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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 670

Ko spremljamo različne svetovne forume, kjer se zbirajo mogočniki tega sveta in
govorijo o skrbi za okolje in podnebje, lahko vidimo, kako hinavski je lahko nekdo,
ki ima oblast, uči nekaj, živi pa povsem drugače. Kako lahko ljudje podpirajo svojega
voditelja, ki prileti na srečanje s privatnim letalom, potem pa govori o vplivu prometa?
Hinavščino ljudje težko odpuščamo. Vemo, da je
težko živeti, kar učiš, a vendarle to pričakujemo
v svoji družini, v službi, v državi, še posebej pa v
Cerkvi. In prav je tako!
Pred nami je marec, ko se začne tudi postni čas,
čas priprave na praznike Jezusovega vstajenja.
Naj bo to čas iskrenosti, ko bomo resnicoljubno
pogledali v svojo dušo in se borili s hudim duhom
za pravo pot ter iskrenost v odnosu do bližnjega.
Poglobiti svojo vero naj v postnem času pomeni
tudi pogled v svoje življenje.
Ali res živim tako, kakor me uči evangelij? Ali res drugim pričujem z nravnim in
zdravim življenjem, kar verujem?
Križ Jezusa Kristusa, ki ga ne zadrži samo zase, temveč ga ponuja tudi svojim
sledilcem, je znamenje iskrenosti, ne pretvarjanja. Kdor se odloči, da ga bo nosil in
šel za Njim, bo moral delati za resnico. Naj to velja tudi za može in žene, predstavnike
naše župnije, ki bodo izvoljeni in imenovani v novi župnijski svet!
Sebastjan LIKAR, župnik
Postni čas nas nagovarja k še bolj zavzetemu življenju po veri. Naj bo zato mesec
marec za vse nas nov začetek na poti s Kristusom. Praznik očetovstva na Jožefovo in
materinski dan, ki ga obhajamo 25. marca, naj nam pomagata, da bi v naših družinah
živeli bolj sveto in v iskrenosti. Začel bom pri sebi in ljubil prvi.
Spraševanje vesti je vedno pritisk na moj egoizem. Vem, da so očitki vesti hkrati
spodbuda, da nekaj izboljšam, če hočem. Svojim naporom želim dati smisel in pravi
pomen. Ko pogledam na razpelo, si rečem: Jezus za nas si umrl. Kako velika je tvoja
ljubezen. Hvala ti! Kot tvoj učenec bom s teboj zmogel darovati se za druge.
Ivan BIZJAK, stalni diakon

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
Srečanje biblične skupine bo v
ponedeljek, 24. februarja, ob 18.30.
Postni čas začenjamo na pepelnico,
26. februarja. Ta dan je strogi post, ko se
samo enkrat na dan do sitega najemo in se
zdržimo mesa. Sveta maša s pepelenjem
bo ob 18.00 v župnijski cerkvi.
Srečanje birmanskih animatorjev bo v
četrtek, 27. februarja, ob 19.00.
Križev pot v petek, 28. februarja, ob
18.00 pripravljajo sodelavci ŽPS in Karitas.
Na 1. postno nedeljo, 1. marca, boste
lahko po obeh mašah volili člane ŽPS za
obdobje 2020-2025. Na kandidatni listi
boste lahko glasovali za največ šest (6)
kandidatov. Svoj glas boste lahko oddali še
do petka, 6. marca. Krajše srečanje bralcev
Božje besede bo ob 10.00 v župnijski
cerkvi. Ob 14.00 bo pobožnost križevega
pota v Srednjih Gameljnah.
Srečanje župnijskega pastoralnega
sveta bo v ponedeljek, 2. marca, ob 18.30.
Četrtkovi pogovori o veri bodo 5. marca
ob 19.00. Tema večera bo: 9. poglavje
knjige Zakaj verujem? - Mir na skali.

Križev pot v petek, 13. marca, ob
18.00 pripravljata zakonski skupini. Ob
19.00 bo srečanje zakonske skupine
Družina in življenje.
Za čiščenje župnijske cerkve so
v soboto, 14. marca, na vrsti Cesta v
Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele Ljubič,
Ulica Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot,
Šmartno.
V nedeljo, 15. marca, bo redno
mesečno darovanje. Namenjamo ga za
obnovo sistema zvonjenja v župnijski
cerkvi. Ob 14.00 bo križev pot na Rašici.
Srečanje Karitas bo v ponedeljek, 16.
marca, ob 18.30.
Na praznik sv. Jožefa, 19. marca,
bosta sveti maši ob 9.00 in ob 18.00
v župnijski cerkvi. Pri večerni maši bo
predstavitev prvoobhajancev, po maši pa
prva sveta spoved.
Križev pot v petek, 20. marca,
ob 18.00 pripravljata mladinska in
študentska skupina Šmarske mladine.
Za čiščenje učilnic od 18.30 naprej so na
vrsti starši in učenci 7. razreda.

Na prvi petek, 6. marca, bo dopoldan
obhajanje bolnih in starejših po domovih.
Od 17.00 naprej bo priložnost za sveto
spoved v župnijski cerkvi. Križev pot ob
18.00 pripravljata jutranji in odrasli zbor.

Srečanje ministrantov bo v soboto,
21. marca, ob 9.00 v župnijski cerkvi.

Na 2. postno nedeljo bo med nami
postni gost, župnik v Bohinjski Bistrici, g.
Janez Burja. Po obeh mašah boste lahko
prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
Ob 9.00 pa bo družinska maša, pri kateri
sodeluje 1. razred. Pobožnost križevega
pota bo ob 14.00 v Spodnjih Gameljnah.

Na praznik Gospodovega oznanjenja,
25. marca, bosta sveti maši ob 9.00 in
18.00 v župnijski cerkvi.

Dekanijsko srečanje za bralce Božje
besede bo v ponedeljek, 23. marca, ob
20.00 v Domu sv. Vida v Šentvidu.

Priprava staršev in botrov na krst bo v
četrtek, 26. marca, ob 19.00, krščevanje
pa v nedeljo, 29. marca, po maši ob 9.00.

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.
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Iz naših krajev ...
ODDANE MAŠE

Od 24. januarja ste darovali za naslednje
mašne namene: za vse pokojne sorodnike,
+ Nina GREGORŠ, + Jurij TRSTENJAK, +
Oton FANTUR, obl., + Štefan KRAJNC, obl.,
za srečen zakon, za okrevanje nadškofa
Urana, + Roman LENASSI.
Ob pogrebu + Martine KOŽELJ sta darovala
za mašna namena: Janez in Irena Koželj.
Ob pogrebu + Antonije GREGORŠ je
darovala za mašni namen: Lidija Kušar.
Bog povrni! Svete maše bo opravil p.
Franc Kejžar (jezuiti v Dravljah) ali pa bodo
opravljene v času župnikove odsotnosti.

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Martine KOŽELJ iz
Srednjih Gameljn, Antonije GREGORŠ iz
Zgornjih Gameljn ter od Jožefa KRISTANA
iz Šmartna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABILO
Na 4. postno nedeljo, nedeljo veselja
(Laetare) bomo, kot je že v navadi,
poromali na župnijski križev pot.
Tokrat se bomo odpeljali proti Dolenjski.
Na vrhu Primskove gore (592 m) stoji
božjepotna Marijina cerkev. Zunanji križev
pot se od Kopačije vije proti hribu in konča
pri kapelici ob cerkvi.
Ustavili se bomo tudi v župnijski cerkvi v
Ivančni Gorici.
Odhod iz Šmartna je ob 14.00. Prijavite se
v župnišču!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

S Šmarsko mladino smo 1. februarja 2020
z vlakom po bohinjski progi poromali
na Sveto goro (Skalnico) pri Gorici. Po
sveti maši v baziliki smo se vrnili v Solkan
in potem z vlakom domov. Vse smo
priporočili pred milostno podobo Marije!

13. marca 1930 so frančiškani kupili
dvorec Rocen in ustanovili redovno hišo
Antonianum s kapelo sv. Antona, kjer so
bili gimnazijci, potem pa počitniški dom za
klerike. Po vojni posestvo nacionalizirajo
in pride v splošno ljudsko premoženje.

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
1. POSTNA
1. marec (9.00)
2. POSTNA
8. marec (9.00)
3. POSTNA
15. marec (9.00)
4. POSTNA
22. marec (9.00)
5. POSTNA
29. marec (9.00)

OZNANILA
(TACEN)
Nuša MERŠE
(Vida MERŠE)
Mojca SKOBE
(Ivan BIZJAK)
Lea MERŠE
(Špela TRŠEK)
Jolanda BIZJAK
(Klara MERŠE)
Joži PLUT
(Blaž BILBAN)

1. BERILO

2. BERILO

Petra SUHOVERŠNIK

Rok MERŠE

Helena LESAR

Jure PAVŠEK

Tina ŽINKO

Matej ŽINKO

Lidija LAMPIČ

Andrej SKOBE

Barbara MERŠE

Ignac POLAJNAR

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Ana Zala Kovačič
(V. Marjetič in J. Lampič)

1. razred
(M. Sešek in L. Lampič)

Andrej MERŠE
Anja TRŠEK
(B. Kovačič in V. Lampič)

Anita VIDMAR
(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

VOLITVE ŽPS V NEDELJO, 1. MARCA 2020
V nedeljo, 1. marca, bodo volitve novih članov Župnijskega pastoralnega sveta
župnije Šmartno pod Šmarno goro. Pri nedeljskih mašah boste prejeli volilne lističe z
imeni najpogosteje predlaganih kandidatov. Med njimi boste lahko izbrali od enega
do šest kandidatov. V ŽPS bo imenovanih šest župljanov z največ glasovi. Drugih šest
bo imenovanih predstavnikov župnijskih skupin.
Kdor je to nedeljo odsoten, lahko voli še v tednu po 1. marcu do nedelje, 8. marca.
Lističe lahko odnesete to nedeljo tudi bolnim in starejšim in jih prav tako oddate do
nedelje, 8. marca. Prosimo vas za poštenost!
Obenem se zahvaljujemo dosedanji sestavi ŽPS (2015-2020) za vse opravljeno delo!

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

24. 2.
pon
25. 2.
tor
26. 2.
sre
27. 2.
čet
28. 2.
pet
29. 2.
sob
1. 3.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Matija,
apostol
sv. Valburga,
opatinja
PEPELNICA

ZAČETEK POSTNEGA ČASA

sv. Gabrijel Žal. Matere Božje,
redovnik
sv. Roman,
opat
sv. Antonija Firenška,
vdova
PRESTOPNI DAN
1. POSTNA
NEDELJA

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

sv. Neža Praška,
opatinja
sv. Kunigunda,
kraljica
sv. Kazimir,
kraljevič
sv. Hadrijan,
mučenec
sv. Koleta (Nika),
redovnica

7. 3.
sob

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

8. 3.
ned

2. POSTNA
NEDELJA

9. 3.
pon
10. 3.
tor
11. 3.
sre
12. 3.
čet

sv. Frančiška Rimska,
redovnica
sv. 40 mučencev
iz Armenije
sv. Benedikt,
škof
sv. Inocenc I.,
papež

URA

NAMEN*

18.00 + Franc, Marija in Franci DOLENC
7.00 + Jože PEČAR
MALOVRH, obl.
18.00 ++ Peter
Janko in Ivanka MALOVRH
GRAH, obl.
18.00 ++ Miha
Martina KOŽELJ, 30. dan
in Frančiška ŠABEC, obl.
18.00 ++ Marija
Jožef KRISTAN, 7. dan
18.00 + INGLIČ in MALOVRH
7.00 + SCHENK
9.00 za žive in pokojne župljane
Stanislav in Marko DEBEVEC
18.00 ++ Danica,
Antonija GREGORŠ, 30. dan
7.00 za pokojne sorodnike

KRAJ
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

KUHAR, obl.
18.00 ++ Jože
Edvard BLATNIK, 7. dan

Šmartno

18.00 za blagoslov v družini

Šmartno

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

18.00 + Vinko PANDUR, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + URH in VIDER
18.00 + Janez TOMŠIČ, obl.

Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
18.00 + Slavko ČARMAN, Frančiška MARJETIČ

Šmartno

18.00 + iz družine Valentina LAMPIČA

Šmartno

* spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih. drugega mašnega namena
se bomo spomnili pri prošnjah vernikov, mašni namen pa skupaj s štipendijem oddamo duhovniku, ki
nima dovolj svetih maš.
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GOD/PRAZNIK
13. 3. sv. Leander Seviljski,
pet škof
14. 3. sv. Matilda,
sob kraljica
15. 3. 3. POSTNA
ned NEDELJA

URA

NAMEN*

18.00 + Mira JERAS. obl.

Šmartno

18.00 + Jože SITAR

Tacen

7.00 za žive in pokojne župljane

PAPEŠKA

9.00 + BOŠTARJEVI in Roman TOMŠIČ

16. 3.
pon
17. 3.
tor
18. 3.
sre
19. 3.
čet

sv. Hilarij in Tacijan,
oglejska mučenca
sv. Patricij (Patrik),
škof
sv. Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj
SV. JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK

20. 3.
pet
21. 3.
sob
22. 3.
ned

sv. Martin iz Brage,
škof
sv. Serapion,
škof in mučenec
4. POSTNA
NEDELJA

23. 3.
pon
24. 3.
tor
25. 3.
sre

sv. Alfonz iz Mongroveja,
škof
sv. Katarina Švedska,
redovnica
GOSPODOVO
OZNANJENJE

26. 3.
čet
27. 3.
pet
28. 3.
sob
29. 3.
ned

sv. Evgenija,
mučenka
sv. Peregrin,
redovnik
sv. Vojan (Bojan),
škof
5. POSTNA
NEDELJA

18.00 + Jože BITENC

KUHAR
18.00 ++ Jože
Antonija GREGORŠ
9.00 + Franc in Francka SEŠEK, sestre
in KNAPIČ
18.00 ++ KAVŠEK
Jožef KRISTAN, 30. dan
in JAKIN
18.00 ++ NAGODE
SERAŽIN in GREGORŠ
18.00 + Marija ALIČ, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Ludvik in Anica CERAR, obl.
18.00 + Ana RUŠT, obl.
7.00 + PEČAR

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno

Šmartno

9.00 + Ivana ŽGAJNAR, obl.
18.00 + Franc DRAGAN, obl.
NOVAK, obl.
18.00 ++ Karmen
Edvard BLATNIK, 30. dan

Šmartno

18.00 + starši ZIDAR in Frančiška OVIJAČ

Šmartno

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Andrej VIDMAR, obl.

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

Šmartno

18.00 + Jože in Mira ŠILC

TIHA

Šmartno
Šmartno

7.00 + Francka GORNIK, obl.

LAETARE

KRAJ

Šmartno

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
Tisk: Salve, Rakovnik
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