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Leto XXXIX Štev. 1 Datum: 16.1.2022 

 

VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2021 
 
V oklepaju navajam podatke za eno leto nazaj. 

• KRSTI: 33 (19). 13 je rojenih v cerkvenem zakonu, 3 so zgolj civilno 
zakonski in 17 je izven zakonskih.  
Ugotovitev: še vedno narašča število izven zakonskih in izkušnje kažejo, da 
mnogih od teh otrok starši pozneje ne vpišejo k verouku. 

 
• PRVOOBHAJANCI: 20 (21). Vsi iz 3 razreda. 

Ugotovitev: To so otroci, za katere starši vedo, zakaj so jih vpisali k verouku, 
zato je delo z njimi prijetno in navadno jih v pripravi podpira tudi družina. 

 
• BIRMANCI: 27 (32). Vsi iz 9. razreda. 

Ugotovitev: Še vedno je prevečkrat navzoča misel, da je treba otroka spraviti do 
birme, potem bo pa vsega prost. Premajhna je zavest odgovornosti, da je treba 
s prejetimi darovi v življenju sodelovati. 

 
• POROKE: 12 parov (4). 2 para sta se poročila drugod. 

Ugotovitev: Ali je večje število porok znanilec boljših časov? Upajmo! 
 

• POGREBI: 50 (54). Od teh je 25 moških in 25 žensk. Povprečna starost 
vseh umrlih je 80 let; povprečna starost moških je 78 in žensk 83 let. Previdenih 
(so pred smrtjo prejeli zakramente) je bilo 19 (sem spadajo tudi tisti, ki so redno 
prejemali zakramente). 31 je umrlo neprevidenih.  
Ugotovitev: Veliko ljudi umrje nepripravljenih na smrt. Ne vem, zakaj me ne 
pokličete, če imate doma bolnika. Tudi za prve petke obiskujem premalo ljudi… 

 
• NEDELJNIKI: V nedeljo, 14.11. je bilo pri vseh mašah 438 ljudi (585). 

Ugotovitev: koronavirus je močno prerešetal naša občestva. 
 

• PODELJENA OBHAJILA: 22.400 (18.000). 
Ugotovitev: Tudi v času, ko so bile cerkve zaprte, smo vse storili, da ne bi ostali 
brez Kruha Življenja. In mnogi ste te možnosti z veseljem izkoristili. 
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• ŠTEVILO VEROUKARJEV: 195 (219). 
Ugotovitev: število otrok pri verouku pada. Veseli smo vsakega otroka, ki ga 
starši vpišejo k verouku in radi ga sprejmemo. Hudo je za tiste otroke, ki jih 
starši ne vpišejo k verouku; zanje odgovornost pred Bogom nosijo starši sami. 
 

• OBNOVITVENA DELA. 
-župnijska cerkev: sanacija oken; -Sv. Jernej: na novo prepleskan zvonik 
-Sv. Tomaž: dokončana obnova fasade; -Šmartinski dom: nova kritina. 

 
V LETOŠNJEM LETU imamo v načrtu posodobitev zvonjenja pri sv. Jerneju. O 
drugih delih se bomo pogovorili na srečanju z gospodarskim svetom in ključarji. 
 
Kaj reči ob koncu te statistike in ob pogledu na preteklo leto? Predvsem 
izražam eno veliko veselje in hvaležnost, da ta nevidni sovražnik virus ni uničil 
našega občestva. Čeprav se je to zmanjšalo, je osnovno jedro ostalo in 
izkoristilo vse možnosti, ki so nam bile dane za prejemanje Božjih darov. 
 
V letu hudih omejitev sem večkrat pomislil na dogodek pred Jezusovo smrtno 
obsodbo, ko je rekel: »Pisano je: udaril bom Pastirja in ovce se bodo 
razkropile«. Virus je udaril pastirja in ovce. Mnoge ovce so se razkropile, upamo 
pa, da se niso izgubile. Pričakujemo tudi tiste, ki jih je korona oddaljila, da se 
vrnejo v Božjo hišo. Ljubezen premaga strah. Pomislimo na prve kristjane: nič 
jih ni odvrnilo (tudi grožnja po življenju), da se ne bi udeležili svetih skrivnosti… 
 
Dragi naši župljani! Sinoda nas spodbuja, da hodimo skupaj - kot župnija in kot 
posamezne skupine v župniji. Če bomo »hodili skupaj« bo Gospod mogel 
delovati, ne glede na to, kaj vse nas čaka v tem letu. 

 
MAŠNI NAMENI: 
Pon. 17.1. Šmartin   7.30 +Emilija KOBAL 
  Sv.Jernej 18.00 +Franc Rafael KALAN;+Anton in Angela HAFNAR 
Tor. 18.1. Šmartin 18.00 +Francka KODRIČ; +Marjeta in Berta POLLAK 
Sre. 19.1. Šmartin   7.30 +Stanislava ROZMAN in starši 
   18.00 +Valentina LUŽAN, 7. dan 
     +Martin in Franci PIČMAN 
Čet. 20.1. Šmartin 18.00 +Ljudmila DODEV, 7. dan; Za zdravje hčerke 
     +Angela in Peter KRIŽNAR, obl. 
Pet. 21.1. Šmartin 18.00 +Zdenka KOZJEK, 30. dan; ++BENEDIKOVI 
Sob. 22.1. Šmartin 18.00 +Domen PERNE, obl. 
     +ŠTEFANOV Francelj in hčerka Kristina 
NED. 23.1. Šmartin   8.00 +Ana TREBAR, obl. 
Nedelja   10.00 +Anton WEISSEISEN, obl. 
Božje besede    ++ČEBAŠEK in JEKOVEC 
   18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
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Pon. 24.1. Šmartin   7.30 Po namenu 
   18.00 +Jožef KERŠMANC; +Ivanka in Franc TRILAR 
Tor. 25.1. Šmartin 18.00 +Jožica ŽORŽ, obl.; +Marija HRIBAR, obl. 
Sre. 26.1. Šmartin   7.30 +Danica AMBROŽ, obl. in Anton 
   18.00 +Marjan JURJEVEC, obl. 
Čet. 27.1. Šmartin 18.00 +Alojz KRMELJ, obl. 
     +Alojzija, Jože in Franc TIRINGAR 
Pet. 28.1. Šmartin 18.00 +Franc KONJEDIČ,obl.;+Stanislava KRIŽNAR,obl 
Sob. 29.1. Šmartin 18.00 +Nande VONČINA; +Valentin Zdravko HAFNAR 
NED. 30.1. Šmartin   8.00 +Franc BERČIČ, obl. 
4. nedelja              10.00+Albina SREBERNJAK,obl.;+Marija in Anton BAŠAR 
med letom  18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Pon. 31.1. Šmartin   7.30 V čast sv. Antonu 
   18.00 Za zdravje 
Tor. 1.2. Šmartin 18.00 +Marija ŠPAROVEC; +Franc GODEC, obl. 
Sre. 2.2. Šmartin   9.00 V zahvalo in blagoslov v novem letu 
Svečnica  18.00 +Jože in Jožefa PRIMC; +Jože RUPNIK, obl. 
Čet. 3.2. Šmartin 18.00 +Mateja ERŽEN, 30. dan; ++starši ŠIFRAR 
Pet. 4.2. Šmartin 18.00 +Marija SREBERNJAK, obl.; Za družino 
Sob. 5.2. Šmartin 18.00 +Tončka PINTAR,obl.;+Franc in Ivanka HROVAT 
NED. 6.2. Šmartin   8.00 +Marija STRNIŠNIK 
5. nedelja  10.00 +Danijela PORENTA, obl. in LUKŠOVI 
med letom    Za hčerko po namenu 
   18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 

 

23. januar: NEDELJA BOŽJE BESEDE 
 

Dobri Bog, hvala ti za Božjo besedo, za vse, ki so jo zapisali v knjigo vseh knjig, 
pa tudi za vse, ki jo še danes širijo 
med nas. Naj moč Svetega Duha, 
ki deluje po njej, v naša življenja 
prinaša upanje in zaupanje. Naj 
bomo tudi mi dejavni pričevalci te 
Besede v našem vsakdanu.  
Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, 
ki se skriva v Svetem pismu. V 
družinah pa ob svoji živi besedi 
zberi člane, kakor so se v tvojih 
časih zbirali pismouki v shodnici. 
Naj bo Sveto pismo knjiga, iz 
katere bomo sleherni dan črpali 
moč in vzpodbude, da postajamo          
vse bolj tvoji. Amen. 
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MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM. 
 

V času omejitev smo nekoliko skrajšali čas molitve pred Najsvetejšim. Še 
vedno pa je priložnost za skupno molitev ob ČETRTKIH po maši, ko imamo 
vodeno molitev, ob PETKIH pol ure pred mašo, ko je molitev na kolenih in ob 
NEDELJAH pol ure pred jutranjo mašo. 
 
Ob četrtkih molimo za čisto določene namene in sicer: 1. četrtek za 
duhovne poklice, 2. četrtek za družine, 3. četrtek za otroke in mladino in 4. 
četrtek za bolnike. Verjemite, da se pozna učinek naše molitve. 
 
Drage molivke in molivci! Ponosen sem na vas, ker ste duša in srce 
naše župnije. Vi s svojo molitvijo in žrtvijo izprosite blagoslov župniji in 
narodu. Kaj bi Cerkev brez vas? Hvala vam! Hvala tudi za tako redno 
udeležbo pri delavniških mašah. 
 
Po namenu papeža Frančiška pa bomo ob četrtkih letos molili takole: 

JANUAR: Za pravo človeško bratstvo 
FEBRUAR: Za redovnice in posvečene 
MAREC: Za krščanski odgovor na bioetične izzive 
APRIL: Za zdravstvene delavce 
MAJ: Za vernost mladih 
JUNIJ: Za družine 
JULIJ: Za ostarele 
AVGUST: Za mala in srednje velika podjetja 
SEPTEMBER: Za odpravo smrtne kazni 
OKTOBER: Za Cerkev, odpro za vsakogar 
NOVEMBER: Za otroke, ki trpijo 
DECEMBER: Za združenja prostovoljcev 

******* 
V KOLEDNIŠKI akciji smo zbrali za misijone 2.149 €; v ADVENTNI akciji 
»otroci za otroke« pa 1.343 €. V imenu vseh, ki bodo deležni vaše pomoči, 
vam kličem: hvala in Bog povrni! 

****** 
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV bo potekal od 18. do 25. 
januarja. Papež Frančišek nas je na začetku sinode spodbudil, da smo vsi 
poklicani k edinosti, k občestvu, k bratstvu, ki izhaja iz tega, da nas objema 
edina Božja ljubezen. 

****** 
NADŠKOFIJSKO SINODALNO SREČANJE članov ŽPS bo v soboto, 29.1. 
od 9. do 12. ure po zoomu. Potrebno se je vnaprej prijaviti. 

****** 
KRŠČEVANJE OTROK bo 6.2, priprava pa 5.2. ob 19.00 v župnišču. 

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 
Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: B. Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258) 




