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Od pastirja k ljudstvu

ŠTEVILKA 610

Nedavni dogodki v Parizu so nas opomnili, kako veliko moč imajo mediji, beseda, ki jo
zapišeš, celo slika, ki jo narišeš! Vprašanje, ki se ob teh tragičnih dogodkih poraja, pa je,
do kje sega moja svoboda? Ali res sega tja do neskončnosti in ali res smem objaviti čisto
vse, kar menim, da bodo bralci pograbili in bo vplivalo na boljšo naklado?
Nikakršna žalitev ali še tako hudo norčevanje in cinizem, celo iz svetih stvari, ne opravičuje
umora! Ostaja pa velika dolžnost vsakega kristjana: svoboda ima svoje meje! Spomnimo
se na upodobitev naše svetinje, podobe Marije Pomagaj na Brezjah, ki so ji v naročje
dali podgano. Bolelo nas je, a smo svojo bolečino najbolje izrazili s spravno slovesnostjo,
molitvijo, odpuščanjem. Tudi povzdignili smo svoj glas za pravo svobodo, ker dopuščamo
drugemu, da se izrazi, vendar ne tako, da bo žalil to, kar nam je sveto. Kje je danes tista
glasbena skupina? Odšla je, tako kot je prišla. Ni pustila vtisa, ker ga ni imela s čim ...
Obhajali smo god sv. Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških časnikarjev. Naj nam izprosi
modrosti za izbiro pravih besed, ki ne bodo ranile, temveč zdravile. Naša, krščanska
svoboda je namreč predvsem v zavedanju, da drugega z grehom ranimo ter da je za
napredek sveta potrebno predvsem - odpuščanje!
Sebastjan LIKAR, župnik
Na naših četrtkovih Pogovorih o veri smo govorili tudi o
islamu kot religiji, o življenju muslimana in o tem, kar mu
je res sveto in nedotakljivo.
Človek je za zaščito velikih in svetih stvari pripravljen
tudi umreti.
Ne dovolimo si, da nam mediji ukradejo dostojanstvo
vernega človeka. Svoboda je v sprejemanju drugega, ne
pa v izzivanju njegovih čustev!
						 Ivan BIZJAK
»Ne storite drug drugemu nič hudega, saj vsi hodimo
po isti poti. Če torej stvari ne bodo šle po bratski poti,
bomo vsi slabo končali: tisti, ki užali in tisti, ki je užaljen.«
(papež Frančišek, 2013)

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V ponedeljek, 26. januarja, bo ob 18.30
v župnišču srečanje animatorjev, ki so v
lanskem letu že sodelovali pri oratoriju.
Za čiščenje učilnic v župnišču so v
petek, 30. januarja, od 17.00 na vrsti starši
učencev 5. razreda!
Srečanje ministrantov bo v soboto, 31.
decembra, ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Na 4. nedeljo med letom, 1. februarja,
se bodo pri glavni maši ob 9.00 predstavili
učenci 7. in 8. razreda, ki bodo naslednje
leto prejeli zakrament svete birme!
Vabljeni njihovi sorodniki, krstni botri in
vsi, ki jih boste podpirali v molitvi!
Na praznik Gospodovega darovanja
(Svečnica), v ponedeljek, 2. februarja,
bosta sveti maši ob 9.00 in 18.00 v župnijski
cerkvi. Prinesite sveče k blagoslovu!
Ob godu sv. Blaža, 3. februarja, bo
maša prav tako v župnijski cerkvi ob 18.00,
ko bomo prejeli Blažev blagoslov zoper
bolezni v grlu. Med mašo bomo blagoslovili
zeliščne bombone.
Četrtkovi pogovori o veri bodo 5.
februarja, ob 19.00 v učilnici v župnišču.
Tema februarskega srečanja je: Pomen
števil v Svetem pismu. Ali je Cerkev proti
numerologiji in drugim vedam? Ali je
ukvarjanje s simboliko hoja po robu?
Na prvi petek, 6. februarja, bo
dopoldan obhajanje bolnih in starejših
po domovih, uro pred večerno mašo pa v
župnijski cerkvi priložnost za sveto spoved.

Mesečno darovanje v februarju bo v
nedeljo, 8. februarja pri vseh nedeljskih
mašah. Namenjamo ga za župnijske
tiskovine. Bog povrni!
V sredo, 11. februarja, bodo govorilne
ure za starše vseh učencev veroučne
šole. Župnik bo na voljo v pisarni od 9.00
do 12.00 ter od 14.00 do 17.00 in po
maši, glede ostalih katehetov pa bodo
ure sporočene naknadno pri verouku.
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 14. januarja, na vrsti: Spodnje
Gameljne. Ker je to god sv. Valentina,
bo Valentinova maša ob 19.00 tudi v
Spodnjih Gameljnah.
V nedeljo, 15. februarja, bo po drugi
maši (ob 10.00) kratko srečanje za vse
bralce Božje besede naše župnije.
Biblična skupina bo v ponedeljek, 16.
februarja, ob 18.30 v župnišču.
S pepelnično sredo in obredom
pepelenja ob 18.00 v župnijski cerkvi,
v sredo, 18. februarja začenjamo s
postnim časom. Več o župnijski postni
akciji v naslednjih oznanilih!
Za čiščenje učilnic so v petek, 20.
februarja, od 17.00 naprej na vrsti starši
učencev 6. razreda, križev pot ob 18.00
pa pripravljajo učenci 1. razreda.
V nedeljo, 22. februarja, obhajamo
1. postno nedeljo. Krščevanje bo med
mašo ob 9.00. Pobožnost križevega pota
pa ob 14.00 v Srednjih Gameljnah.

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 26. decembra ste darovali za naslednje
mašne namene: + Alojzija TOMŠIČ (2
mašna namena), za mir v svetu, za
mladinsko skupino Šmarska mladina.
Ob pogrebu + Štefana OŠLAJA so darovali za
mašni namen: Medvedovi iz Zg. Gameljn.
Ob pogrebu + Bogdana Matija ROTARJA so
darovali za mašne namene: Janez Koželj z
družino, Srečko Horvat, Irena Snoj, družina
Medved iz Zg. Gameljn.
Ob pogrebu + Božidarja LAVTIŽARJA so
darovali za mašne namene: Milan Lampič
z družino, Janez Lampič z družino, Škofovi,
Seškovi, Judeževi in Kristina Smolej, Šmarski
Šmarnogorci.
Bog povrni! Svete maše bosta opravila: g.
Gregor Celestina in nadškof Alojz Uran.

IZ BLIŽNJE ...

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Bogdana Matija
ROTARJA iz Sp. Gameljn ter od Božidarja
LAVTIŽARJA iz Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

VABIMO!

V nedeljo, 1. februarja, se nam bodo
predstavili birmanski kandidati, učenci 7.
in 8. razreda, ki bodo v letu 2016 prejeli
zakrament svete birme. Naprošamo 35
faranov, ki bodo postali duhovni botri
birmancem in jih podpirali z molitvijo,
hkrati pa jim kupili tudi svoj dar, Sveto
pismo (10 EUR).
Oglasite se v pisarni pri župniku! Bog povrni!

... IN DALJNE PRETEKLOSTI
• 20. februarja 1995 je umrla učiteljica
Justina Pipan, rojena 3. oktobra 1900
• 22. februarja 1852 je umrl tukajšnji
župnik Frančišek Pavlič
• 22. februarja 1903 je bila ustanovljena
Marijina dekliška družba

Že po tradiciji so k maši za novokrščence
na praznik Jezusovega krsta (letos 11.
januarja 2015) povabljene družine lanskih
novokrščencev. Letos je se vabilu sicer
odzvala le dobra polovica od 16 družin, ki
so lani prinesle svoje otroke h krstu. Med
mašo je prepevala vokalna skupina Krila.

• 23. februarja 1877 je bil izdelan
spodnjegameljski oltarni nastavek
• 26. februarja 1909 je bilo kot zadruga
ustanovljeno Kmetijsko društvo Šmartno
pod Šmarno goro

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
4. MED LETOM
1. februar (9.00)
5. MED LETOM
8. februar (9.00)
6. MED LETOM
15. februar (9.00)
1. POSTNA
25. februar (9.00)

OZNANILA

1. BERILO

2. BERILO

PROŠNJE

Mojca SKOBE

Renata OGOREVC

Andrej SKOBE

Lea MERŠE

Jolanda BIZJAK

Diana BITENC

Ivan BIZJAK

Urška BITENC

Vida MERŠE
Lidija LAMPIČ

Petra SUHOVERŠNIK Andrej MEDVED Andrej MEDVED
Jerneja JELNIKAR

Aleš JELNIKAR

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)

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Svete maše v župniji
GOD/PRAZNIK
25. 1. 3. NEDELJA
ned MED LETOM

NEDELJA SVETEGA PISMA

26. 1.
pon
27. 1.
tor
28. 1.
sre
29. 1.
čet
30. 1.
pet
31. 1.
sob
1. 2.
ned

sv. Timotej in Tit,
škofa
sv. Angela Merici,
redovna ustanoviteljica
sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Valerij,
škof
sv. Martina,
mučenka
sv. Janez Bosko,
redovni ustanovitelj
4. NEDELJA
MED LETOM

2. 2.
pon

GOSPODOVO
DAROVANJE

URA

7.00 + Pavla ROSULNIK
9.00 za žive in pokojne farane
18.00

KRAJ

NAMEN*

+ Vida KAJZAR, obl.
+ Božidar LAVTIŽAR, 7. dan

7.00 + Jožef GABROVŠEK, obl.

Šmartno
Šmartno
Šmartno

18.00 za zdravje

Šmartno

18.00 v zahvalo in za blagoslov v družini

Šmartno

18.00 + SKEBE in DUKARIĆ

Šmartno

18.00 + Marija TURŠIČ in Ivan DREŠAR
7.00 za pokojne sorodnike
9.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Franc ŽGAJNAR

Tacen
Šmartno
Šmartno

SVEČNICA

18.00 + Alfonz in Meta ŠILC

3. 2.
tor

sv. Blaž,
škof in mučenec

18.00 za blagoslov v družini

Šmartno

4. 2.
sre
5. 2.
čet
6. 2.
pet

sv. Jožef Leoniški,
misijonar
sv. Agata,
devica in mučenka
sv. Pavel Miki
in drugi japonski mučenci

18.00 + Anica MIHELČIČ, obl.

Šmartno

18.00 + Bogdan Matija ROTAR, 30. dan

Šmartno

18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

BLAŽEV BLAGOSLOV

PRVI PETEK

7. 2.
sob

sv. Rihard,
kralj

PRVA SOBOTA

18.00 + Frančiška KOBE, obl.

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

Tacen
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8. 2.
ned

GOD/PRAZNIK
5. NEDELJA
MED LETOM

URA
NAMEN*
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Anton in Marija KRANJEC

PREŠERNOV DAN

9. 2.
pon
10. 2.
tor
11. 2.
sre
12. 2.
čet
13. 2.
pet
14. 2.
sob
15. 2.
ned

sv. Apolonija,
devica in mučenka
sv. Sholastika,
devica
Lurška
Mati Božja
sv. Humbelina,
redovnica
sv. Jordan Saški,
redovnik
sv. Valentin,
duhovnik in mučenec
6. NEDELJA
MED LETOM

16. 2.
pon
17. 2.
tor
18. 2.
sre
19. 2.
čet
20. 2.
pet
21. 2.
sob
22. 2.
ned

sv. Julijana Koprska,
mučenka
sv. Sedem ustanoviteljev
reda servitov
PEPELNICA

18.00 + PEČAR

KRAJ
Šmartno
Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

18.00 + Božidar LAVTIŽAR, 30. dan

Šmartno

18.00 + France BUH, obl.

Šmartno

18.00 + Jožef GABROVŠEK

Šmartno

Tacen
18.00 + Sebastijan VENIGER, Angela MLINAR
19.00 + URBANEC in SUŠNIK
Sp. Gameljne
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 za pokojne iz družine V. LAMPIČA

ZAČETEK POSTNEGA ČASA

sv. Konrad iz Piacenze,
spokornik
bl. Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka
sv. Peter Damiani,
škof in cerkveni učitelj
1. POSTNA
NEDELJA

18.00 + Matija in Bogdan Matija ROTAR

Šmartno
Šmartno

ni maše
18.00 + Ivanka MALOVRH, obl.

Šmartno

18.00 + Alojzija TOMŠIČ, obl.

Šmartno

18.00 v dober namen

Šmartno

18.00 + Ivan in Marija KERMELJ, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + BURGAR

Tacen
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

