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PISMO VERNIKOM OB SLOVESU NADŠKOFA, MSGR. DR. ANTONA STRESA

V sredo, 31. julija 2013, je papež Frančišek sprejel ponujeni odstop našega nadškofa msgr. dr. Antona
Stresa v skladu s kan. 401, § 2 Zakonika cerkvenega prava. Naš nadškof Anton je spoznal, da del odgovornosti za finančne težave, ki jo je nekaj let nosil skupaj z drugimi v mariborski nadškofiji, vse bolj
otežuje njegovo oznanjevanje. Zato se je odločil, da s ponujenim odstopom omogoči Cerkvi na Slovenskem prepričljivejše delovanje.
Ko izražamo svoje spoštovanje do tega pogumnega koraka, se nadškofu Stresu iskreno zahvaljujemo
za sicer kratko, a bogato in plodno delovanje v vinogradu naše nadškofije. Zvest evangeljskim besedam
je tri leta in pol na različne načine požrtvovalno delal za povezovanje vernikov naše nadškofije v živo in
dejavno občestvo, dajal različne pastoralne pobude in z vso gorečnostjo skrbel, da smo rasli v veri in
ljubezni. In vse to v smislu njegovega škofovskega gesla: »Vse zaradi evangelija«!
V tem času smo doživeli nekaj pomembnih dogodkov, ki se nam bodo ob njegovem imenu posebej
zapisali v spomin. Najprej neomajno zavzemanje za pravice vernih v naši družbi, za kar je pisal in delal
že dolga leta. V zadnjem času pa ne bomo pozabili na jubilejno leto ob 550-letnici naše nadškofije,
romanja arhidiakonatov v stolno cerkev, ki jim je s svojo katehezo dal nepozaben pečat, potem pa
tudi dostojanstven pokop škofa Gregorija Rožmana. Ob svojih obiskih po župnijah pri birmah in drugih slovesnostih je spodbujal odgovornost vseh vernikov in duhovnikov za rast Božjega kraljestva
prav v duhu krovnega dokumenta slovenskega pastoralnega načrta. Njegovo pastoralno delovanje v
naši nadškofiji bo zato zapisano kot svetlo obdobje skrbi za utrjevanje osebne vere in rast Cerkve.
Zahvaljujemo se Bogu za delo nadškofa msgr. dr. Antona Stresa med nami in ga prosimo, naj mu nakloni trdnega zdravja in še veliko ustvarjalnih let za dobro Cerkve in slovenskega naroda. Vsem pa
ga še naprej priporočamo v molitev in hvaležen spomin. Čeprav odhaja iz naše srede, ostaja naš
zaslužni nadškof, ki ga zaradi izjemnih človeških in pastirskih lastnostih nadvse spoštujemo in cenimo.
msgr. Andrej Glavan, apostolski administrator
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DNEVI PRED NAMI
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 10. avgusta na vrsti ulice: Cesta v Gameljne, Ulica Angele Ljubičeve, Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot,
Grobeljca, Pšatnik, Šmartno.
V sredo, 14. avgust, na predvečer
praznika, bomo poromali na Zaplaz,
kjer bo ob 20.00 procesija z lučkami in
Marijinim kipom. Sveto mašo bo daroval kardinal Franc Rode. Kdor bi se nam
pridružil, naj to sporoči župniku, prav
tako vsi, ki bi lahko koga peljali. Odhod
ob 19.00 izpred župnišča.
Na slovesni in zapovedani praznik
Marijinega vnebovzetja bosta sveti maši
v župnijski cerkvi ob 7.00 in 9.00.
Ob godu sv. Roka (16. avgusta) bo
Rokova maša v Sp. Gameljnah ob 20.00.
Vabljeni!
Žegnanje v Srednjih Gameljnah bo
v nedeljo, 18. avgusta, ob 10.30. Ofer
bomo namenili še za pokritje stroškov
pri barvanju strehe na zvoniku (zbrali
smo 1.200 EUR, račun je znašal 2.000
EUR).

Priprava staršev in botrov za krst bo
v četrtek, 22. avgusta ob 18.00, krstna
nedelja pa je 25. avgusta, in sicer med
mašo ob 9.00.
Vpis v veroučno šolo za vse razrede devetletke je v petek, 30. avgusta po
14.00 in v soboto, 31. avgusta čez dan.
Starši, ki vpisujejo otroke v 1. razred,
izpolnijo tudi prijavnico, ki bo na voljo
v župnijski cerkvi in pisarni. Ostali obvezno prinesejo SPRIČEVALA (Bog povrni
za dar, ki ga priložite za kateheta). Več
informacij in urnik bo na voljo na spletu
in v prihodnjem Listu svetega Martina.
Na angelsko nedeljo, 1. septembra,
bo žegnanje v Tacnu ob 10.30. Po maši
bomo blagoslovili obnovljeno znamenje
na Cesti vstaje.
Nekaj datumov v prihodnosti:
f 2. september - srečanje ŽPS (19.30)
f 4. september - srečanje katehetov
(15.00)
f 7. september - škofijski molitveni
dan za duhovne poklice na Brezjah
f 8. september - katehetska nedelja
(9.00)

ŽUPNIJA ŽIVI

NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Simona KOZJEKA iz Sr. Gameljn, od + Marije JESIH iz Zg. Gameljn
ter od + Hilde NAGLIČ iz Fužin/Ceste Cirila Kosmača.

Gospod, daj jim večni pokoj!

- 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.
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!
ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA
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GOD/PRAZNIK

NAMEN*

URA

KRAJ

4. 8.
ned

18. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane

5. 8.
pon

Marija
Snežna

19.00 + Marija PETRIČ

6. 8.
tor

JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI

7. 8.
sre

sv. Sikst II.,
papež in mučenec

19.00 + Valentin, Ivanka in Valentin BURGAR

Šmartno

8. 8.
čet

sv. Dominik,
redovni ustanovitelj

19.00 + Franc LAVTIŽAR in Nikola TOŠIĆ

Šmartno

9. 8.
pet

sv. Edith Stein,
mučenka, zav. Evrope

19.00

+ starši in bratje TOMŠIČ
+ Simon KOZJEK, 30. dan

Šmartno

10. 8.
sob

sv. Lovrenc,
diakon in mučenec

19.00 + Jože SITAR, obl.

9.00 + Anton JERAS, obl.

11. 8. 19. NEDELJA
ned MED LETOM

7.00 + Janez in Marija LOGAR

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija PETERLIN, obl.

12. 8.
pon

sv. Ivana Šantalska,
redovnica

13. 8.
tor

sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca

ni maše

14. 8.
sre

sv. Maksimilijan Kolbe,
duhovnik in mučenec

7.00 + Franc SIRNIK

15. 8. MARIJINO
čet
VNEBOVZETJE

19.00 + Lucija RAK, obl.

7.00 za žive in rajne farane

VELIKI ŠMAREN

9.00 + Minka NOVAK, obl.

16. 8.
pet

sv. Rok,
spokornik

20.00 po namenu

17. 8.
sob

sv. Evzebij,
papež in mučenec

19.00 + Francka NOVAK

Šmartno
Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno
Šmartno

Šmartno
Šmartno
Sp. Gameljne
Tacen

ODDANE MAŠE
7. julija ste darovali za naslednje mašne namene: v dober namen (2 mašna namena), v čast
Jezusu, + Simon KOZJEK.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Stane Kerin, ravnatelj Misijonske pisarne ali pa bodo opravljene v dneh, ko ni namenov.
ŽUPNIJSKA PISARNA - Med šolskimi in veroučnimi počitnicami je župnik najbolj zanesljivo doma po večerni maši v Šmartnem (okoli 19.30). Uradnih
ur ob ponedeljkih in četrtkih do konca avgusta ni.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).
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GOD/PRAZNIK
18. 8. 20. NEDELJA
ned MED LETOM

NAMEN*

URA

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Janko ERJAVEC

Šmartno

10.30 za sosesko
19. 8.
pon

sv. Janez Eudes,
duhovnik

20. 8.
tor

sv. Bernard,
opat in cerkveni učitelj

21. 8.
sre

KRAJ

19.00

+ Leopold MALOVRH, obl.
+ Marija JESIH, 30. dan

Sr. Gameljne
Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

sv. Pij X.,
papež

19.00 + Marija PEČAR, obl.

Šmartno

22. 7.
čet

Devica
Marija Kraljica

19.00 + France in Polde KOSMAČ

Šmartno

23. 8.
pet

sv. Roza iz Lime,
redovnica

19.00 + Marija ŠPROHAR

Šmartno

24. 8.
sob

sv. Jernej,
apostol

19.00 + Milan st. in Milan ml. TOMŠIČ

25. 8. 21. NEDELJA
ned MED LETOM

7.00 + Ivan in Ivanka INGLIČ, obl.
9.00 za žive in rajne farane

Tacen
Šmartno

26. 8.
pon

sv. Zefirin,
papež

27. 8.
tor

sv. Monika,
mati sv. Avguština

28. 8.
sre

sv. Avguštin,
škof in mučenec

19.00 + Marta UMEK

Šmartno

29. 8.
čet

Mučeništvo
Janeza Krstnika

19.00 + PEČAR

Šmartno

30. 8.
pet

sv. Feliks,
mučenec

19.00 + Jožef KERN

Šmartno

31. 8.
sob

sv. Nikodem,
Jezusov učenec

1. 9.
ned

22. NEDELJA
MED LETOM
ANGELSKA

19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno

ni maše

7.00 + Pavla MEDVED

Šmartno

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno

9.00 + Marija JERAS, obl.

Šmartno

10.30 za sosesko

Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem«
(Rim 12,8).
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tisk: Salve, Rakovnik
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07 E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
GSM: 041/238-970 Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/
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