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Od pastirja k ljudstvu
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Skupno življenje je dar in blagoslov. Odločanje za skupno pot, bodisi v partnerstvu
ali občestvu, je položeno v nas od samega Stvarnika. Človek temu Božjemu načrtu
doda še svojo svobodno voljo in zvestobo, ki je nujna za vsak odnos.
Vsi pa vemo, koliko trpljenja, preizkušenj in skušnjav lahko doživimo v slehernem
odnosu. Tudi med narodi in verami je potrebno obilje potrpežljivosti za skupno blaginjo. Čeprav vidimo in občutimo, kako velik blagoslov je življenje v skupni in svobodni Evropi, se verjetno niti ne zavedamo, koliko truda je vloženega v sožitje!
V mesecu oktobru bomo obhajali misijonsko nedeljo. To ni prilika le za materialni
dar ali molitev za misijonarje, temveč tudi za zahvalo pogumnim, ki spreminjajo svet
na boljše.
Pred nami je spet obletnica posvetitve župnijske cerkve sv. Martina, matere cerkva
v župniji in središče, v katerem ob nedeljah slavimo Gospoda. Vedno znova me navdušuje dejstvo, da ne obhajamo samo obletnico posvečenja hladnih kamnov, ampak
praznik živega občestva, povezanega z rajnimi, ki so nam vse to darovali in so sedaj v
Božjih rokah, hkrati pa se iz sedanjosti že oziramo v prihodnost in so ustvarjamo svet
za potomce! Skupno bivanje ni vedno lahko! Lahko pa je velik blagoslov!
Sebastjan LIKAR, župnik
Med vsemi poročnimi voščili
so nama zaželeli tudi tole:
»V dvoje je lepše, ni pa lažje.«
Izkazalo se je, da je to še kako res.
Prav vsak odnos moramo znova in znova
graditi, ga negovati. Po edinosti hrepenimo še posebno takrat, ko je ni. Vsak prispeva svoj delež za sožitje in srečo.
Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam!
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V četrtek, 2. oktobra, lepo povabljeni k Četrtkovim pogovorom o veri, ob
20.00 v župnišče. Tema večera bo: Kaj
verujejo muslimani in kako izražajo svojo vero? Gost tega večera bo pirniški župnik, msgr. dr. Blaž Jezeršek.
Na prvi petek, 3. oktobra, bo maša
izjemoma zjutraj ob 7.00, dopoldan pa
obhajanje starejših po domovih.

ŽUPNIJSKI DAN 2014
Tudi letos bomo ob 173-letnici posvetitve župnijske cerkve v Šmartnem, v
nedeljo, 12. oktobra 2014, obhajali žegnanje in župnijski dan.
To nedeljo bo maša samo ob 11.00, po
maši pa skupno kosilo in druženje.

Za čiščenje župnijske cerkve sta v
soboto, 11. oktobra, na vrsti ulici: Cesta
Cirila Kosmača in Grobeljca.
V ponedeljek, 13. oktobra, ni uradnih ur v župnišču ob 11.00 in ob 17.00.
Sestanek uredniškega odbora Lista
svetega Martina bo v petek, 17. oktobra,
ob 19.30 v župnišču.
V nedeljo, 19. oktobra, obhajamo Misijonsko nedeljo. Nabirko te nedelje namenjamo za naše misijonarje. Popoldan
ob 15.00 bo v župnijski cerkvi na Ježici
dekanijsko srečanje otroških pevskih zborov. Vabljeni! Prav tako ob 15.00 bo v Kucji dolini pri Podutiku molitev za pobite.
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 20. oktobra, ob 19.30 v župnišču.
V četrtek, 23. oktobra, bo ob 20.00
v župnišču priprava staršev in botrov za
krst, krščevanje pa med mašo ob 9.00, v
nedeljo, 26. oktobra.
Ne pozabimo, da v noči s sobote na
nedeljo, 26. oktobra, premikamo ure na
ZIMSKI ČAS (kazalce za uro nazaj!).

Če Bog da, bomo ob začetku maše blagoslovili obnovljeni tabernakelj in keruba na glavnem oltarju.
Po maši bo darovanje za obnovljeni
tabernakelj, nato pa ste vsi vabljeni k
skupnemu kosilu na dvorišču med cerkvijo in župniščem (v primeru slabega
vremena v Osnovni šoli Šmartno). Med
nami bo zopet skupina JAMM.
Po okrepčilu se nam bo s programom
predstavilo Kulturno društvo Folklora
iz Cerkelj na Gorenjskem s svojimi ljudskimi vižami, plesi in starimi gorenjskimi pesmimi.
Dogajanje sklenemo v župnijski cerkvi.
Med kosilom bo kot običajno srečelov,
katerega izkupiček namenjamo družinam v stiski.

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 31. avgusta ste darovali za naslednje
mašne namene: za zdravje in spreobrnjenje, za blagoslov v veroučni šoli (2
mašna namena), + Metka in Miro BARLE, za srečno pot, za srečen zakon, za
Božje varstvo novokrščenke, za srečo in
zdravje, + Stanislav ZEMLJARIČ (2 mašna
namena), v zahvalo za vse dobrote ob
birmi.
Ob pogrebu + Marije PIRC so darovali Kržanovi za en mašni namen.

ŽUPNIJA ŽIVI

Zakrament svetega zakona sta sklenila:
Boštjan KAVČNIK iz župnije Lj. Vič in Eva
JAKŠE iz župnije Pirniče
Veliko blagoslova na skupni poti!
Sveti krst so prejeli: MAJ Skok iz Tacna,
OŽBEJ Črnkovič in MAJ Gregorš iz Zg. Gameljn ter KRIŠTOF Sečnik iz Sp. Gameljn.
Podprimo jih z molitvijo!

VABIMO!

Bog povrni! Svete maše bo opravil mag.
Gašper Kočan v Rimu.

V nedeljo, 5. oktobra, bo Društvo prostovoljcev po obeh mašah prodajalo
koledarje za 2015. Cena koledarja je 10
EUR, izkupiček je namenjen brezdomcem.

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI
• 28. oktobra 1606 je škof Tomaž Hren
nastavil Boštjana Grošlja za tukajšnjega
župnika
• 2. oktobra 1785 je bil Tacen pridružen
k župniji sv. Martina

V nedeljo, 21. septembra 2014, je po
rokah birmovalca 47 naših birmancev
prejelo potrditev v veri. Gospod Bog nas
je obdaril s čudovitim vremenom in vse
nas pri doživetem bogoslužju blagoslovil
z občutkom pripadnosti sveti Cerkvi in
domači župniji.

• 10. oktobra 1841 je škof Anton Alojzij
Wolf posvetil novo župnijsko cerkev
• 17. oktobra 1907 je narasla Sava odnesla tacenski most
• 25. oktobra 1933 je bila ukinjena občina Rašica

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
27. MED LETOM
5. oktober (9.00)
ŽUPNIJSKI DAN
12. oktober (11.00)
29. MED LETOM
19. oktober (9.00)
30. MED LETOM
26. oktober (9.00)

OZNANILA

1. BERILO

2. BERILO

PROŠNJE

Vida MERŠE

Lidija LAMPIČ

Jure SEŠEK

Joži PLUT

Diana BITENC

Mojca SKOBE

Andrej SKOBE

Tadej OGOREVC

Nuša MERŠE

Nina BILBAN

Blaž BILBAN

Lea MERŠE

Urška BITENC

Helena LESAR

Andrej MEDVED

Anja TRŠEK

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

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 sosednji župniji:
LJ. ŠENTVID (01 512 81 30) in VODICE (01 832 31 02)
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
GOD/PRAZNIK
28. 9. 22. NEDELJA
ned MED LETOM
SLOMŠKOVA

29. 9.
pon
30. 9.
tor
1. 10.
sre
2. 10.
čet
3. 10.
pet

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Marija in Mavricij CERAR

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

5. 10. 27. NEDELJA
ned MED LETOM
ROŽNOVENSKA

sv. Bruno,
redovni ustanovitelj
Rožnovenska
Mati Božja
sv. Pelagija,
devica in mučenka
sv. Janez Leonardi,
redovni ustanovitelj
sv. Danijel,
mučenec
sv. Firmin,
škof

KRAJ

NAMEN*

sv. Mihael, Gabriel, Rafael,
+ PEČAR
19.00
nadangeli
+ Marija PIRC, 30. dan
sv. Hieronim,
7.00 za blagoslov v družini
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Terezija Deteta Jezusa,
19.00 + Mihael LETNAR
devica in cerkvena učiteljica
Angeli
19.00 + Rafko in Franc ŠUŠTAR
varuhi
sv. Frančišek Borgia,
7 .00 na čast bl. A. Grozdetu za poživitev vere
redovnik

4. 10. sv. Frančišek Asiški,
sob redovni ustanovitelj

6. 10.
pon
7. 10.
tor
8. 10.
sre
9. 10.
čet
10. 10.
pet
11. 10.
sob

URA

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + APPEJ, ZAVRL, KOZELJ
7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Ivan in Frančiška PODGORŠEK
19.00 + Anton in Amalija LESJAK

Tacen
Šmartno
Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

19.00 + Jože in Marija ŠKOF

Šmartno

19.00 + Justina NOVAK

Šmartno

19.00 + Alojzija TOMŠIČ

Šmartno

19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

Tacen
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GOD/PRAZNIK
12. 10. OBLETNICA POSVETITVE
ned ŽUPNIJSKE CERKVE
ŽUPNIJSKI DAN

13. 10.
pon
14. 10.
tor
15. 10.
sre
16. 10.
čet
17. 10.
pet
18. 10.
sob
19. 10.
ned

sv. Koloman,
mučenec
sv. Kalist I.,
papež in mučenec
sv. Terezija Velika,
devica in cerkvena učiteljica
sv. Marjeta Marija Alakok,
redovnica
sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec
sv. Luka,
evangelist
29. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA NEDELJA

20. 10.
pon
21. 10.
tor
22. 10.
sre
23. 10.
čet
24. 10.
pet
25. 10.
sob
26. 10.
ned

sv. Vendelin,
opat
sv. Uršula,
devica in mučenka
sv. Janez Pavel II.,
papež
sv. Janez Kapistran,
duhovnik
sv. Anton Marija Klaret,
redovni ustanovitelj
sv. Krizant in Darija,
mučenca
30. NEDELJA
MED LETOM

URA

NAMEN*

11.00

za blagoslov v župniji
v zahvalo za zdravje

19.00 + Ivanka in Ludvik SERAŽIN, obl.

KRAJ
Šmartno
Šmartno

ni maše
19.00

v zahvalo za zdravje
+ Stanislav ZEMLJARIČ, 30. dan

Šmartno

19.00 + Pavla LAMPIČ, obl.

Šmartno

19.00 + Alojzij TOMŠIČ

Šmartno

19.00 + Marija KERMELJ

Tacen

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Justina NOVAK, obl.
19.00 + Franc TRTNIK, obl.
7.00 + Lojze ČAMPA

Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Valentin LAMPIČ, obl.

Šmartno

19.00 + Nevenka FRANCELJ

Šmartno

19.00 + Antonija GREGORŠ, obl.

Šmartno

19.00 + starši in bratje ZUPANC

Tacen

7.00 + Jernej in Francka CEDILNIK
9.00 za žive in rajne farane

Šmartno

*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
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Tisk: Salve, Rakovnik
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ŽUPNIJSKO ROMANJE NA KRK
18. IN 19. OKTOBER 2014

1. DAN:
Odhod iz Šmartna ob 7.00 uri, vožnja skozi Ljubljano in naprej po primorski
avtocesti do Postojne, nadaljevali bomo skozi Ilirsko Bistrico do mejnega prehoda Jelšane. Ob 10.00 uri prihod na Reko; sledi obisk romarskega svetišča
na Trsatu, kjer bomo imeli tudi sveto mašo.
Nad Reko, 135 metrov nad Jadranskim morjem, se nahaja romarska pot z baziliko svete Device Marije. Družina Frankopan je dala na tem mestu zgraditi
kapelo, pozneje še cerkev in frančiškanski samostan. Današnja podoba romarske cerkve je nastala v dvajsetih letih 19. stoletja. Največja znamenitost
cerkve je slika »Trsatske Gospe«, ki jo je v 14. stoletju cerkvi podaril papež
Urban V., po legendi pa naj bi jo naslikal evangelist Luka.
V zgodnjem popoldnevu bo nato možnost obiska središča največjega kvarnerskega mesta, nato pa se bomo odpravili na otok Krk.

Med potjo na drugi največji jadranski otok bomo že izvedeli nekaj podrobnosti iz življenja Božjega služabnika Antona Mahniča. Verjetno se bomo pred
nastanitvijo odpravili na ogled jame Biserujka ali pa do Jurandvora na ogled
Baščanske plošče.
Proti večeru nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
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ANTON MAHNIČ (1850-1920)

2. DAN:
Po zgodnjem zajtrku slovo od hotela, ob 8.00 uri je predvideno, da bo imeli mašo v stolnici v mestu Krk. Ob 9.30
se bomo vkrcali na ladjo, ki nas bo odpeljala na celodnevni izlet po Kvarnerju. Najprej se bomo odpeljali proti Stari
Baški in si z ladje ogledali najlepše dele obale otoka Krk.
Še v dopoldnevu prihod na Goli otok, ki si ga bomo ogledali s strokovnim vodstvom (nekdanji politični zapornik iz
let 1950-53). V zgodnjem popoldnevu odhod proti otoku
Sveti Grgur, med vožnjo bo servirano tudi kosilo. Po ogledu še vožnja do tretjega – mahnega otoka Galun. Proti
18:00 vrnitev v mesto Krk, sledi odhod proti domu, kamor bomo prispeli okoli 22.00.
Alternativa (za primer slabega vremena, v nedeljo):
Po jutranji maši v krški stolnici slovo od otoka, po povratku na celino vožnja
po istrskem Ipsilonu do Pule. V prestolnici Istre si bomo ogledali njene največje kulturne znamenitosti na čelu z antično areno, rimskim slavolokom in
templjem na nekdanjem forumu ter stolnico. V popoldnevu vožnja v okolico
Motovuna kjer bomo okusili tudi ščepec istrske kulinarike. Povratek v domače kraje je predviden v poznih večernih urah nedeljskega dne.
Cena: 100 EUR
V aranžma je vključeno:
-prevoz z avtobusom vključno s cestninami, mostnino in pristojbinami
-polpenzion v hotelu*** (hotel in depandanse) na otoku Krk
-vožnja z ladjo
-pijača dobrodošlice in ena pijača ob
kosilu na ladji
-kosilo na ladji (riba ali pečeno meso)/
enako velja tudi za Istro
-nezgodno zavarovanje za tujino
-vstopnina za amfiteater v Puli (v primeru, da odpade izlet na Goli otok in
Sv. Grgur).

Prijave in plačilo pri župniku do
10. oktobra!
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