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V pripravi na misijon v naši župniji bomo v uvodnikih župnijskega oznanila razmišljali 
o zapovedih. Deset zapovedi v Svetem pismu so markacija za našo pot že več tisoč let. 
Vedno so nam v pomoč, da naše življenje uspe. Varujejo svobodo, ki jo je Bog podaril 
človeku. So vir notranjega miru, veselja, modrosti in razumevanja. Jezus Kristus je 
zapovedi združil na zapoved ljubezni. Šele ljubezen namreč zapovedi napolni z življenjem.

Pri zapovedih gre za vprašanje ali je res ljubezen podlaga našega življenja, kajti brez 
ljubezni so zapovedi prazne. Bog torej skrbi za svoje ljudstvo tudi skozi zapovedi. Želi, 
da je njegov izvoljeni narod svet. Če se skupina ljudi ravna po Božjih zapovedih in jih 
spoštuje, bo to spremenilo svet.

1. NE IMEJ DRUGIH BOGOV POLEG MENE
Prvo zapoved je Bog govoril ljudem, ki so bili 

prepričani, da obstaja več bogov, bog Egipčanov, 
Kanaancev ...

Klic vernika: Bog je en sam, prinaša moč in človeka 
vodi v enotnost. Varuje ga pred poljubnostjo, pred 
razdvojenostjo. »Bistvo vere je, da se zahteva 
pravica po absolutnosti.«(Hofmeister). 

Kaj pomeni ta zapoved za nas danes? Naši 
današnji bogovi so uspeh in imetje, bogastvo in 
ugled, zabava in slava. Če Bog ni središče našega 
življenja, se nas polastijo drugi bogovi. Maliki 
po svoji naravi težijo k temu, da bi nas ulovili in 
zasužnjili. Bog, kot ga je doživel Izrael, je Bog, ki 
vodi v svobodo. Jezus je to prvo zapoved razvil v 
zapoved ljubezni : »Ljubi Boga z vsem srcem, z vso 
dušo in z vsem mišljenjem« (Mt 22,37). 

Boga ljubimo v bližnjem. Bog je tu. Moje življenje 
se uredi in osvobojen sem vseh malikov tega sveta!

Ivan BIZJAK
Marc Chagall: Mojzes s tablama 

desetih Božjih zapovedi
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Dnevi pred nami 

 Zaradi jesenskih počitnic v tednu po 25. 
oktobru ne bo veroučne šole in uradnih ur 
v župnišču. Delavniške maše so v zimskem 
času ob 18.00!

 V petek, 30. oktobra, bo med mašo 
ob 18.00 za spoved na voljo spovednik od 
drugod.

 Slovesni in zapovedani praznik 
Vseh svetih bomo obhajali v nedeljo, 1. 
novembra. Poleg svetih maš ob 7.00 in 
9.00 bo tudi popoldanska praznična maša 
ob 14.00, po njej pa molitve za pokojne na 
pokopališču. Ob 17.00 bo molitev rožnih 
vencev za naše pokojne v župnijski cerkvi 
in v Tacnu. Tudi z družinsko molitvijo doma 
se pridružite spominu na vaše drage!

 Ob Spominu vseh vernih rajnih, za 
katere še moramo moliti, 2. novembra, 
bosta sveti maši ob 9.00 in 18.00, po obeh 
mašah pa molitev na pokopališču. Ob 
19.00 bo srečanje ŽPS.

 Vabljeni k Četrtkovim pogovorom o 
veri, 5. novembra, ob 19.00. Tema večera 
bo: In v enega Gospoda, Jezusa Kristusa ...

 V petek, 6. novembra, je prvi petek. 
Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših 
po domovih. Priložnost za sveto spoved 
je od 17.00 v župnijski cerkvi. Ker je to 
god sv. Lenarta, bo maša v Sp. Gameljnah 
ob 19.00, v nedeljo, 8. novembra, pa 
obhajanje patrocinija ob 10.30. Vabljeni!

 Pri mašah na Zahvalno nedeljo, 8. 
novembra, bo darovanje za domačega 
duhovnika. Oltar v župnijski cerkvi okrasijo 
verniki podružnice iz Sr. Gameljn (sv. 
Andrej).

 Srečanje za vse starše birmancev z 
gostjo, Polono Vesel, bo v ponedeljek, 9. 
novembra, ob 18.30 v župnijski cerkvi.

 Ob prazniku sv. Martina, 11. 
novembra, bo pri maši ob 18.00 blagoslov 
novih članov Šmarske mladine.

 Celodnevno češčenje Najsvetejšega 
bo v soboto, 14. novembra. Sklep bo ob 
18.00 v župnijski cerkvi.

 Obhajanje patrocinija župnijske 
cerkve bo v nedeljo, 15. novembra, ob 
7.00 in 9.00. Pri drugi maši bo podelitev 
Odličja svetega Martina. Ofer bo 
namenjen za novo ozvočenje.

 Srečanje biblične skupine bo v 
ponedeljek, 16. novembra, ob 18.30.

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 21. novembra, na vrsti: 
Ulica bratov Novak, Pot na goro, Pot 
k studencu, Seunigova, Šturmova, 
Thumova, Ulica Janeza Rožiča.

 Na praznik Jezusa Kristusa, Kralja 
vesoljstva, 22. novembra, bo pri maši ob 
9.00 sprejem novih ministrantov.

 Starši veroučencev vabljeni h 
katehezi, ki bo v ponedeljek, 23. 
novembra, ob 18.30 v župnišču.

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 26. novembra, ob 19.00. 
Krščevanje bo 29. novembra, po maši.

 Na 1. adventno nedeljo, 29. 
novembra, se bomo pri maši ob 9.00 
spomnili vseh pokojnih iz naše župnije v 
tem cerkvenem letu.

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 ŽIVLJENJA SV. MARTINA
Martin se je kmalu po tem, ko je dal 

beraču pol plašča, spreobrnil. Bil je krščen, 
pustil je vojaško službo, odšel je v Poitiers 
v zahodni Franciji in postal učenec sv. 
Hilarija (315–367), ki je bil tam prvi škof.

Po nekaj letih se je Martin odpravil 
misijonarit domov v rodno Panonijo, kjer 
se je začelo širiti arijanstvo, krivoverski 
nauk škofa Arija iz Aleksandrije. Arijanski 
škofje so ga kmalu pregnali in Martin se 
je umaknil na otok Gallinara pri mestu 
Albengo v Italiji, kjer je dolgo živel kot 
puščavnik. 

ODDANE MAŠE
Od 25. septembra ste darovali za naslednje 

mašne namene: za srečen zakon, v dober 
namen, v zahvalo in za srečen zakon, za 
pokojne sorodnike, za mlade družine, za 
življenje, + PEČAR, + Jože PEČAR, za zdravje, 
v zahvalo za zdravje.

Ob pogrebu + Aleša Jožeta NOVAKA 
(Ljubljana Polje/Tacen) so darovali za 
mašne namene: Mirjam Judež, Sandi 
Smerkolj. 

Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Martin 
Zlobko, kaplan v Zavodu sv. Stanislava v 
Šentvidu ali pa bodo opravljene v mesecu 
novembru drugod.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta sta prejela: 

MARK Žebovec iz Šmartna ter TIN Perič iz 
Srednjih Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!

Poslovili smo se od: Cirila JANEŽIČA iz 
Spodnjih Gameljn.
Gospod, daj mu večni pokoj!

Z novembrskimi nameni za rajne smo 
zbrali za 106 mašnih štipendijev. Svete 
maše bodo opravili: g. Gregor Celestina, g. 
Gašper Kočan, g. Alan Tedeško, g. Boštjan 
Prevc, g. Marko Rijavec, g. Stane Kerin, g. 
Peter Zakrajšek ter dva duhovnika v Srbiji.
Bog povrni za namene in priložene darove!

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!

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ...

Verniki iz župnije Šmartno pod Šmarno 
goro smo v oktobru romali na Poljsko.
Obiskali smo božjepotno svetišče Jasna 

gora, taborišče Auschwitz, Wadovice. 
Fotografija pa je nastala pred novo cerkvijo 
sv. Janeza Pavla II. v Krakovu, 17. oktobra 
2015.
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NEDELJA OZNANILA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE

VSI SVETI
1. november (9.00) Mojca SKOBE Irena KOŽELJ Andrej SKOBE Anita VIDMAR

VSI SVETI
1. november (14.00) Nuša MERŠE Petra SUHOVERŠNIK Luka SEŠEK Lea MERŠE

32. MED LETOM 
8. november (9.00) Helena LESAR Diana BITENC Ignac POLAJNAR Anja TRŠEK

MARTINOVA
15. november (9.00) Urška BITENC Renata OGOREVC Jurij ŠILC Blaž BILBAN

KRISTUS KRALJ
22. november (9.00) Klara MERŠE Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Jure PAVŠEK

1. ADVENTNA
29. november (9.00) Pia MERŠE Lidija LAMPIČ Jan KOPAČ Joži PLUT

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 ali po večerni maši 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)

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

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJSKA KARITAS


