Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Cerkveno pokopanih je bilo 27 oseb (lani 16), 15 moških in 12 žensk.
Po neuradnih podatkih je bilo iz naše župnije verjetno 10 civilnih
pogrebov. Povprečna starost umrlih moških je bila 76 let, žensk pa 86
let, skupna povprečna starost umrlih torej znaša 81 let. Pred smrtjo je
bilo previdenih (spoved ali obhajilo ali maziljenje) 10 oseb, neprevideni,
ki so sicer prejemali zakramente, so bili trije, ostali so umrli nagle smrti
ali svojci za previdenje niso poskrbeli oz. tudi sami niso prejemali
zakramentov. Najbolj pogosti vzroki smrti so različne oblike raka in
srčna kap ter starostna oslabelost.
Obisk nedeljnikov:
1. ŠTETJE, 7. in 8. MAREC 2015

KRAJ IN URA
MOŠKI
Tacen, 18.00 8
Šmartno, 7.00 28
Šmartno, 9.00 25

SKUPAJ NEDELJNIKI

ŽENSKE

33
44
51

OTROCI

26
8
59

2. ŠTETJE, 7. in 8. NOVEMBER 2015

KRAJ IN URA
MOŠKI
Tacen, 18.00 13
Šmartno, 7.00 28
Šmartno, 9.00 51

SKUPAJ NEDELJNIKI

ŽENSKE

32
49
85

OTROCI

26
8
53

SKUPAJ

67
80
135

282
SKUPAJ

71
85
189

345

Župnijsko življenje bogatijo tudi številni sodelavci: ključarji, gospodarski
in pastoralni svet. Pri bogoslužju sodelujeta dva odrasla zbora ter
mladinski zbor. Začeli smo s pripravo družinskih maš. Število ministrantov
se je nekoliko zmanjšalo (36), pridobili smo nekaj novih bralcev Božje
besede. Oratorij pripravlja 20 animatorjev.
Velik blagoslov v župniji je tudi občestvo Šmarski Šmarnogorci, ki šteje
že 112 članov. Lokalna enota Skupnosti katoliške mladine v Sloveniji je
naša Šmarska mladina, ki ima 33 članov.
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PASTORALNA STATISTIKA 2015
V župniji je okrog 4600 prebivalcev, od tega katoličanov okoli 3000.
V letu 2015 je bilo krščenih 17 oseb (lani 16), od tega 13 fantov in 4
deklice. Trije novokrščenci so bili stari več kot eno leto. Iz cerkvenega
zakona prihaja 11 novokrščencev, ostali so nezakonski. Z dovoljenjem
župnijskega urada je bil v drugi župniji krščen en novokrščenec.
K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 18 otrok (lani 17). V letu 2015
v naši župniji nismo obhajali zakramenta svete birme. Veroučno šolo
v pastoralnem letu 2015/2016 obiskuje 151 otrok (10 manj kot lani: v
prvem razredu jih je 17; OŠ Šmartno obiskuje okrog 413 otrok, v prvem
razredu 42).
V župniji je bilo razdeljenih približno 20.000 obhajil. V nedeljo povprečno
140, ob delavnikih povprečno 15, nekoliko več za prve petke. Bolnikov
in starejših, ki prejemajo obhajilo za prvi petek, je 9. Nekoliko več je
takih, ki želijo prejeti Sveto Rešnje Telo pred prazniki.
Bolniško maziljenje je prejelo 10 oseb, ko so sami ali domači klicali
duhovnika. Pri srečanju s starejšimi v septembru je bolniško maziljenje
prejelo približno 50 oseb. Opažamo naraščanje vernikov, ki želijo prejeti
zakrament bolniškega maziljenja, bodisi posamič (pred operacijo ali ob
hujši bolezni) bodisi ob skupnih srečanjih bolnikov in starejših.
V župniji so bile tri poroke (lansko leto 2), ena poroka je bila sklenjena
med katoličanom in nekrščenim. En par je sklenil zakon drugod z
odpustnico iz naše župnije.
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