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Ali je za kristjane šesta zapoved najpomembnejša? Spovedniki so nekoč povprašali, kje 
smo kršili šesto zapoved: v nečistih mislih, besedah ali dejanjih ... Ne, ni najpomembnejša, 
je pa pomembno vprašanje čistosti in zdrave spolnosti; čistost v mislih, besedah in 
dejanjih.

V Svetem pismu pomeni prešuštvovati za moža nekaj drugega kakor za ženo, ki je 
veljala za moževo last. Družina je bila kraj, kjer so se otroci počutili varno. Zakonolom 
pa uniči družino. Zakonolom je izdaja skupnosti, partnerstva med možem in ženo, ne le 
nečistovanje.

6. NE PREŠUTVUJ! ZVEST SEM ...
Spolnost naj se živi tako, da jo je mogoče 

primerjati z Božjo nežnostjo in ljubeznijo do Izraela. 
Namen šeste zapovedi je varovati spolnost. Preti 
namreč nevarnost, da je ne bi prodajali kot blago in 
jo s tem razvrednotili. Če sem zadovoljen z lastnim 
zakonom, ni nevarnosti, da bi se stalno oziral za 
drugimi ženskami ali zapadel v pornografijo. 

O zakonih, ki razpadejo, ne smemo soditi, ker jih 
ne poznamo od znotraj. Ta zapoved je namenjena 
meni: glej pozitivno: zvest/zvesta sem sebi in 
zakonskemu partnerju.

Zvestoba pomeni, da sem trden in vztrajen. »Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar 
je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje« (Mt 19,6). Veliko je parov, ki so hvaležni, 
da se v krizi niso razšli, temveč so v zvestobi ostali drug ob drugem.

Pogum! Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Zato kar pogumno vztrajajmo v 
čistosti na vseh področjih življenja, da bomo vredni vstati z Odrešenikom, ki je umrl in 
živi. ALELUJA!       

Ivan BIZJAK

Marc Chagall: 
Zakonski par
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Dnevi pred nami 

 Na velikonočni ponedeljek bo 
praznična maša ob 9.00 v župnijski cerkvi, 
ob 15.00 pa zaobljubljena potresna maša 
na Šmarni gori. Ta dan se na Gori začnejo 
romarski shodi. 

 V tednu po veliki noči so v Cerkvi 
velikonočne počitnice, zato ni veroučne 
šole. Uradne ure so po večernih mašah v 
Šmartnu.

 V petek, 1. aprila, odhajajo animatorji 
oratorija na duhovno pripravo za letošnji 
oratorijski teden v Novo Štifto pri Ribnici. 
Pridružite se jim tudi učenci 9. razreda, ki 
bi radi postali animatorji! 

 Lepo vabljeni k obhajanju fatimske 
pobožnosti na prvo soboto, 2. aprila, v 
Tacnu ob 18.30.

 V ponedeljek, 4. aprila, liturgično 
obhajamo Gospodovo oznanjenje. Ob 
20.00 bo v Domu sv. Vida v Šentvidu 
dekanijsko srečanje za bralce Božje 
besede. Gost bo igralec Gregor Čušin.

 Četrtkovi pogovori o veri bodo 7. 
aprila, ob 20.00 v župnišču. Tema večera 
bo: In v eno sveto, katoliško in apostolsko 
cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje ...

 Na 3. velikonočno nedeljo, 10. aprila, 
bo med mašo ob 9.00 umestitev novega 
ključarja za župnijsko cerkev, g. Tomaža 
Lampiča. Ta vikend pa so na duhovnih 
vajah na Kanjem Dolu birmanski kandidati. 
Podprimo jih z molitvijo! 

 Srečanje in kateheza za vse starše otrok 
bo v ponedeljek, 11. aprila, ob 19.30.

 Srečanje birmanskih animatorjev bo 
v sredo, 13. aprila, ob 19.30 v župnišču. 

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 16. aprila, na vrsti ulice: Lizike 
Jančar, Pot sodarjev, Židankova, Ulica 
Mirka Tomšiča, Čižmanova.

 V nedeljo, 17. aprila, vabljeni k 
družinski maši ob 9.00. Ob 10.30 bo 
žegnanje v Spodnjih Gameljnah. To 
nedeljo bo redno mesečno darovanje za 
potrebe župnije.

 Biblična skupina ima srečanje 
v ponedeljek, 18. aprila, ob 19.30 v 
župnišču.

 V četrtek, 21. aprila, bo priprava 
staršev in botrov na krst ob 19.00 v 
župnišču, krščevanje pa v nedeljo, 24. 
aprila, med mašo ob 9.00.

 Za čiščenje učilnic in spodnjih 
prostorov v župnišču so v petek, 22. 
aprila, na vrsti učenci 9. razreda in njihovi 
starši.

 Srečanje ministrantov bo v soboto, 
23. aprila, ob 9.00 v župnijski cerkvi. 

 Na 5. velikonočno nedeljo, 24. 
aprila, bomo v Tacnu ob 10.30 obhajali 
patrocinij po godu sv. Jurija, zavetnika 
podružnice in ljubljanskega mesta. 
To nedeljo pa bo po vseh mašah tudi 
blagoslov prevoznih sredstev, in sicer 
v Šmartnu na župnijskem dvorišču, v 
Tacnu pa pri Bitenčevih. Zbrane darove 
ob blagoslovu bomo namenili za svete 
maše za srečno vožnjo.

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
Svetemu Martinu je v naši nadškofiji 

posvečenih 11 župnij. Razvrščene po letu 
najstarejše omembe patrocinija si sledijo: 
Šmartno pod Šmarno goro (1093–1106), 
Kranj Šmartin (1163), Poljane (1291), 
Bled (1343), Dob (1345), Šmartno pri Litiji 
(1363), Ig (1380), Žiri (1384) ...

Cerkev sv. Martina v Šmartnu pod 
Šmarno goro se omenja že med letoma 
1093 in 1106, ko ji je oglejski naddiakon 
Oton po ukazu patriarha Ulrika podelil 
pravico krsta in pokopa. Originalni 
dokument ni več ohranjen, v Arhivu 
stolnega kapitlja v Vidmu obstaja le prepis 
iz 18. stoletja.

ODDANE MAŠE 
Od 29. februarja ste darovali za naslednje 

mašne namene: + Jakobina MÜLLER, + 
Savo PODGORNIK, + Ivanka in Zdravko 
BOLČINA (2 mašna namena), za spravo v 
slovenskem narodu, za spreobrnjenje vseh, 
ki so pobijali, + Jože BRANK, po namenu.
Ob pogrebu + Ane SIMONČIČ je za mašni 

namen darovala Milka Novak.
Ob pogrebu + Janeza TOMŠIČA so darovali 

za mašne namene sestra Marija z družino, 
sošolec Jože Kepicm, družini Nahtigal in 
Škof.
Bog povrni! 
Svete maše bo opravil g. Boštjan Prevc, 

nadškofov tajnik, v Ljubljani ali pa bodo 
opravljene drugje.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta je prejela JULIJA 

Kračun iz Spodnjih Gameljn.
Podprimo jo z molitvijo!

Poslovili smo se od Janeza TOMŠIČA iz 
Tacna in od Franca PAVLINJEKA iz Srednjih 
Gameljn. 
Gospod, daj jima večni pokoj!

Poročilo o prihodkih v zadnjem času:

- Postna akcija: 1.110 EUR (Šmarski mladini 
ob svetoletnem romanju v Rim)
- Darovi za oljke: 330 EUR (oddano istrskim 
župnijam za obnovo cerkva)

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 ...

Na že tradicionalni župnijski križev pot 
smo tokrat na 4. postno nedeljo, 6. 

marca 2016, poromali pred Barbarin rov 
v Hudi Jami pri Laškem, kjer smo Boga 
prosili odpuščanja za grehe prednikov. 
Naj mučenci, katerih ostanki so v rovu, 

izprosijo milost spreobrnjenja morilcem! 
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NEDELJA OZNANILA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE

2. VELIKONOČNA
3. april (9.00) 

Irena KOŽELJ Anita VIDMAR Jurij ŠILC Pia MERŠE

3. VELIKONOČNA
10. april (9.00)

Lea MERŠE Renata OGOREVC Jure PAVŠEK Nuša MERŠE

4. VELIKONOČNA
17. april (9.00)

Anja TRŠEK Jolanda BIZJAK Andrej SKOBE Mojca SKOBE

5. VELIKONOČNA
24. april (9.00)

Joži PLUT Petra SUHOVERŠNIK Ignac POLAJNAR Ivan BIZJAK

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 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)

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
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
27. 3. 
ned

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA

6.30 + Janez ŠPENKO, obl.
Šmartno

10.00 za žive in pokojne farane
28. 3.  
pon

PONEDELJEK V 
VELIKONOČNI OSMINI

9.00 + Srečko BOŽNAR Šmartno
15.00 zaobljubljena potresna maša Šmarna gora

29. 3.   
tor

sv. Bertold, 
redovni ustanovitelj 7.00 v zahvalo za zdravje Šmartno

30. 3.  
sre

sv. Amadej Savojski,
vojvoda 19.00 za srečno pot in vrnitev domov

+ Janez TOMŠIČ, 7. dan Šmartno

31. 3. 
čet

sv. Gvido,
opat 19.00 + Slavko ČARMAN

(drugod: + Marija TOPLAK, obl.) Šmartno

1. 4. 
pet

sv. Tomaž Tolentinski,
mučenec
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

2. 4. 
sob

sv. Frančišek Paolski,
redovni ustanovitelj
PRVA SOBOTA

19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK Tacen

3. 4. 
ned

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA
BELA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + KROVČEVI
4. 4. 
pon

sv. Izidor Seviljski,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Franc in Rafko ŠUŠTAR Šmartno

5. 4. 
tor

sv. Vincencij Ferrer,
duhovnik 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

6. 4. 
sre

sv. Irenej iz Srema,
škof in mučenec 19.00 + Antonija BOŽNAR in za zdravje Šmartno

7. 4. 
čet

sv. Janez Krstnik de la Salle, 
redovni ustanovitelj 19.00 + Leopold in Marija KEPIC, obl. Šmartno

8. 4. 
pet

sv. Maksim in Timotej,
mučenca 19.00 + Marija in Jože KERŽIČ Šmartno

9. 4. 
sob

sv. Valtruda, 
redovnica 19.00 + Urška, Franc, Ana in Meta SLAVEC Tacen

10. 4. 
ned

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Mirko RUŠT, obl.
*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
11. 4. 
pon

sv. Stanislav,
škof in mučenec 19.00 + Jože in Aleš Jože NOVAK Šmartno

12. 4. 
tor

sv. Zenon Veronski,
škof 7.00 + Franc TRTNIK Šmartno

13. 4. 
sre

sv. Martin I., 
papež in mučenec 19.00 + Janez ČAMPA, obl. Šmartno

14. 4.
čet

sv. Lidvina,
devica 19.00 + Janez in Jožefa MAROLT

(drugod: + Jakobina MÜLLER) Šmartno

15. 4. 
pet

sv. Helena Alzaška,
kneginja 19.00 + Marija in Vladimir JAKOPIN Šmartno

16. 4. 
sob

sv. Bernardka Lurška, 
devica 19.00 + starši GAČNIK in Helena JEŽEK Tacen

17. 4. 
ned

4. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Anton MEDJA, obl.

10.30 za sosesko Sp. Gameljne
18. 4. 
pon

sv. Evzebij,
škof 19.00 + Marija, Ignac FRANKO, Hari BRVAR Šmartno

19. 4. 
tor

sv. Leon IX.,
papež 7.00 + Frančiška ČAMPA, obl. Šmartno

20. 4. 
sre

sv. Teotim, 
misijonar 19.00 + Mira ŠILC

+ Janez TOMŠIČ, 30. dan Šmartno

21. 4. 
čet

sv. Anzelm,
škof in cerkveni učitelj 19.00 za blagoslov v družini Šmartno

22. 4. 
pet

sv. Hugo,
škof 19.00 + Janez in Frančiška URAN Šmartno

23. 4. 
sob

sv. Jurij,
mučenec 19.00 + Jože RUPAR Tacen

24. 4. 
ned

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Alojzij SUHOVERŠNIK, obl.

10.30 za sosesko Tacen

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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