
PO(S)TNA KARTA
FAST PASS

ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

od:         
from:

do:
destination:

PEPELNICA (PPL) 

VELIKA NOČ (VEN)

odhod:         
departure:

prihod:
arrival:

5/4/2015

18/2/2015

POTNIK:         
PASSENGER:
Po(s)tna karta je veljavna samo v postnem času 2015 za dobra dela v župniji Šmartno. Lent Pass is valid only thru Lent 2015 in Šmartno Parish for charitable purposes.

ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

PO(S)TNA KARTA
FAST PASS

od:   
from:

do:
destination:

18/2/2015

5/4/2015 

PPL 

VEN

odhod:   
dep.:     

prihod:    
arr.:

POTNIK:         
PASSENGER:

Želimo vam prijeten po(s)t!
Have a nice Lent!

Želimo vam prijeten po(s)t!
Have a nice Lent!

List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
LETO XXXVI MAREC 2015 ŠTEVILKA 611

Ob začetku svetega postnega časa smo se tudi letos s sodelavci Karitas odločili za skupno 
župnijsko postno akcijo z naslovom Po(s)tne karte - Fast Pass. Tako smo izdali karte, ki 
so podobne letalskim, ki jih dobimo ob priglasitvi na let (angl. Boarding Pass). Naše lično 
izdelane karte sporočajo, da traja naše postno potovanje od pepelnične srede do velike 
noči. Karte bomo torej lahko kupili, in sicer tako, kakor karte za potovanje. Bolj ko bomo 
blizu odhodu, dražje bodo. Na 1. postno nedeljo bo cena 0.50 EUR, na 2. postno 1,00 
EUR, na tretjo 1,50 EUR ... Z nakupom karte storimo prvo dobro delo. Zbrani izkupiček 
bomo namenili duhovnikom v Nadškofiji Beograd za mašne štipendije in dar oddali 
nadškofu, msgr. Stanislavu Hočevarju.
Drugi del naše postne akcije pa opravimo po nakupu karte. Večji del Po(s)tne karte 
obdržimo (na zadnji strani je napisana postna spodbuda). Manjši del karte pa odtrgamo, 
napišemo svoje ime in na zadnjo stran napišemo, kaj bo poglavitno dobro delo v našem 
osebnem postu (poglobljena molitev, odpoved grešnim nagnjenjem, odpoved dobrotam, 
poglobljen odnos z bližnjim). Nato odrezek prinesemo pred daritveni oltar.
Naj vas vse v tem času spremlja blagoslov trpečega Odrešenika, ki je za nas dal prav vse 
- samega sebe!

Sebastjan LIKAR, župnik

Postna spodbuda Spreobrni se in 
veruj evangeliju, s katero smo bili 
opomnjeni na pepelnično sredo, 
nam je dana v pripravi na Veliko noč!

V postnem času še globlje premišljujemo, kakšno ceno ima naše Odrešenje. Če nič ne 
naredimo v smislu odpovedi in poboljšanja, ne bomo deležni Kristusovega trpljenja, ki 
vodi v Vstajenje in naš duhovni napredek v ljubezni do Boga in našega bližnjega. Letošnja 
postna akcija je priložnost, da naredimo nekaj konkretnega. Zaželimo si torej: doživet 
post, veliko dejanj ljubezni in odpovedi,da bomo v Velikonočnem jutru vstali prenovljeni!

Ivan BIZJAK



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami 

 V tednu po 22. februarju so zimske 
počitnice, zato ni veroučne šole in uradnih 
ur v župnišču čez dan.

 Križev pot v petek, 27. februarja, 
ob 18.00, pripravijo člani ŽPS in Karitas. 
Pobožnost križevega pota je vsak postni 
petek v župnijski cerkvi ob 18.00!

 Na 2. postno nedeljo, 1. marca, bo pri 
nedeljskih mašah med nami postni gost, 
g. Mirko Simončič SDB, župnik in dekan 
na Rakovniku. Ob 14.00 bo pobožnost 
križevega pota na Rašici.

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo v ponedeljek, 2. marca, ob 18.30, 
v župnišču.

 Lepo povabljeni k Četrtkovim 
pogovorom o veri, 5. marca, ob 19.00. 
Tema bo: Novodobna gibanja v Cerkvi.

 Na 3. postno nedeljo, 8. marca, bomo 
v naši župniji volili nove člane ŽPS za 
mandatno obdobje 2015-2020. Popoldan 
gremo na župnijski križev pot v Vipavsko 
dolino (glej dodatni list!).

 V ponedeljek, 9. marca, bo ob 18.30 
v župnišču srečanje sodelavcev Karitas ter 
animatorjev oratorija (tudi pomočnikov iz 
9. razreda!).

 Na 4. postno nedeljo (Laetare), bo pri 
maši ob 9.00 predstavitev novih članov 
ŽPS. Popoldan ne bo križevega pota v 
župniji zaradi škofovskega posvečenja.

 Biblična skupina ima srečanje v 
ponedeljek, 16. marca, ob 18.30.

 Ob prazniku sv. Jožefa, 19. marca, 
bosta maši v župnijski cerkvi ob 9.00 
in 18.00. Pri večerni maši se nam bodo 
predstavili letošnji prvoobhajanci.

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 21. marca, na vrsti Srednje 
Gameljne in Rašica. Ministranti imajo ta 
dan dekanijski izlet v Pleterje in Čateške 
toplice. Prijave in informacije pri župniku! 

 Na 5. postno, Tiho nedeljo, 22. 
marca, bo mesečno darovanje za potrebe 
župnije. Popoldan ob 15.00 vabljeni k 
dekanijskem križevem potu v Žlebe v 
župniji Preska. 

 Prvo srečanje za vse starše 
veroučencev bo v ponedeljek, 23. marca, 
ob 18.30. Med nami bo gost, dramski 
igralec, g. Gregor Čušin.

 Na praznik Gospodovega oznanjenja, 
25. marca, bosta maši v župnijski cerkvi 
ob 9.00 in 18.00.

 Priprava staršev in botrov na krst bo 
v četrtek, 26. marca, ob 19.00 v župnišču. 
Krsti so na Cvetno nedeljo po maši ob 
9.00.

 Za čiščenje učilnic v župnišču so v 
petek, 27. marca, od 17.00 naprej, na 
vrsti starši učencev 6. razreda.

 Spokorno bogoslužje z velikonočno 
spovedjo bo na soboto pred Cvetno 
nedeljo, 28. marca, ob 16.00 v župnijski 
cerkvi. Na voljo bosta spovednika od 
drugod.

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
• 1. marca 1980 je župnik Jošt Martelanc 
izdal prvo številko Oznanil (predhodnik 
Lista sv. Martina)

• 4. marca 1929 je bilo ustanovljeno 
podjetje za izdelovanje čipk »ČIT« v Tacnu

• 7. marca 1832 je bila na kresijo vložena 
prošnja za zidavo nove cerkve v Šmartnu

• 28. marca 1910 je zvon v šmarnogorskem 
zvoniku ubil 32-letnega posestnika 
Gregorja Kopitarja, Mihovca iz Srednjih 
Gameljn.

• 30. marca 1972 se je rodil Janez Avsenik, 
sedanji župnik v Mengšu

V nedeljo, 1. februarja 2015, so se 
župnijski skupnosti med mašo ob 9.00 
predstavili veroučenci 7. in 8. razreda, 

birmanski kandidati, ki bodo jeseni leta 
2016 prejeli zakrament svete birme. 35 

faranov pa se je odločilo, da bodo postali 
njihovi duhovni botri.

ODDANE MAŠE
Od 21. januarja ste darovali za naslednje 
mašne namene: za svetost v duhovniškem 
poklicu, za uspeh pri delu v župniji, + Jelka 
ŠUŠTAR, + Viktor GOTHE, za nove duhovne 
poklice (2 mašna namena), za duše v 
vicah (2 mašna namena), za zdrav zakon, v 
zahvalo za zdravje, za dušni mir v bolezni, 
za zdravje.

Ob pogrebu + Dragice ČARMAN so darovali 
za mašni namen: Šmarski Šmarnogorci.

Bog povrni! Svete maše bodo opravljene 
doma ali pa jih bosta opravila: g. Alan 
Tedeško in Gašper Kočan v Rimu.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega zakona sta sklenila 
Nejc KOVAČIČ iz župnije Tolmin in Marjeta 
MEDVED iz župnije Šmartno pod Šmarno 
goro. 
Veliko blagoslova na skupni poti!

Poslovili smo se od Borisa TERPINA, Jelke 
ŠUŠTAR in Marijana PAULIĆA iz Tacna ter 
od Viktorja GOTHEJA iz Zg. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABIMO!
Škofovsko posvečenje pomožnega škofa, 
msgr. dr. Franca Šuštarja bo v nedeljo, 15. 
marca 2015 v ljubljanski stolnici! 
Lepo vabljeni! Molimo za novega škofa in za 
našo krajevno Cerkev!

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
2. POSTNA
1. marec (9.00) Petra SUHOVERŠNIK Joži PLUT Blaž BILBAN Klara MERŠE

3. POSTNA
8. marec (9.00) Diana BITENC Irena KOŽELJ Jurij ŠILC Anita VIDMAR

4. POSTNA (LAETARE)
15. marec (9.00) Nuša MERŠE Barbara MERŠE Stane MERŠE Luka SEŠEK

5. POSTNA (TIHA)
22. marec (9.00) Anja TRŠEK Helena LESAR Ignac POLAJNAR Pia MERŠE

6. POSTNA (CVETNA)
29. marec (9.00) Jerneja JELNIKAR Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Vida MERŠE

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
23. 2.  
pon

sv. Polikarp,
škof in mučenec 18.00 v zahvalo za zdravje Šmartno

24. 2.   
tor

sv. Matija,
apostol ni maše

25. 2.  
sre

sv. Valburga,
opatinja 18.00 + Marija in Frančiška ŠABEC, obl. Šmartno

26. 2. 
čet

sv. Aleksander,
škof 18.00 + Franci in starši DOLENC Šmartno

27. 2. 
pet

sv. Gabrijel,
redovnik 18.00 + Niko in Kata PEJKOVIĆ Šmartno

28. 2. 
sob

sv. Roman, 
opat 18.00 + Zdravko in Tine ČIŽMAN, obl. Tacen

1. 3. 
ned

2. POSTNA 
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Jožica DREŠAR in Jožefa CEDILNIK
2. 3. 
pon

sv. Neža Praška,
opatinja 18.00 v zahvalo za življenje Šmartno

3. 3. 
tor

sv. Kunigunda,
kraljica 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

4. 3. 
sre

sv. Kazimir,
kraljevič 18.00 + Anton in Marija TOPLAK Šmartno

5. 3. 
čet

sv. Hadrijan,
mučenec 18.00 + Jože KOŽELJ, obl. Šmartno

6. 3. 
pet

sv. Koleta,
redovnica           PRVI PETEK 18.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

7. 3. 
sob

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki          PRVA SOBOTA 18.00 + Marija ALIČ, obl. Tacen

8. 3. 
ned

3. POSTNA 
NEDELJA
VOLITVE ŽPS

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Mihaela in Jože LOVŠE, obl.
9. 3. 
pon

sv. Frančiška Rimska,
redovnica 18.00 + Franc SEŠEK Šmartno

10. 3. 
tor

sv. štirideset mučencev
iz Armenije 7.00 + Stanko LOŽAR Šmartno

11. 3. 
sre

sv. Benedikt,
škof 18.00 + Viktor GOTHE, 30. dan Šmartno

12. 3.
čet

sv. Inocenc I.,
papež 18.00 + SKEBE in DUKARIĆ Šmartno

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
13. 3.   

pet
sv. Leander Seviljski,
škof 18.00 + Peter BERNIK, obl. Šmartno

14. 3.  
sob

sv. Matilda,
kraljica 18.00 + SCHENK in BOGENRIEDER Tacen

15. 3. 
ned

4. POSTNA NEDELJA
LAETARE, PAPEŠKA 
PREDSTAVITEV ŽPS

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Franc BRADEŠKO, obl.
16. 3. 
pon

sv. Hilarij Oglejski,
škof 18.00 za blagoslov ob rojstnem dnevu hčerke Šmartno

17. 3. 
tor

sv. Patrik,
škof in misijonar 7.00 + Ana in Rafko ŠUŠTAR Šmartno

18. 3. 
sre

sv. Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj 18.00 + Jože, Marija in Ljudmila ŠKOF Šmartno

19. 3. 
čet

SV. JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV

9.00 + Joži in Vinko KAVŠEK, Rudi KNAPIČ
Šmartno

18.00 + Jože BITENC
20. 3. 

pet
sv. Klavdija,
mučenka 18.00 + Ivana ŽGAJNAR, obl. Šmartno

21. 3. 
sob

sv. Nikolaj iz Flüe,
puščavnik 18.00 + Janez ČARMAN Tacen

22. 3. 
ned

5. POSTNA
NEDELJA
TIHA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Franc DEBEVC
23. 3. 
pon

sv. Alfonz iz Mongroveja,
škof 18.00 + Slavko ČARMAN Šmartno

24. 3. 
tor

sv. Katarina Švedska,
redovnica 7.00 + Silva OCEPEK Šmartno

25. 3. 
sre

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

9.00 + Janez ČARMAN (Šmartno), obl.
Šmartno

18.00 + Ana RUŠT, obl.
26. 3.

čet
sv. Evgenija,
mučenka 18.00 + Marko MARINČIČ, obl. Šmartno

27. 3.
pet

sv. Peregrin, 
redovnik 18.00 + Franc DRAGAN, obl. Šmartno

28. 3.
sob

sv. Milada Praška,
devica 18.00 + BITENC in PANGERC Tacen

29. 3.
ned

6. POSTNA 
NEDELJA
CVETNA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + KROVČEVI
*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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ŽUPNIJSKI KRIŽEV POT
Gradišče pri Vipavi, 8. marec 2015

Tokrat se bomo na 3. postno nedeljo 
odpravili na križev pot v župnijo Vipava, 
v istoimensko dolino med Nanosom in 
Čavnom. Postaje križevega pota stojijo 
ob poti k podružnici na Gradišče.

Odhod avtobusa s parkirišča pri 
pokopališču bo v nedeljo, 8. marca 
2015, ob 13.30.

Pobudo za nastanek tega križevega pota je dal vipavski dekan g. Jurij Grabrijan. Z 
zidanjem kapelic so pričeli v letu 1877, kar je trajalo štiri leta. Neznanci, verjetno 
simpatizerji fašistov, so do leta 1940 precej poškodovali slike in kapelice so po 
tem vedno bolj razpadale.  
Leta 1982 so začeli razmišljati ao obnovi kapelic. Vipavski dekan g. Franc Pivk je 
poslikavo kapelic naročil akademskemu slikarju g. Francu Krištofu Zupetu. Ta je 
trajala kar pet let. Slikar je v delo vključil podobe domačinov.

Po pobožnosti križevega pota se bomo odpeljali do Vrhpolja pri Vipavi, kjer je v 
župnijski cerkvi sv. Primoža in Felicijana nedavno ustvarjal svoj mozaik umetnik 
p. Marko Ivan Rupnik. 

Popoldan bomo zaključili s kavo in še 
kakšnim presenečenjem Pri Marjanci v 
Vipavi. 

Cena romanja: 12 EUR

Čimprej se prijavite pri župniku!

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO, KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL!
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VOLITVE ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA 
SVETA ZA MANDATNO OBDOBJE 2015-2020

župnija Šmartno pod Šmarno goro, 8. marec 2015

V Cerkvi v Sloveniji poteka izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov 
(ŽPS). V naši župniji bodo volitve na 3. postno nedeljo, 8. marca 2015. Pri 
vseh nedeljskih mašah boste prejeli volilne lističe, na katere boste zapisali 
kandidata, ki je po vašem mnenju najbolj primeren za člana pastoralnega 
sveta.

Kogar to nedeljo ne bo doma, lahko glasuje predčasno, in sicer v nedeljo, 
1. marca 2015. Volilne lističe na predčasnem glasovanju bodo delili člani 
sedanjega sestava ŽPS.

V novem pastoralnem svetu naše župnije bo 12 predstavnikov župljanov; 6 
bo izvoljenih na volitvah, 6 pa jih imenuje župnik kot predstavnike različnih 
skupin v župniji (Karitas, župnijski sodelavci in Šmarski Šmarnogorci, 
Šmarska mladina, ključarji in gospodarski svet, upokojenci in starejši, starši 
otrok veroučne šole).

Predstavitev izvoljenih in imenovanih članov novega ŽPS bo na 4. postno 
nedeljo, 15. marca 2015.

Za pravo izbiro in za blagoslov dela novega ŽPS prosimo Svetega Duha, naj 
nam pomaga pri odločitvah, ki bodo v blagor celotne župnijske skupnosti 
ter v večjo Božjo čast!

Ljubljana Šmartno, 20. februar 2015  Sebastjan LIKAR
               župnik


