
SKUPNA POT ROMARJA IN PARTIZANA
Sliši se kot lepa, a neuresničljiva pravljica z zakulisjem, kakršnega živimo na Slovenskem. A 
vendar se je pravljica uresničila! Obe poti na Šmarno goro, ki se začneta pri fari, Romarska 
in Partizanska steza sta v zadnjih dneh doživeli enako usodo. Obe sta v žalostnem stanju, 
neprehodni po zadnji nesreči, ki nas je prizadela ob žledolomu.
Vse vendarle ni tako črno. Nesreča ponavadi združuje sosede, sprte prijatelje, leve in desne, 
pa tudi celoten narod. Ko sem se vračal z Rašice, dela naše župnije, ki je bil nedvomno 
najbolj prizadet, saj ste bili farani te podružnice odrezani od sveta, sem opazil, da je ob 
agregatu stal avtomobil z registrsko oznako iz Kassla. Ponj pa je prišel gasilski tovornjak iz 
Wiesbadna, torej oba iz sredine Nemčije, države, ki je nekoč še omenjati nismo želeli. Danes 
pa ... se je prostovoljno odzvala klicu na pomoč.
Koliko ljudi, domačih in tujcev, je v teh dneh izkazalo dobroto! Koliko sporov se je, vsaj za ta 
boleči trenutek, končalo; ljudje so stopili skupaj in pomagali drug drugemu! Koliko prosto-
voljcev se je zares izkazalo in žrtvovalo, ko so v nemogočih razmerah in življenjski nevarnosti 
reševali, kar in kolikor se je dalo.
Zares je lepo, če se vsaj v nesreči združita romar in partizan. Na Šmarni gori je vsa narava 
prizadeta. Čaka človeka, ki ji bo pomagal in jo tako ohranil za rodove, ki šele pridejo ...
Predvsem pa bo ta ista narava sprejela tudi romarja in partizana prihodnjih rodov, ki bosta 
morala stopiti skupaj, če bosta želela graditi pravičnejši svet. 
Nikakor ne le ob nesrečah! Takrat res morda spoznaš prijatelja, a z njim želiš živeti vsak dan!
              župnik Sebastjan Likar
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 Birmanski kandidati naj do Velike 
noči opravijo Namretovo bralno značko 
in čimprej prinesejo prijavnice za du-
hovno obnovo na Kanjem Dolu ter Iz-
jave o primernosti botrov. Če so botri 
iz naše župnije, naj se med uradnimi 
urami oglasijo v župnijski pisarni!

 Dramski skupini KUD Gameljne se 
Župnijska Karitas Šmartno iskreno za-
hvaljuje za dar, ki so ga darovali za po-
moči potrebne, in sicer v višini 1.596,40 
EUR. Bog povrni!

 POSTNA POSTAVA ZA LETO 2014: 
Postni čas se začne na pepelnično sre-
do (letos 5. marca). Naj bo za nas to 
res čas milosti, duhovne poglobitve in 
dobrih del za potrebe Cerkve in vsega 
sveta. STROGI POST je na pepelnico in 
veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat 
na dan do sitega najemo in se zdržimo 
mesnih jedi. Strogi post veže od izpol-
njenega 18. leta do začetka 60. leta. 
ZDRŽEK mesnih jedi je na vse petke v 
letu. Zunaj postnega časa smemo zdr-
žek zamenjati s kakim dobrim delom. 
Kadar je praznik ali slovesnost v druži-
ni, lahko post in zdržek odpadeta.

 Nekaj datumov v prihodnosti:
f 3. marec - srečanje ŽPS (18.30)
f 5. marec - začetek postnega časa
f 6. marec - Četrtkovi pogovori o veri 

 V tednu po 16. februarju so zimske 
počitnice, zato ni veroučne šole. Bir-
manci, ki še niso opravili dolžnost prve-
ga petka, naj to čimprej storijo!

 Še vedno lepo vabimo k srečanjem 
Delavnic molitve in življenja. Srečanja 
so ob torkih ob 18.00 po dve uri. To 
laiško gibanje je ustanovil bl. Ignacio 
Larranaga in je preprosto šola molitve. 
Namenjena so vsem župljanom!  

 V četrtek, 20. februarja, bo ob 
19.00 priprava staršev in botrov za 
krst. Krščevanje bo med mašo ob 9.00 
v nedeljo, 23. februarja.

 Sveta maša v petek, 28. februarja, 
bo zaradi skupnih dni z oktetom Ore-
mus, izjemoma ob 7.00 v župnišču.

 V času šolskih in veroučnih počitnic 
(v tednu po 16. februarju) med tednom 
ni uradnih ur ob ponedeljkih in četrtkih, 
ampak so po večernih mašah v Šmar-
tnem.

 Animatorji za oratorij smo že imeli 
prvo srečanje in sestanek. Veseli bi bili, 
če bi se še kdo od starejše mladine ali 
študentov odločil, da nam priskoči na 
pomoč! Prav tako lepo vabljeni učenci 9. 
razreda! Tik pred začetkom oratorija se 
ne bo več možno pridružiti.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Podnebje se spreminja skozi celo Zemljino zgodovino, pa vendar nikoli do zadnjih 150 let to spreminjanje 
poleg naravnih vplivov ni bilo tako močno zaznamovano tudi s človekovim delovanjem. Pri tem seveda ne 

moremo trditi, da je posamezen vremenski dogodek neposredna posledica našega ravnanja.

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. 
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!



ODDANE MAŠE
Od 26. januarja ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Danica MOŽINA, za 
duše v vicah, za zdravje, za zdravje in spre-
obrnjenje, + Anton UDOVČ.

Bog povrni! Svete maše bodo opravljene v 
dneh, ko ni mašnega namena doma.

ŽUPNIJA ŽIVI
18. januarja smo se poslovili od + Antona 
UDOVČA iz Tacna.

Gospod, daj mu večni pokoj!

BRALCI BOŽJE BESEDE
7. nedelja med letom, 23. februar, ob 9.00:

Oznanila Ivan BIZJAK

1. berilo (3 Mz 19,1-2.17-18) Joži PLUT

2. berilo (1 Kor 3,16-23) Stane MERŠE

Prošnje Lidija LAMPIČ

8. nedelja med letom, 2. marec, ob 9.00: 

Oznanila Jerneja JELNIKAR

1. berilo (Iz 49,14-15) Nuša MERŠE

2. berilo (1 Kor 4,1-5) Blaž BILBAN

Prošnje Pia MERŠE

... IN ZAME!
Večje kot so spremembe, manj smo nanje pripravljeni in bolj smo ranljivi. Nihče ne sme ostati pri tem brezbrižen. Niti 
pri iskanju načina našega sobivanja, ki bi bil za naš planet vzdržnejši, še konkretneje pa v prepoznavanju stiske in po 

svojih močeh pomoči bližnjemu, ki je enkrat naš sosed, drugič pa lahko živi na čisto drugi strani sveta. (J. Merše) 

CERKEV OD A DO Ž 
7 KOT ... 

7 GLAVNIH GREHOV

Cerkveno učiteljstvo priznava sedem grešnih 
nagnjenj ali glavnih grehov (napuh, lakom-
nost, zavist, jeza, počutnost, požrešnost, 
lenoba ali zanikrnost). Vzhodni cerkveni 
očetje pa dodajajo še osmega (žalost), da 
bi tako vzpostavili nasprotja osmim blag-
rom, ki jih Jezus omenja v govoru na Gori. 
Znani pa so tudi viri, ki naštevajo celo devet 
grešnih nagnjenj (3x3), in že omenjenim 
dodajajo še hinavstvo in boječnost. 

NAGRADNO VPRAŠANJE

Pred katerim glavnim grehom ali nagnjenjem 
nas svari apostol Pavel v pismu Efežanom (Ef 

4,14)?

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. Dobite 
me tudi po večernih mašah v Šmartnem. V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem. 
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
16. 2. 
ned

6. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 + France BUH, obl
Šmartno

9.00 za žive in rajne farane
+ Ladka DEBEVC, 30. dan

17. 2.  
pon

Sedem ustanoviteljev
reda servitov

18.00 za gasilce in prostovoljce ter v zahvalo Šmartno

18. 2.   
tor

sv. Frančišek Regis,
duhovnik in mučenec ni maše

19. 2.  
sre

sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik

18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl. Šmartno

20. 2. 
čet

bl. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

18.00 + Niko in Kata PEJKOVIĆ, obl. Šmartno

21. 2. 
pet

sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Valentin, Ivana in Tine BURGAR Šmartno

22. 2. 
sob

Sedež
apostola Petra

18.00 + Ivanka MALOVRH, obl.
+ Anton UDOVČ, 30. dan

Tacen

23. 2. 
ned

7. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Anton in Marija KRANJEC

24. 2. 
pon

sv. Matija,
apostol

18.00 + SAVINŠKOVI Šmartno

25. 2. 
tor

sv. Valburga,
opatinja

7.00 za župnikovo zdravje in zdravo pamet Šmartno

26. 2. 
sre

sv. Aleksander,
škof 18.00 + Franc, Marija in Franci DOLENC

+ Danica MOŽINA, 30. dan
Šmartno

27. 2. 
čet

sv. Gabrijel,
redovnik

18.00 + Pavla ŽAGAR, obl. Šmartno

28. 2. 
pet

sv. Roman,
opat

7.00 + Mirko BARLE Šmartno

1. 3. 
sob

sv. Albin,
škof

18.00 + Marija ALIČ,obl. Tacen

2. 3. 
ned

8. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jože in Mihaela LOVŠE, obl.

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

 “Svojega prijatelja in prijatelja svojega očeta ne zapuščaj, da ti ob težkem dnevu ne bo treba hoditi 
v hišo svojega brata; boljši je bližnji sosed kakor oddaljeni brat” (Prg 27,10).
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