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Komu je namenjen misijon? Morda malce preveč fanatičnim nunam in patrom?
Duhovnim misijonarjem na drugem kontinentu, kjer je gotovo »tretji svet« z vsemi
črnčki in skledami riža? Poklonili smo jim ga zaradi svoje vere/vesti in nekakšne ljubezni
do bližnjega, ki jo hočeš nočeš moramo uresničevati, da pridemo v raj.
Še enkrat! Komu je namenjen misijon? Morda Tacencem, ki se bodo z vsemi štirimi držali
pravice do nedeljske maše? Morda onim iz Šmartna, ki imajo s farno cerkvijo več zaslug in
samooklicanih milosti? Ali pa Zgornjegameljcem, ki bi radi imeli vsaj pobožno znamenje,
vsaj majhno kapelico, če že ne kar cele cerkve? Srednjegameljcem, ki jih je ostala samo
sveta in malo manj sveta manjšina? Spodnjegameljcem, da bi se okitili še z misijonskim
grbom in ne bodo imeli le nadškofovskega? Nedvomno bi koristil Rašičanom, da bi malo
bolj govorili s seboj, če že med seboj ne morejo. Lahko je misijon namenjen pevcem,
da bodo bolj vneti. Ministrantom, da bodo spoznali, da je njihova služba služenje in ne
prazno dogajanje, s katerim dobijo še neke vrste sindikalni izlet. Mladini ob (pre)drznem
veseljačenju? Da ni misijonsko dogajanje posvečeno nosilcem bander, ki jih je tako malo
kot kristjanov v misijonih? Ključarjem, ki bi poprijeli za delo, ali pa vsem, ki so radi na
sestanku, če se bo več govorilo in manj delalo? Še najbolj bi misijon koristil cerkveni
gospodi, ki rada potuje, se kiti in pridiga sladke besede, ko pa je potrebno kaj postoriti,
veliko govori o izgorelosti duhovnikov in pomanjkanju poklicev.
Morda ste se kje našli? Bog daj, da bi vzeli misijon zares! Pa ne zato, ker bi bili na takem
seznamu, ampak zato, ker je misijon namenjen najprej MENI. Če bom spreobrnil sebe,
bom naredil največ. Če bom v oktobrskem dogajanju naredil kaj za svojo vero, bo misijon
imel uspeh. Če bom vzljubil to krajevno Cerkev, župnijo, z vsem, kar je in kar ni, sem že
doma. MENI je namenjen misijon. Verujem, Gospod, pomagaj moji neveri!
Sebastjan LIKAR, župnik
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Dnevi pred nami
V ponedeljek, 26. septembra, ob 19.30
bo srečanje ŽPS in vseh, ki sodelujejo
pri misijonu z misijonarjem. Srečanje
začnemo s češčenjem Najsvetejšega v
župnijski cerkvi.
V četrtek, 29. septembra, bo ob 20.00
srečanje Župnijskega gospodarskega sveta
v župnišču.
Sveti misijon začnemo v naši župniji
v soboto, 1. oktobra. VEČ INFORMACIJ
LAHKO NAJDETE NA DODATNEM LISTU IN
V ZGIBANKI!
V tednu dogajanja na misijonu, od 3.
do 7. oktobra, ne bo veroučne šole. Otroci
so povabljeni k misijonskemu dogajanju,
še posebej k oratorijskemu dnevu (1.
oktober) in skupni maši za otroke veroučne
šole (6. oktober, 19.00).
Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 8. oktobra, na vrsti Spodnje
Gameljne.
Za župnijsko romanje z agencijo
Aritours po poteh sv. Martina (Tours,
Poitiers, Paray-le-Monial, Ars), od 12.
do 16. oktobra, je še nekaj prostih mest.
Prijavite se v župnišču!
V ponedeljek, 17. oktobra, ob 19.30, bo
prvo jesensko srečanje za starše učencev
veroučne šole. Vabljeni k poglobitvi vere!
Srečanje ministrantov bo v soboto, 22.
oktobra, ob 9.00 v župnijski cerkvi.

Misijonsko nedeljo obhajamo v
nedeljo, 23. oktobra. Darove, zbrane
med nedeljskimi mašami, namenjamo za
pomoč misijonarjem. Bog povrni!
Priprava staršev in botrov na krst
bo v četrtek, 27. oktobra, ob 20.00.
Krščevanje bo v nedeljo, 30. oktobra,
med mašo ob 9.00.
Zaradi jesenskih počitnic in
svetoletnega romanja Šmarske mladine
v Rim bo obhajanje bolnih in starejših po
domovih že v petek, 28. oktobra. Hvala
za razumevanje!
V noči s sobote na nedeljo, 30.
oktobra, premaknemo ure na zimski čas
(kazalce nazaj!).
Mašni nameni so do konca leta 2016
skoraj zasedeni. Za prvo polovico leta
2017 (januar-junij) lahko darujete od 1.
decembra naprej.
V soglasju z Gospodarskim svetom
župnije imamo v župniji predvidenih kar
nekaj obnov, zato zbiramo sredstva za:
- Sp. Gameljne (z ofrom ob Lenartovi
nedelji, 6. novembra, bomo pokrili
stroške obnove strehe in zvonika);
- Rašica (začenjamo z drenažo in izdelavo
kinete okrog cerkve, predvideni stroški
znašajo okrog 8.000 EUR, v ta namen
bomo namenili tudi božično darovanje);
- Šmartno in Tacen (nova bandera, stroški
enega bandera ca. 3350 EUR).

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

ŽUPNIJA ŽIVI

Zakrament svetega krsta so prejeli: FILIP
Žgajnar iz Sp. Gameljn, EMA Kos iz Tacna,
ČRT Črnkovič iz Zg. Gameljn ter ŽIGA
Urbanč iz Šmartna.
Podprimo jih z molitvijo!

Od 5. avgusta ste darovali za naslednje
mašne namene: + Andrej DANKO, za
blagoslov Šmarske mladine, v zahvalo sv.
Antonu, za veroučence in njihove družine, v
čast sv. Ani za srečen porod, v dober namen,
za svetost duhovnikov in bogoslovcev.
Ob pogrebu + Stanislava TORKARJA ste
darovali za mašne namene: Francka
Kršinar, Meršetovi, Janez in Irena Koželj.
Ob pogrebu + Ane FURLAN ste darovali
za mašne namene: sosedje Bitenčevi,
Kušarjevi in Kernovi.
Bog povrni! Svete maše bodo opravili:
g. Roman Starc (rektor Bogoslovnega
semenišča), g. Boštjan Prevc (nadškofijski
tajnik) in upokojeni duhovniki v domu
Mane nobiscum.

- Žegnanje (Tacen): 580 EUR
- Patrocinij (Rašica): 185 EUR
- Septembrsko darovanje (namenjamo za
župnijske tiskovine): 1.075 EUR

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ...

MISIJONI V ŠMARTNU

Poslovili smo se od Stanislava TORKARJA iz
Tacna, od Stojana OVIJAČA in Ane FURLAN
iz Zg. Gameljn ter od Jolande BUKOVEC iz
Sr. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!

POROČILO O PRIHODKIH

Prvi povojni ljudski misijon je bil v šmarski
župniji (in v Šentvidu) od 14. do 21. marca
1965. Vodili so ga jezuiti p. Edmund Böhm,
p. Lojze Demšar in p. Stanko Grošelj.

Šmarska mladina se je tudi letos udeležila
srečanja mladih v Stični, v soboto, 17.
septembra 2016. Obenem vabijo k
mladinski ali študentski skupini.
Dobimo se v soboto ob 20.00 v župnišču!
Od 2. do 5. novembra bomo romali v Rim.
Pridruži se nam!

V postu leta 1981 so potekali Župnijski
dnevi. V devetih dneh so se zvrstili številni
govorniki: nadškof Alojzij Šuštar, Tone
Smerkolj, Jožef Kvas, Janez Juhant, Franc
Rode, Vinko Kobal, p. Roman Tominec ...
Med 1. in 9. aprilom 2000 je bil v župniji
svetoletni misijon, ki sta ga vodila
salezijanca, Anton Bedenčič in Stanislav
Duh.

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

OZNANILA
(TACEN)

1. BERILO

2. BERILO

PROŠNJE

27. MED LETOM
2. oktober (9.00)
SKLEP MISIJONA
9. oktober (11.00)
29. MED LETOM
16. oktober (9.00)

Nuša MERŠE

Jolanda BIZJAK

Ivan BIZJAK

Irena KOŽELJ

Mojca SKOBE

Irena SNOJ

Andrej SKOBE

bogoslovec

Anja TRŠEK
(Jure SEŠEK)

Klara MERŠE

Jan KOPAČ

Jan KOPAČ

30. MED LETOM
23. oktober (9.00)

Urška BITENC
(Jurij ŠILC)

Petra SUHOVERŠNIK Ignac POLAJNAR

31. MED LETOM Helena LESAR
Barbara MERŠE
30. oktober (9.00) (Andrej MEDVED)

Stane MERŠE

Diana BITENC
Anita VIDMAR

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 ali po večerni maši v Šmartnu.
V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnu.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednji župniji:
LJ. ŠENTVID (01 512 81 30) in VODICE (01 832 31 02)

ŽUPNIJSKA KARITAS

Uradne ure: vsak ZADNJI ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00.
Telefon: 01/511 61 07 ali (v nujnih primerih) 041 444 686
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
26. 9.
pon
27. 9.
tor
28. 9.
sre
29. 9.
čet
30. 9.
pet
1. 10.
sob
2. 10.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Kozma in Damijan,
mučenca
sv. Vincencij Pavelski,
redovni ustanovitelj
sv. Venčeslav,
mučenec
sv. Mihael, Gabriel, Rafael,
nadangeli
sv. Hieronim,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Terezija Deteta Jezusa,
devica in cerkvena učiteljica
27. NEDELJA
MED LETOM

3. 10.
pon
4. 10.
tor

sv. Frančišek Borgia,
redovnik
sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

5. 10.
sre
6. 10.
čet
7. 10.
pet
8. 10.
sob
9. 10.
ned

sv. Favstina Kowalska,
redovnica
sv. Bruno,
redovni ustanovitelj
Rožnovenska
Mati Božja
PRVI PETEK
sv. Pelagija,
mučenka
PRVA SOBOTA
OBLETNICA POSVETITVE
ŽUPNIJSKE CERKVE

10. 10.
pon
11. 10.
tor
12. 10.
sre
13. 10.
čet

sv. Danijel,
mučenec
sv. Firmin,
škof
sv. Maksimilijan Celjski,
škof in mučenec
sv. Koloman,
mučenec

ROŽNOVENSKA

ŽUPNIJSKI DAN
SKLEP MISIJONA

URA

NAMEN*

19.00 v zahvalo za srečno vožnjo

KRAJ
Šmartno

ni maše
19.00 + Leopold MALOVRH, obl.

Šmartno

19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK

Šmartno

19.00 za spreobrnjenje

Šmartno

JANUŠIČ in BERNARD
19.00 ++ Bernardka,
Marija, Herman ANŽIČ
7.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno

9.00 + Vinko ALJAŽ
FRANCELJ
19.00 ++ Nevenka
Stanislav TORKAR, 30. dan
+ Janez TOMŠIČ in Albin ULČNIK
BARLE in SEŠEK
19.00 ++ KRUŠEC,
Peter VIDMAR, obl.
+ Alojzij LETNAR
9.00 + Julijana MRAK

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno

RAMOVŽ
19.00 ++ Marjan
Marija in Matevž JANHAR
bl. Alojziju Grozdetu
19.00 v+ čast
Franc TRTNIK
GREGORŠ
19.00 ++ Frančiška
Alojzija in Albin TOMŠIČ

Šmartno

žive in pokojne župljane
11.00 za
+ Franc in Rafko ŠUŠTAR

Šmartno

19.00 + BUH

Šmartno

7.00 + Lojze ČAMPA, obl.

Šmartno

Šmartno

Šmartno

19.00 + starši in Ljudmila ŠKOF

Šmartno

19.00 + Ivanka in Ludvik SERAŽIN, obl.

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
URA
NAMEN*
14. 10. sv. Kalist I.,
19.00 + Marija JESIH, obl.
pet papež in mučenec
15. 10. sv. Terezija Avilska,
sob devica in cerkvena učiteljica 19.00 + Urška in Franc SLAVEC
16. 10. 29. NEDELJA
7.00 za žive in pokojne župljane
ned MED LETOM
9.00 + starši in brata KOSMAČ

KRAJ
Šmartno
Tacen
Šmartno

17. 10.
pon
18. 10.
tor
19. 10.
sre
20. 10.
čet
21. 10.
pet
22. 10.
sob
23. 10.
ned

sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec
sv. Luka,
evangelist
sv. Janez Brebeuf in drugi
kanadski mučenci
sv. Vendelin,
opat
sv. Uršula,
devica in mučenka
sv. Janez Pavel II.,
papež
30. NEDELJA
MED LETOM

19.00 + Valentin LAMPIČ, obl.

Šmartno

7.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

24. 10.
pon
25. 10.
tor
26. 10.
sre
27. 10.
čet
28. 10.
pet
29. 10.
sob
30. 10.
ned

sv. Anton Marija Claret,
redovni ustanovitelj
sv. Krizant in Darija,
mučenca
sv. Rustik,
škof
sv. Sabina Avilska,
mučenka
sv. Simon in Juda Tadej,
apostola
sv. Mihael Rua,
redovnik
31. NEDELJA
MED LETOM

19.00 + Antonija GREGORŠ, obl.

MISIJONSKA

19.00 + Justina in Stanislav NOVAK

Šmartno

spreobrnjenje
19.00 za
+ Ana FURLAN, 30. dan

Šmartno

19.00 + Martina ŠILAR BERVAR, obl.

Šmartno

19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ

Tacen

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + JERAS

7.00 + Stanko in Milka LOŽAR, obl.

Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Jože ROSULNIK, obl.

Šmartno

19.00 + HABE

Šmartno

19.00 + Olga ŠTEFULA

Šmartno

19.00 + Anton KERN, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Franc DEBEVC

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
Tisk: Salve, Rakovnik
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MISIJON 2016 - DOBRO JE VEDETI ...

→ V času misijona (od 3. do 7. 10.) ni veroučne šole.
Učenci so povabljeni k sodelovanju pri oratoriju in dogodkih.
→ Ob sobotah med misijonom (1. in 8. 10.) je večerna maša
v Šmartnu! Ti dve soboti ne bo nedeljske maše v Tacnu.
→ Vsako jutro bodo v župnijski cerkvi hvalnice z misijonarji (predvidoma ob 8.00), h
katerim ste vsi lepo vabljeni. Potem bo cerkev odprta in izpostavljeno Najsvetejše.
→ V župnijski cerkvi bo nabiralnik z napisom DAROVI ZA MISIJONARJE, kamor lahko
darujete svoj dar. Darovanje za pokritje ostalih stroškov misijona pa bo ob sklepu in
župnijskem žegnanju, 9. oktobra. Ta dan bo maša samo ob 11.00!
→ Misijonarje lahko povabite tudi na svoj dom ali na kosilo, ves čas, predvsem v
soboto, 8. oktobra, pa bodo na voljo za osebni pogovor ali spoved.
oratorijski dan
(9.00–15.00)

SOBOTA, 1. OKTOBER
Vabljeni vsi otroci veroučne šole!
Še vedno se lahko prijavite v župnišču.
Starši bodo več navodil prejeli po elektronski pošti.
Za udeležence in starše bo maša ob sklepu ob 15.00.

Alfa in Omega (19.00) Pri večerni maši (Šmartno!) poje zbor Alfa in Omega.
sveti maši
(7.00 in 9.00)

NEDELJA, 2. OKTOBER
Misijonska nagovora bosta pri obeh dopoldanskih mašah.
Pri prvi maši poje jutranji, pri drugi pa mladinski zbor.

pohod po podružnicah Možje (Tacen → Rašica) in žene (Rašica → Tacen).
(14.00–17.00)
Srečamo se pri cerkvi v Srednjih Gameljnah!
Gospodinje iz Gameljn prosimo za sladke dobrote.
Voznike kombijev prosimo za pomoč ob 17.00.
Pričevanje Jureta
Pričevanje bo v Kulturnem domu v Gameljnah.
Seška z Madagaskarja Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za slovenske
(20.00)
misijonarje na Madagaskarju. Bog povrni!
PONEDELJEK, 3. OKTOBER
sveta maša (19.00)
Maša z misijonskim nagovorom za zakonce, poje Vokalna
skupina Krila.
A. in M. Štremfelj (20.00) Večer z zakoncema Štremfelj bo v Gasilskem domu Tacen.

Župnija Šmartno pod Šmarno goro
sveta maša (19.00)

TOREK, 4. OKTOBER
Somaševanje rojakov vodi nadškof Uran, poje jutranji zbor.

duhovni poklici (20.00) Večer z rojaki duhovniki in redovniki bo v župnijski cerkvi.
sveta maša (9.00)
spoved (9.00–18.00)
Poslovne poti (20.00)

sveta maša
(19.00)
večer pričevanja in
češčenja (po maši)

SREDA, 5. OKTOBER
Maša z dekanijskimi duhovniki in misijonarji. Ljudsko petje.
Priložnost za sveto spoved ali pogovor v župnijski cerkvi.
Večer z Neno Dautanac in Matejem Bregantom bo v
jedilnici Osnovne šole Šmartno.
ČETRTEK, 6. OKTOBER
Maša z misijonskim nagovorom za učence veroučne šole,
sodelujejo otroci in orkester.
Večer pričevanja in češčenja bo v župnijski cerkvi.

PETEK, 7. OKTOBER
obisk bolnih (dopoldan) Povabimo tudi starejše in bolne, ki ne morejo v cerkev!
spoved in maša (18.00) Srečanje v župnijski cerkvi, kjer bo priložnost za prejem
zakramentov bolniškega maziljenja in spovedi. Ljudsko petje.
Starejše poti (20.00)
Večer z Jožetom Ramovšem in Damjano Drobne bo v
Gasilskem domu v Tacnu.
SOBOTA, 8. OKTOBER
pogovor z misijonarji Misijonarji bodo za osebni pogovor na voljo v župnišču.
Sveto pismo ... (17.00) Biblična skupina bo v stavbi Pošte Šmartno.
Maša za mlade (19.00) Maša z misijonskim nagovorom za mladino in pričevanjem
glasbene skupine Svetnik bo v župnijski cerkvi.
Sv. Martin (20.00)
P. Edvard Kovač bo našega zavetnika predstavil v župnišču.
sklep misijona in
župnijski dan ob
žegnanju (11.00)

Litanije Srca
Jezusovega (15.00)

NEDELJA, 9. OKTOBER
Slovesna sveta maša s sklepnim misijonskim nagovorom.
Pojejo združeni zbori.
Darovanje namenjamo za stroške organizacije misijona.
SKUPNO KOSILO (če bo lepo vreme na župnijskem
dvorišču, v primeru dežja pa v Osnovni šoli Šmartno).
Gospodinje iz župnije prosimo za sladke dobrote.
Ljubljanski nadškof in metropolit, msgr. Stanislav Zore
OFM, in duhovniški oktet Oremus ob 10-letnici delovanja.
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