18.00 + Andrej HRIBAR, obl.

KRAJ
Šmartno

7.00 za pokojne starše, brate in sestre

Šmartno

18.00 + Franc in Francka SEŠEK, Mira JERAS

Šmartno

18.00 + Krunoslav EXLE, obl.

Šmartno

18.00 + Frančiška in Janez URAN, obl.
18.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Jože in Mihaela LOVŠE, obl.
18.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Sp. Gameljne
Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
18.00 + France BUH, obl.

Šmartno

18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl.

Šmartno

18.00 + PENCA in ŠOKATNIK

Šmartno

18.00 + Ivan KERMELJ, obl.

Tacen

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Marija JERAS

Šmartno

*DRUGEGA MAŠNEGA NAMENA SE BOMO SPOMNILI PRI PROŠNJAH VERNIKOV, MAŠNI NAMEN
PA SKUPAJ S ŠTIPENDIJEM ODDAMO DUHOVNIKU, KI NIMA DOVOLJ SVETIH MAŠ.
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
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Tisk: Salve, Rakovnik

