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Od pastirja k ljudstvu
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Ni naključij. Za nas obstajajo le Božja znamenja. Kako jih razumemo? Kako jih spreje-
mamo? Kako jih živimo? Izraelci so jih prejeli veliko. Niti tako slabo niso živeli. Kaj pa 
je tistih nekaj desetletij suženjstva? Malo za narod, a če si se rodil ravno ob začetku 
tega suženjstva, si vendarle živel v času, ko je bilo ta znamenja težje sprejemati, 
prenašati ...
Nedavno sem spet ugotovil, kako smo premalo hvaležni za obilje znamenj, ki nas 
spremljajo. V bohinjskem kampu z animatorji se nikakor nisem mogel sprijazniti z 
neudobnim ležiščem, in ta »prepir« je trajal skoraj celo noč. Vmes mi je prišel na 
misel neznani vojak, ki jo je pred slabimi 100 leti na istem kraju, le v snegu, mrazu 
in v vojnih razmerah odnesel precej slabše. Kako je razumel znamenja? Z molitvijo? 
Kletvijo? Potrpežljivostjo? Ravnodušnostjo? Skušam ga razumeti, ne glede na to, 
kako je ta brezimni vojak ravnal.
Danes imamo počitnice, privilegij šole, socialnih služb, zdravstva. In pa svobodne, 
samostojne in evropske države! Kadar koli in komur koli lahko povem, da sem veren.  
In si drznem razmišljati, da Božja milost do mene ni bila dobra? Ne, ni naključij ...

Sebastjan LIKAR, župnik
Bog vedno skrbi za svoje ljudstvo,
ga vodi, vzgaja, preizkuša, bodri.
Le lahkomiselnež želi odločati o svoji usodi.
Kako drugače gledam na dogodke, 
ko sem v miru in prijateljstvu? 
In takrat, ko sem v napetosti in sovraštvu?
Kristjan bi se moral večkrat vprašati, 
kaj bi Bog storil na mojem mestu?
15. avgusta je Veliki Šmaren, praznik Marijinega vnebovzetja. Je to zame le praznični 
dan sredi poletja ali pa podoživljam z Devico Marijo zmagoslavje predanosti »biti 
vsa v Bogu«. Nebeška Mati ni »odšla«, še vedno ima neizmerno materinsko skrb za 
naše zveličanje. Slovenski narod ve: Po Mariji k Jezusu!
         

Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami 

 Na prvi petek, 1. avgusta, bo dopol-
dan obhajanje bolnih in ostarelih po do-
movih. Sveto obhajilo bo prinesel izredni 
delilec obhajila, g. Ivan Bizjak. Od 18.00 
bo priložnost za sveto spoved.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v so-
boto, 9. avgusta, na vrsti ulice: Čehova, 
Ovčakova, Grško, Ulica Ivice Pirjevčeve, 
Molekova, Kajakaška, Rocenska, Pločan-
ska. 

 V četrtek, 14. avgusta, na predve-
čer praznika, bo odhod z avtomobili k 
praznični maši na Zaplaz. Kdor bi lahko 
peljal, naj to sporoči župniku. Ta dan bo 
izjemoma maša zjutraj ob 7.00 v župnij-
ski cerkvi.

 Slovesni in zapovedani praznik Ma-
rijinega vnebovzetja, Veliki Šmaren, 15. 
avgusta, bomo obhajali s prazničnima 
mašama ob 7.00 in 9.00 v župnijski cer-
kvi. Obnovili bomo posvetitev sloven-
skega naroda Mariji.

 Na god sv. Roka, spokornika, 16. av-
gusta, bo Rokova maša v Sp. Gameljnah 
ob 20.00. Vabljeni!

 Na 20. nedeljo med letom, 17. av-
gusta, bosta maši v župnijski cerkvi spet 
ob 7.00 in 9.00, ob 10.30 pa žegnanjska 
maša v Sr. Gameljnah.

 V četrtek, 28. avgusta, bo ob 20.00 
priprava staršev in botrov na krst. Krsti 
so v nedeljo, 31. avgusta, med mašo ob 
9.00.

POSVETITEV SLOVENSKEGA 
NARODA MARIJI

Presveta Devica Marija! 
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem 
nosila, ga rodila in z njim pod križev 

trpela. Ti si tudi naša mati: 
tvoja materinska roka nas je varovala 

skozi vso zgodovino. 
Tebi izročamo sami sebe, da bi v moli-

tvi in pokori spreminjali svoja srca. 
Tebi izročamo naše družine, 

da bi bile odprte za življenje in bi mla-
dim odkrivale duhovne vrednote. 

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, 
da bi v zvestobi evangeliju gradila 

edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovino, 
da bi napredovala v luči vere in kr-

ščanskega izročila. 
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da 
bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. 

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas 
izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu 

Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. 
Amen.

VPIS V VEROUČNO ŠOLO
Vpis je obvezen za vse razrede! Vpis 
je v petek, 29. avgusta (po 14.00) ter 
v soboto, 30. avgusta, čez dan. Porav-
nali boste stroške in prejeli knjige. Brez 
podpisanega spričevala vpis ni možen. 
Starši, ki vpisujete otroke v 1. razred, 
prinesete še potrdilo o krstu.

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 ...

IZ BLIŽNJE ... ... IN DALJNE PRETEKLOSTI
• 24. avgusta 1888 sta ljubljanski škof 
Jakob Missia in graški škof Janez Zwer-
ger obiskala romarsko cerkev na Šmarni 
gori

• 18. avgusta 1910 je bil v Tacnu izročen 
svojemu namenu železni most čez Savo

• 21. avgusta 1912 je udeležil svete 
maše v Šmartnem avstrijski vojni mini-
ster Moritz pl. Auffenberg

• 2. avgusta 2009 je bil Sebastjan Likar, 
kaplan v Trebnjem, umeščen za upravi-
telja župnije Šmartno pod Šmarno goro

Po oratoriju, ki se ga je letos udeležilo 
skoraj 80 otrok, se je 17 animatorjev 
odpravilo na zaslužen oddih, ki so ga 

preživeli v kampu Zlatorog v Ukancu v 
Bohinju. Pričujoča fotografija je nastala 
v nedeljo, 6. julija 2014, ob obali - sicer 

nekoliko mrzlega - jezera.

ODDANE MAŠE
Od 23. junija ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Metka in Anton SIR-
NIK, za pokojne iz družine Valentina 
LAMPIČA, za spreobrnjenje, za blagoslov 
v družini, v dober namen, za mladino in 
spreobrnjenje, za novega nadškofa, za 
modrost in zdravo pamet pri volitvah, 
+ Marjeta HRIBAR, + Marko DEBEVEC in 
sorodniki, + Metka in Miro BARLE, + Ma-
rija ALIČ, za rajne sorodnike, v zahvalo 
ob 60. letnici, + Minka NOVAK.
Bog povrni! Svete maše bo župnik opra-
vil v času svojega dopusta. Pet mašnih 
namenov pa je bilo oddanih misijonarju, 
p. Janezu Mihelčiču DJ, ki deluje v Kirgi-
ziji.

ŽUPNIJA ŽIVI
Sveti krst je prejel: TOMAŽ BOŠTJAN 
Čampa iz župnije Lj. Črnuče.
Podprimo ga z molitvijo!

VABIMO!
Na predvečer praznika Marijinega vne-
bovzetja bomo kot vsako leto poromali  
z osebnimi avtomobili na Zaplaz ter pro-
sili za pomoč mučenca, bl. Alojzija Groz-
deta, katerega relikvije hranimo tudi v 
naši župniji.
Dobimo se ob 19.00 pred župniščem! 
Vsi, ki se boste udeležili tega romanja 
ali lahko ponudite prevoz, sporočite to 
župniku po 6. avgustu!

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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TO IN ONO O(B) ZAKRAMENTIH

V času šolskih in veroučnih počitnic so uradne ure v župnišču 
po večernih mašah v Šmartnem 

V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednji župniji: 
LJ. ŠENTVID (01 512 81 30) in VODICE (01 832 31 02).

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA

Birma po starem ali po novem? Kakor koli že, zakrament potrditve v veri, ki ga bo se-
deminštirideset naših birmancev prejelo v mesecu septembru, ni zanemarljivo zna-
menje, čeprav se v današnjih razmerah skoraj upravičeno postavlja tak ali drugač-
nen dvom glede starosti birmancev, prave vzgoje, delilcev zakramentov in še česa.
Birma ostaja zakrament, pri katerem Jezus Kristus, tisti, ki v resnici birmuje, potrjuje, 
deli obilje milosti. Milostni dar! Nezaslužen dar!
Ne gre za nikakršno krščansko zrelost ali odraslost v smislu zavedanja. Kdo sedem-
desetletniki pa lahko reče, da je zrel v veri? Pa naj bo petnajstletnik?
Birma je milost. Milost predvsem, če imajo birmanci starše, ki premorejo kanček 
vere; kateheta, ki je usmiljen, a tudi strog in pravičen ter župnijsko občestvo, ki doje-
ma, da je birma praznik vseh. Če imamo tudi duhovne botre, ki še po več letih molijo 
za svojega »posvojenca«, in pa botra, ki je zgled v VERI ... Nebeško.
Žal, pa smo vsi nepopolni. In tako tudi nepopolno prejemamo ta zakrament. Prosi-
mo, da bi znali zaupati Svetemu Duhu, ki deli obilje darov. 
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
28. 7.  
pon

sv. Viktor I.,
papež 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Marko DEBEVEC in sorodniki) Šmartno

29. 7.   
tor

sv. Marta,
svetopisemska žena 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Marija ALIČ) Šmartno

30. 7.  
sre

sv. Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Ana PREMK, obl.

(za mladino in spreobrnjenje) Šmartno

31. 7. 
čet

sv. Ignacij Lojolski,
redovni ustanovitelj 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Metka in Miro BARLE) Šmartno

1. 8. 
pet

sv. Alfonz Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj 19.00 na čast bl. Alojziju Grozdetu v zahvalo

(za zdravje in spreobrnjenje) Šmartno

2. 8. 
sob

Evzebij iz Vercellija,
škof 19.00 + Franc TOFANT in sorodniki

(+ Marjan MAJCEN) Tacen

3. 8. 
ned

18. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Janez in Angela TOMŠIČ, obl.

(za rajne sorodnike) Šmartno

4. 8. 
pon

sv. Janez Marija Vianej,
arški župnik 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Marjeta HRIBAR) Šmartno

5. 8. 
tor

Marija
Snežna 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za novega nadškofa) Šmartno

6. 8. 
sre

Jezusova spremenitev
na gori 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za mladino in spreobrnjenje) Šmartno

7. 8. 
čet

sv. Sikst II.,
papež in mučenec 19.00 + Marija in Matevž JANHAR, obl. Šmartno

8. 8. 
pet

sv. Dominik,
redovni ustanovitelj 19.00 + Janez ČARMAN Šmartno

9. 8. 
sob

sv. Edith Stein,
mučenka, zavetnica Evrope 19.00 + Jože SITAR, obl.

+ Hari BRVAR Tacen

10. 8. 
ned

19. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Vinko ALJAŽ, obl. Šmartno

11. 8. 
pon

sv. Klara,
redovna ustanoviteljica 19.00 + Tomaž in Ivanka ŠENICA, obl. Šmartno

12. 8. 
tor

sv. Ivana Šantalska,
redovnica

ni maše
(v zahvalo ob 60. letnici)

13. 8. 
sre

sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca 19.00 + Ljudmila ŠKOF, obl. Šmartno

14. 8. 
čet

sv. Maksimilijan Kolbe,
duhovnik in mučenec 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
MAŠE V OKLEPAJU BODO OPRAVLJENE V ČASU DOPUSTA.

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
15. 8.   

pet
MARIJINO VNEBOVZETJE
VELIKI ŠMAREN

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Rok BERGANT
16. 8.  
sob

sv. Rok,
spokornik

19.00 + Antonija TOMŠIČ Tacen
20.00 po namenu Sp. Gameljne

17. 8. 
ned

20. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane Šmartno9.00 + Marija PETERLIN, obl.
10.30 za sosesko Sr. Gameljne

18. 8. 
pon

sv. Helena,
cesarica 19.00 + TOMŠIČ in KASTELIC Šmartno

19. 8. 
tor

sv. Janez Eudes,
duhovnik

ni maše
(+ Minka NOVAK)

20. 8. 
sre

sv. Bernard,
opat in cerkveni učitelj 19.00 + Leopold MALOVRH, obl. Šmartno

21. 8. 
čet

sv. Pij X., 
papež 19.00 + Marta UMEK Šmartno

22. 8. 
pet

Devica
Marija Kraljica 19.00 + Anton in Amalija LESJAK Šmartno

23. 8. 
sob

sv. Roza iz Lime,
redovnica 19.00 + MIKLAVŽEVI Tacen

24. 8. 
ned

21. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Justina NOVAK
25. 8. 
pon

sv. Ludvik IX.,
kralj 19.00 + starši in sestri ŠUŠTARŠIČ Šmartno

26. 8. 
tor

sv. Zefirin,
papež

ni maše
(v zahvalo za srečno opravljeno delo)

27. 8. 
sre

sv. Monika,
mati sv. Avguština 19.00 + Marija PEČAR, obl. Šmartno

28. 8.
čet

sv. Avguštin,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + RAHNE in Franc INGLIČ Šmartno

29. 8.
pet

Mučenštvo
Janeza Krstnika 19.00 + Drago MIHELAK Šmartno

30. 8.
sob

Feliks,
mučenec 19.00 + Janez KOZELJ, obl. Tacen

31. 8.
ned

22. NEDELJA
MED LETOM 7.00 za žive in rajne farane

Šmartno
9.00 + Jožef KERN

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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
Tisk: Salve, Rakovnik
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MESEC/DATUM SOSESKA

SEPTEMBER
19. 9. 2014 birmanci in njihovi starši

OKTOBER
11. 10. 2014 Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca

NOVEMBER
22. 11. 2014 Cesta vstaje, Tacenska, Na Palcah, Vipotnikova

DECEMBER
20. 12. 2014

Ulica Ivice Pirjevec, Molekova, Ovčakova, Grško, 
Čehova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska

JANUAR
17. 1. 2015

Ulica Lizike Jančar, Pot sodarjev, Židankova, Ulica Mirka 
Tomšiča, Čižmanova

FEBRUAR
14. 2. 2014 Spodnje Gameljne

MAREC
21. 3. 2015 Srednje Gameljne, Rašica

APRIL
18. 4. 2015 Zgornje Gameljne

MAJ
16. 5. 2015 starši prvoobhajancev

JUNIJ
20. 6. 2015

Cesta v Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele Ljubič, Ulica 
Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot, Šmartno

JULIJ
11. 7. 2015

Ulica bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu, 
Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica Janeza Rožiča

AVGUST
8. 8. 2015

Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge, Ulica 
Željka Tonija

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 2014/2015

Naj vsem, ki skrbite za lepoto župnijskih cerkva, poplača Bog v svoji dobroti.
Zaradi morebitnih sprememb bo datum in čas čiščenja sproti objavljen v Listu 
svetega Martina. Za čiščenje župnijske cerkve sv. Martina so predvidene sobo-
te. Če je cerkev zaklenjena, pokličite župnika (041/872-638), ključarja g. Janeza 
Lampiča (031/651-564) ali go. Heleno Avsenik (031/709-264).
Če ne morete priskočiti na pomoč v soboto, ko je na vrsti vaša soseska, povablje-
ni, da se pridružite drugi skupini!
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Lesen tabernakelj z lepo izdelanim baldahinom in kovinskimi vratci je bil leta 
1847 prenesen iz ljubljanske stolnice sv. Nikolaja. Načrte zanj (izdelan naj bi bil v 
kamnu) je verjetno pripravil Francesco Robba (1698–1757). 

V stolnici je do leta 1838 stal na oltarju sv. Treh kraljev, pozneje pa na oltarju 
sv. Dizme. Preden je bil leta 1847 postavljen v Šmartnem, ga je obnovil Matej 
Tomc iz Šentvida.

Ob strani tabernaklja sta bila po potresu leta 1895 nameščena dva prosto 
stoječa kipa angelov častilcev (kerubov), v slogu Robbovih angelov v ljubljanski 
stolnici.

V začetku meseca junija smo najprej oddali v restavriranje oba keruba, nato 
pa še sam tabernakelj. V začetku leta so nam ponudbe poslale tri restavratorske 
delavnice, izbrali smo najbolj ugodno ponudbo, in sicer Restavratorstvo Šentjošt.

Predračun za celotno obnovo znaša 7.000 EUR + DDV. Potrebno bo urediti 
tudi električno napeljavo za osvetlitev tabernaklja in oltarne slike.

Obenem bomo ponovno namestili na glavni oltar sliko sv. Martina, delo Ja-
neza Šubica, ki je bila sedaj nekaj let v stranski ladji. Fotograf, g. Marjan Smerke, 
pa je v tem času, ko je menza na glavnem oltarju prazna, fotografiral sliko sv. 
Martina, delo Matevža Langusa.

Če Bog da, bomo obnovljeni tabernakelj s keruboma blagoslovili pri slovesni 
žegnanjski maši, na župnijski dan, 12. oktobra, ob 11.00.

OBNOVA TABERNAKLJA V ŽUPNIJSKI CERKVI
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