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Če imaš nekoga rad, si morda globoko v sebi želiš, da se ne bi nikdar sprla, da ne bo 
nesoglasij, predvsem pa, da te bo ljubljena oseba kdaj pohvalila in te podprla pri 
vseh tvojih odločitvah. Vsi vemo, kako to gre ... In čeprav vsi radi slišimo pohvale 
na račun našega življenja in dela, se najbrž zavedamo, da samo zaradi pohval ne 
napredujemo.
Bratski opomin je sitno opravilo. Če moraš bridko pripombo povedati dobremu pri-
jatelju, tudi tebi ni lahko, kaj šele tistemu, ki mora tvojo »pridigo« poslušati. Toda, 
vsak odnos temelji na iskrenosti, na čistem pogledu na življenje. Nas bo torej bolj 
dvignila hinavska pohvala ali trpko karanje? Morda bo bolelo, a ... Ne ustrašimo se 
bližnjih, ki nam iskreno povedo, kaj lahko izboljšamo pri sebi. Če to storijo z ljubezni-
jo do nas, se Bogu zahvalimo, da imamo tako dobre prijatelje.
Duhovnika je neka družina v župniji zelo posvojila. V tem smislu so ga radi tudi kaj 
popravili in opomnili pri njegovem delu. Ko pa sem ga vprašal o verodostojnosti 
enega od članov te družine, je dejal, da bi zanj dal tudi glavo v ogenj, ne samo roko. 

Sebastjan LIKAR, župnik

Bratski opomin je dobrohotno opozorilo 
na napačno ravnanje.

Če je namenjen birmancu, ki se šele obli-
kuje v zrelega kristjana ali pa odraslemu 
verniku, sprejmimo opomin v ponižnosti 

in brez godrnjanja.
Svojih napak pač ne vidimo. 

Moramo pa napredovati v boljše ljudi.
Ivan BIZJAK

»Izkoristite ta leta, da boste gradili skupaj z vašimiškofi in duhovniki tisto Cerkev, ki si 
bo prizadevala služiti siromašnim, osamljenim, bolnim in ljudem na družbenem robu.« 

(papež Frančišek mladim iz vse Azije ob obisku Južne Koreje)
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Dnevi pred nami 

 Srečanje članov ŽPS bo v ponedeljek, 
1. septembra, ob 19.30 v župnišču.

 Na prvi četrtek, 4. septembra, bo ob 
20.00 v župnišču prvi večer Četrtkovih 
pogovorov o veri. Več o tem na doda-
tnem listu!  

 Na prvi petek, 5. septembra, bo do-
poldan obhajanje bolnih in ostarelih po 
domovih, uro pred večerno mašo pa pri-
ložnost za spoved v župnijski cerkvi 

 Na Angelsko nedeljo, 7. septembra, 
je žegnanjska za Tacen, zato bo ob 10.30 
tam slovesna maša. Darovanje bo za od-
plačilo obnove strehe (690 EUR).

 Na praznik Marijinega rojstva, 8. 
septembra, bosta sveti maši v župnijski 
cerkvi ob 9.00 in 19.00. Ob 20.00 bo sre-
čanje sodelavcev Karitas.

 Srečanje birmanskih animatorjev bo 
v sredo, 10. septembra, ob 19.30 v žu-
pnišču. Naslednji dan, v četrtek, 11. sep-
tembra, pa bo češčenje Najsvetejšega 
po maši za birmance in njihove starše!

 V soboto, 13. septembra, bo na 
Brezjah škofijski molitveni dan za nove 
duhovne poklice. Vabljeni! Kot je že v 
navadi, gremo skupaj z ministranti, ura 
odhoda bo sporočena naknadno! 

 Katehetsko nedeljo in začetek bli-
žnje priprave na birmo bomo letos ob-
hajali na praznik Povišanja sv. Križa, 14. 
septembra, ob 9.00. To nedeljo je tudi 
obhajanje patrocinija na Rašici ob 10.30. 

 V ponedeljek, 15. septembra, bo 
ob 18.00 v župnijski cerkvi spovedova-
nje birmancev 1. letnika SŠ, po maši ob 
20.00 pa srečanje staršev birmancev.

 V tednu po 14. septembru NI VE-
ROUČNE ŠOLE, pač pa vsi veroučenci 
pridejo k srečanju z birmovalcem, ki bo 
v petek, 19. septembra, ob 18.00 ter k 
maši ob 19.00, ker je z birmo združe-
na tudi kanonična vizitacija župnije. Ta 
dan se bo birmovalec, pomožni škof in 
arhidiakon, msgr. dr. Anton Jamnik, ob 
20.00 v župnišču srečal tudi z župnijski-
mi sodelavci, člani ŽPS in ŽGS, Karitas, 

 Zaobljubljena maša v zahvalo za 
rešitev Rašičanov iz izgnanstva bo v 
soboto, 20. septembra, ob 10.00 na 
Šmarni gori. 

 Zaradi obhajanja podelitve zakra-
menta svete birme, v nedeljo, 21. sep-
tembra, bo druga maša ob 10.00! Po 
maši bo srečanje škofa birmovalca s 
pevci župnijskih zborov v župnišču.

 Priprava staršev in botrov za krst 
bo v četrtek, 25. septembra, ob 20.00 
v župnišču. Krsti so zadnjo nedeljo, 28. 
septembra, po maši ob 9.00.

 Nedelja, 28. septembra, je Slom-
škova. V naši župniji župnijska Karitas 
pripravlja srečanje starejših in bolnikov 
ob 9.00.

 Uradne ure v župnišču so od 1. 
septembra naprej spet po običajnem 
urniku!

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
• 30. septembra 1631 je imel škof Rinal-
do Scalichi vizitacijo v župniji Šmartno

• 8. septembra 1808 je bil p. Favst Gra-
dišek imenovan za priorja pri konventu 
usmiljenih bratov v Ljubljani

• 13. septembra 1893 je umrl župnik 
zlatomašnik Anton Námre

• 26. septembra 1906 je bila ustano-
vljena »Hranilnica in posojilnica v Šmar-
tnem pod Šmarno goro«

• 29. septembra 1952 je bil župnik Ka-
rel Šparhakl zaradi zvonjenja klican na 
notranjo upravo Mestni ljudski odbor 
Ljubljana

Čeprav samo z enim avtomobilom, smo 
vendarle tudi iz naše župnije poromali 
na predvečer Marijinega vnebovzetja, 

14. avgusta, na Zaplaz, kjer je procesijo 
z lučkami in praznično mašo vodil škof 
Andrej Glavan. Priporočili smo se bl. 
Alojziju Grozdetu, vzorniku mladih.

ODDANE MAŠE
Od 21. julija ste darovali za naslednje 
mašne namene: za bolne in preizkušane 
ter za Božjo pomoč, v zahvalo za srečno 
opravljeno delo, za blagoslov v družini,  
za zdravje, za nove duhovne poklice (2 
mašna namena), za duše v vicah (2 ma-
šna namena), za blagoslov na vseh po-
teh, za srečen porod, za zdravje.

Ob pogrebu + Jožeta REBOLA (Cleveland, 
ZDA) je darovala za mašni namen: sestrič-
na Joži.

Bog povrni! Svete maše so bile opravlje-
ne v času župnikovega dopusta ali pa jih 
bo opravil g. Alan Tedeško v Rimu. 

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Marije PIRC iz Tacna.
Gospod, daj ji večni pokoj!

Sveti krst sta prejela: FRAN Šilc iz Šmar-
tna in ANA Medved iz Tacna.
Podprimo ju z molitvijo!

VABIMO!
Župnijska Karitas vabi vse bolne, sta-
rejše in invalide iz naše župnije na tra-
dicionalno srečanje v nedeljo, 28. sep-
tembra, ob 9.00 v Šmartno. Pri maši bo 
priložnost za prejem bolniškega mazilje-
nja, po maši pa druženje v župnišču.

Med nami bo dolgoletni bolniški župnik, 
msgr. Miro Šlibar!

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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M
IS

CE
LL

ANEA

NEDELJA OZNANILA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE
23. MED LETOM
7. september (9.00) Irena KOŽELJ Renata OGOREVC Martin NATLAČEN Petra SUHOVERŠNIK

POVIŠANJE SV. KRIŽA
8. junij (9.00) Joži PLUT Diana BITENC Ignac POLAJNAR Luka SEŠEK

25. MED LETOM  
21. september (10.00) Jurij ŠILC birmanci starši birmancev birmanci

26. MED LETOM
28. september (9.00) Aleš JELNIKAR Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Jerneja JELNIKAR

BRALCI BOŽJE BESEDE

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 sosednji župniji:
LJ. ŠENTVID (01 512 81 30) in VODICE (01 832 31 02)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
31. 8. 
ned

22. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jožef KERN
1. 9.  
pon

sv. Egidij (Tilen),
opat 19.00 v zahvalo svetemu Martinu

+ Marija PIRC, 7. dan Šmartno

2. 9.   
tor

sv. Marjeta,
devica in mučenka 7.00 za nove duhovne poklice Šmartno

3. 9.  
sre

sv. Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj 19.00 + Stanislav in Ivana SKOBE Šmartno

4. 9. 
čet

sv. Rozalija Sicilska,
devica in spokornica 19.00 + Janez ČARMAN Šmartno

5. 9. 
pet

bl. Mati Terezija,
redovna ustanoviteljica
PRVI PETEK

19.00 na čast bl. A. Grozdetu za birmance Šmartno

6. 9. 
sob

sv. Zaharija,
prerok
PRVA SOBOTA

7.00 + Marijana ČIŽMAN Šmartno

7. 9. 
ned

23. NEDELJA
MED LETOM
ANGELSKA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Tone ŽAGAR, obl.
10.30 za sosesko Tacen

8. 9. 
pon

MARIJINO ROJSTVO
MALI ŠMAREN

9.00 + Marija JERAS, obl.
Šmartno

19.00 + Ivan ŠMON, obl.
9. 9. 
tor

sv. Peter Klaver,
misijonar 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

10. 9. 
sre

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik 19.00 za dušni mir Šmartno

11. 9. 
čet

sv. Prot in Hijacint,
mučenca 19.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

12. 9. 
pet

Marijino 
ime 19.00 + Franc in Pavla MERŠE, obl. Šmartno

13. 9. 
sob

sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + starši in sestri SLAVEC Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
14. 9. 
ned

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
KATEHETSKA NEDELJA
BLIŽNJA PRIPRAVA NA BIRMO

7.00 v zahvalo za rešitev
Šmartno

9.00 za blagoslov v veroučni šoli
10.30 za sosesko Rašica

15. 9.  
pon

Žalostna 
Mati Božja 19.00 + Ludvik CERAR, obl. Šmartno

16. 9.   
tor

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca 19.00 v zahvalo in za Božje varstvo Šmartno

17. 9.  
sre

sv. Robert Bellarmino,
kardinal in cerkveni učitelj 19.00 + Jože BITENC Šmartno

18. 9. 
čet

sv. Jožef Kupertinski,
redovnik 19.00 za družine Šmartno

19. 9. 
pet

sv. Januarij,
škof in mučenec 19.00 + SCHENK Šmartno

20. 9. 
sob

sv. Andrej Kim Taegon in
drugi korejski mučenci

10.00 v zahvalo za rešitev iz izgnanstva Šmarna gora
19.00 + Jakob ERKER Šmartno
19.00 + Franc MLINAR, obl. Tacen

21. 9. 
ned

25. NEDELJA
MED LETOM
SVETA BIRMA

7.00 na čast Sv. Duhu za zdravo pamet
Šmartno

10.00 za birmance in njihove družine
+ Anton MEDJA in Anton OGOREVC

22. 9. 
pon

sv. Mavricij,
mučenec 19.00 + Pavla ROSULNIK, obl. Šmartno

23. 9. 
tor

sv. Pij iz Pietrelcine,
redovnik ni maše

24. 9. 
sre

bl. Anton Martin Slomšek,
škof 19.00 + Marija JESIH Šmartno

25. 9. 
čet

sv. Firmin,
škof in mučenec 19.00 + Francka SEŠEK, obl. Šmartno

26. 9. 
pet

sv. Kozma in Damijan,
mučenca 19.00 v zahvalo za prijatelje in znance Šmartno

27. 9. 
sob

sv. Vincencij Pavelski,
redovni ustanovitelj 19.00 + Zdravko ČIŽMAN Tacen

28. 9. 
ned

26. NEDELJA
MED LETOM
SREČANJE BOLNIH IN STAREJŠIH

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marija in Mavricij CERAR, 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

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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Ali o veri in verskih resnicah vse vemo? Nikakor ne. Ne gre za to, da bi vse 
vedeli, ker naša vera daje posebno upanje v stvari, ki se ne vidijo, a vanje 
verjamemo, pravzaprav verujemo (prim. Heb, 11,1).
Vsi pa vemo, kako pomankljivo je naše znanje v veri. Čeprav smo v marsičem 
napredovali, so nam resnice, ki jih uči Cerkev, tolikokrat nerazumljive iz raz-
ličnih razlogov. V mladosti, razumljivo, nas morda niso zanimale. Marsikdaj v 
vsem hitenju ni bilo časa. Potem pa, preizkušeni v življenju, želimo spoznati 
Boga v njegovi skrivnostnosti, pa veliko stvari ne vemo in jih ne razumemo.

Zato smo že lansko leto začeli s ČETRTKOVIMI POGOVORI O VERI na prvi 
četrtek v mesecu. Zanimivi pogovori so razkrili veliko tem, ki bi jih radi spo-
znavali. Tako letos nadaljujemo v tej smeri s predlaganimi temami. Vsaj dva-
krat bomo v gosteh imeli strokovnjaka za določeno področje, ki je še posebej 
aktualno (krščanstvo in islam, zakaj je pomemben ekumenizem?).

LEPO STE POVABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE PRI SKUPNEM ODKRIVANJU 
BOGASTVA IN SKRIVNOSTI KRŠČANSTVA!

Prav tako pa vas vabimo, da se tretji ponedeljek v mesecu po večerni maši 
pridružite BIBLIČNI SKUPINI, ki jo vodi ga. Jana Podjavoršek. Zakaj je Sveto 
pismo Božja beseda? Kako pravilno razumeti evangelije? Kako sploh brati 
Sveto pismo? Na ta in druga vprašanja si boste lahko postavljali ob navdih-
njeni Besedi, ki je izšla iz Očeta.

VABILO K POGLOBITVI VERE
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MESEC/DATUM TEMA

SEPTEMBER
4. 9. 2014

Zakaj je v Stari zavezi toliko vojn in greha? Je Sve-
to pismo res napisano po delovanju Duha? Ali res 
blagoslavljamo orožje, ki ubija? Zakaj je potrebna 
duhovna oskrba v vojski?

OKTOBER
2. 10. 2014

V koga verujejo muslimani? Na kakšen način izražajo 
svojo vero, kakšno je njihovo bogoslužje? Ali imajo 
spoved? (gost: msgr. dr. Blaž Jezeršek)

NOVEMBER
6. 11. 2014

Stanje odrešenosti oziroma pogubljenja. Vice, nebe-
sa, predpekel, pekel. Učenje Cerkve o odpustkih in 
odpustkih za pokojne. Kaj je to popolni odpustek?

DECEMBER
4. 12. 2014

Darovi Svetega Duha. Kaj pomenijo posamezni da-
rovi in koliko jih je? Kje se pokažejo? Kako naj čutimo 
Cerkev kot občestvo, še posebej ob praznikih?

JANUAR
8. 1. 2015

Kaj pomeni beseda ekumenizem? Vloga različnih 
krščanskih Cerkva? Kaj imajo skupnega in v čem se 
razlikujejo? Kaj pomeni “postati eno”? (gost: doc. dr. 
Bogdan Dolenc)

FEBRUAR
5. 2. 2015

Ali je Cerkev proti numerologiji in drugim vedam? 
Pomen števil v Svetem pismu. Ali je ukvarjanje s sim-
boliko hoja po robu?

MAREC
5. 3. 2015

Kakšen pomen imajo novodobna gibanja v Cerkvi? 
Bistvene poudarki Neokatehumenata, Marijinega 
dela, Prenove v Duhu in Emanuela

APRIL
9. 4. 2015

Spremembe v Cerkvi v 20. stoletju, od Pija X. do 
Frančiška. Prejemanje svete evharistije nekoč in 
danes.

MAJ
16. 5. 2015

Kakšen naj bo kristjanov odnos do nekrščanskih ver 
in njihovih tradicij? Vpliv vzhodnih verstev na evrop-
ska ljudstva.

ČETRTKOVI POGOVORI O VERI
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