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Od pastirja k ljudstvu

ŠTEVILKA 625

7. NE KRADI/DOVOLJ IMAM!
V sedmi zapovedi nas Bog svari pred izkoriščanjem drugih in neupravičenim bogatenjem.
Lastnina drugega je sveta, nedotakljiva, prav tako njegovo dostojanstvo. Bistveno pri
prepovedi kraje je zaupanje med ljudmi. Če se izgubi zaupanje, smo ogroženi, vsak
postane sumljiv in zato trpijo medsebojni odnosi.
Pozitivno bi se sedma zapoved lahko glasila: Dovolj imam. Hvaležen sem za to, kar
imam. Kdor pa je drugemu kaj odvzel, se mu mora oddolžiti!
8. NE PRIČAJ PO KRIVEM PROTI BLIŽNJEMU!
Lažnive priče lahko človeka uničijo. Ta zapoved
ima tudi danes izredno sporočilno moč. Veliko je
namreč lažnivih prič v političnem, gospodarskem
in cerkvenem življenju. Obrekovanje človeka hitro
poniža, zelo težko pa mu zopet vrne dobro ime.
Lažnivost in zahrbtnost uničujeta človeško sožitje.
Pazimo na svoje govorjenje! Besede lahko
hrabrijo in tolažijo, a tudi žalijo in ponižujejo.
Resnico je treba posredovati previdno. Le tedaj
nas bo resnica osvobodila in opogumila.
Bodimo pošteni! Kdor je pošten, spoštuje
drugega. Ne širi lažnih govoric o drugih.

M. Chagall (1950): Jakob gre
proti Egiptu
Pred nami je maj, Marijin mesec! Šmarnična pobožnost, prvo sveto obhajilo, jubileji,
čudovita narava ... Bodi iskren v mislih in namenih, naredi bližnjemu kaj dobrega. Marija
nas preko Jezusa vabi: Hodi za menoj, moj otrok. Odpovej se zapeljivosti sveta!
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V ponedeljek, 25. aprila, bo srečanje
katehetov ob 19.30 v župnišču.
V dneh po 27. aprilu so prvomajske
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne
ure so po večernih mašah v Šmartnu.
Na 6. velikonočno nedeljo, 1.
maja, obhajamo žegnanje na Rašici ob
10.30. Darovanje bo namenjeno obnovi
notranjosti.
Romanje prvoobhajancev in njihovih
družin na Šmarno goro bo v ponedeljek,
2. maja. Odhod izpred župnišča ob 10.00,
maša na Gori ob 11.00. Ob 19.30 bo
srečanje Župnijskega pastoralnega sveta.
V tednu po 1. maju obhajamo v župniji
prošnje maše, ko prosimo za blagoslov
dela, rodovitno žetev in za odvrnitev
neurja. Nabirka je za mašni dar.
Na praznik Gospodovega vnebohoda,
5. maja, bosta sveti maši v župnijski
cerkvi ob 9.00 in 19.00. Zvečer začnemo s
tridnevnico, bližnjo pripravo na prvo sveto
obhajilo. Po maši bodo Četrtkovi pogovori
o veri. Tema večera bo: In pričakujem
vstajenja mrtvih ...

Srečanje biblične skupine in
animatorjev oratorija bo v ponedeljek,
16. maja, ob 19.30 v župnišču.
Srečanje ministrantov bo v soboto,
14. maja, ob 9.00 v župnijski cerkvi.
Sestanek birmanskih animatorjev bo
v sredo, 18. maja, ob 19.30 v župnišču.
V nedeljo, 22. maja, obhajamo
praznik Svete Trojice. Pri maši ob 9.00
se bomo zahvalili za zakonsko zvestobo.
Sodelavci Karitas vabijo zakonske
jubilante, ki v letošnjem letu obhajate
okroglo obletnico sklenitve svetega
zakona, da se prijavite v župnišču.
Srečanje katehetov bo v ponedeljek,
23. maja, ob 19.30 v župnišču.
Birmanski kandidati (veroučenci 8.
in 9. razreda) imajo v sredo, 25. maja,
birmanski izpit od 14.00 naprej, po
razporedu, ki ga bodo prejeli pri verouku.

Na prvi petek, 6. maja, bo dopoldan
obhajanje bolnih in starejših po domovih.

Na praznik Sv. Rešnjega Telesa
in Krvi, 26. maja, bosta sveti maši v
župnijski cerkvi ob 9.00 in 19.00. Ob
20.00 bo priprava staršev in botrov na
krst, krščevanje pa v nedeljo, 29. maja,
ob 10.00.

Za čiščenje cerkve so v soboto, 7. maja,
na vrsti starši prvoobhajancev.

Obhajanje godu mučenca, bl. Alojzija
Grozdeta, bo v petek, 27. maja, ob 19.00.

Praznik prvega svetega obhajila bo v
nedeljo, 8. maja, zato bo druga maša ob
10.00!

Na nedeljo, 29. maja, bomo imeli
telovsko procesijo, zato bo maša samo ob
8.00! Poskrbimo za dejavno sodelovanje
(petje, prvoobhajanci, bandera, priprava
oltarjev ...) in zbrano molitev med samo
procesijo.

Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 9. maja, ob 19.30 v župnišču.

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

Od 29. februarja ste darovali za naslednje
mašne namene: v čast Svetemu Duhu za
razsvetljenje, v zahvalo, + Alojz SLUGA,
za birmance in njihove družine, za Božjo
pomoč v sodnem postopku, v zahvalo
za opravljeno delo, za duše v vicah, +
MIKLAVŽEVI, + Franc, Rafko in Andrej
ŠUŠTAR, + Angela ANČIMER.
Ob pogrebu + Janeza TOMŠIČA je daroval
za mašne namene Jože Tomšič z družino.
Ob pogrebu + Antona MAGISTRA so
darovali za mašni namen: družine Snoj,
Rosulnik in Medved.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Alan
Tedeško v Rimu, g. Toni Kragol v Srbiji ali
pa bodo opravljene v času, ko ni mašnega
namena.

Poslovili smo se od Andreja VIDMARJA z
Rašice, od Antona MAGISTRA iz Šmartna
ter od Rudolfa STOJKOVIČA iz Šibenika/
Tacna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ...

IZ ŽIVLJENJA SV. MARTINA

Birmanski kandidati, ki bodo sveti
zakrament prejeli 25. septembra, so z
voditeljico, s. Rebeko Kenda, od 8. do
10. aprila 2016, opravili duhovne vaje
v Kanjem Dolu. Naj jih Sveti Duh obilno
razsvetli, da bodo darove Svetega Duha
uporabili za dobre sadove!

Poročilo o prihodkih v zadnjem času:
- Veliki petek: 145 EUR (nabirka za
vzdrževanje svetih krajev)
- Velikonočni ofer: 2.650 EUR (namenjen
za poplačilo dolgov ob obnovi zvonika v Sp.
Gameljnah)
- Dar za cerkev na Rašici NN: 300 EUR (ob
pogrebu + Andreja Vidmarja)

Pri kapeli sv. Martina v Šmartnu je bila
že najpozneje v 13. stoletju ustanovljena
plemiška patronatna župnija, ki jo navaja
papeški desetinski seznam za oglejski
patriarhat iz leta 1296.
V rokah katerih plemičev je bila – zaradi
pomanjkanja zgodovinskega gradiva – ni
znano. Je pa patronat kmalu prešel na
naddiakone Kranjske in Marke, ki so, kot
pravi dokument iz 16. aprila 1377, od
nekdaj imeli v Šmartnu pravico predlagati
in potrjevati župnika.

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

6. VELIKONOČNA Urška BITENC
1. maj (9.00)
7. VELIKONOČNA Irena KOŽELJ
8. maj (10.00)
BINKOŠTI
Anja TRŠEK
15. maj (9.00)
SVETA TROJICA
Helena LESAR
22. maj (9.00)
9. MED LETOM
Barbara MERŠE
29. maj (8.00)

1. BERILO

2. BERILO

PROŠNJE

Diana BITENC

Andrej MEDVED

Klara MERŠE

starši
starši
prvoobhajancev prvoobhajancev

prvoobhajanci

Vida MERŠE

Jan KOPAČ

Lidija LAMPIČ

zakonski
jubilanti

zakonski
jubilanti

Luka SEŠEK

Anita VIDMAR

Stane MERŠE

Joži PLUT

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
25. 4.
pon
26. 4.
tor
27. 7.
sre
28. 4.
čet
29. 4.
pet
30. 4.
sob
1. 5.
ned

GOD/PRAZNIK
sv. Marko,
evangelist
Marija,
Mati dobrega sveta
sv. Hozana Kotorska,
devica
sv. Peter Chanel,
duhovnik in mučenec
sv. Katarina Sienska,
devica, sozavetnica Evrope
sv. Pij V.,
papež
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA TURIZMA

2. 5.
pon
3. 5.
tor
4. 5.
sre
5. 5.
čet
6. 5.
pet
7. 5.
sob
8. 5.
ned

sv. Atanazij,
škof in cerkveni učitelj
sv. Filip in Jakob ml.,
apostola
sv. Florijan,
mučenec
GOSPODOV
VNEBOHOD
sv. Dominik Savio,
dijak
sv. Gizela,
opatinja
7. VELIKONOČNA NEDELJA

9. 5.
pon
10. 5.
tor
11. 5.
sre
12. 5.
čet

sv. Izaija,
prerok
sv. Job,
svetopisemski mož
sv. Mamert,
škof
sv. Leopold Mandić,
redovnik

NEDELJA SREDSTEV
DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

URA

NAMEN*
+
Denis
PUSTINEK,
19.00 + Franc PAVLINJEK, obl.
30. dan
7.00 v zahvalo

KRAJ
Šmartno
Šmartno

19.00 + Antonija MEDVEŠEK

Šmartno

LETNAR, obl.
19.00 ++ Alojzij
Anton MAGISTER in sorodniki

Šmartno

19.00 + Helena JEŽEK, obl.

Šmartno

19.00 + Jože TOMŠIČ, obl.

Tacen

7.00
9.00
10.30
11.00
19.00

za žive in pokojne farane
Šmartno
+ Vinko KLJUN, obl.
za sosesko
Rašica
za dobro pripravo na sveto obhajilo Šmarna gora
prošnja maša
Sp. Gameljne

19.00 prošnja maša

Sr. Gameljne

19.00 prošnja maša

Rašica

9.00 + Andrej ŠUŠTAR
19.00 + PODGORŠEK in sorodniki

Šmartno

19.00 prošnja maša

Šmartno

19.00 prošnja maša

Tacen

7.00 za žive in pokojne farane
10.00 za prvoobhajance in njihove družine
SKELEĐIJA, obl.
19.00 ++ Đuro
Jože BRANK, obl.

Šmartno
Šmartno

19.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

19.00 + Frančiška ČAMPA, obl.

Šmartno

19.00 + Janez in Frančiška DEBEVC

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
13. 5. Fatimska
pet Mati Božja
14. 5. sv. Justina,
sob mučenka
15. 5. BINKOŠTI
ned

URA

NAMEN*

19.00 + Jože in Aleš Jože NOVAK
19.00 + Ivan BITENC, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Janez MEDVEŠEK, obl.

KRAJ
Šmartno
Tacen
Šmartno

16. 5.
pon
17. 5.
tor
18. 5.
sre
19. 5.
čet
20. 5.
pet
21. 5.
sob
22. 5.
ned

MARIJA,
MATI CERKVE
sv. Jošt,
puščavnik
sv. Janez I.,
papež in mučenec
sv. Krispin,
redovnik
sv. Bernardin Sienski,
duhovnik
sv. Krištof Magellanes in
drugi mehiški mučenci
NEDELJA
SVETE TROJICE

19.00 + Bernardka, Marija, Herman ANŽIČ

Šmartno

19.00 + Janez ČARMAN, obl.

Šmartno

19.00 + Frančiška OVIJAČ in Brigita ZIDAR

Šmartno

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

19.00 + Roman TOMŠIČ, obl.

Šmartno

19.00 + Ivan ČIŽMAN st., obl.

Tacen

23. 5.
pon
24. 5.
tor
25. 5.
sre
26. 5.
čet

sv. Socerb Tržaški,
mučenec
MARIJA,
POMOČNICA KRISTJANOV
sv. Beda Častitljivi,
duhovnik in cerkveni učitelj
SV. REŠNJE
TELO IN KRI

19.00 + Stanislava MERHAR

Šmartno

19.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl.

Šmartno

19.00 za pokojne iz družine V. LAMPIČA

Šmartno

9.00 za žive in pokojne farane
19.00 + Ivan MARČEC, obl.

Šmartno

27. 5.
pet
28. 5.
sob
29. 5.
ned

bl. Alojzij Grozde,
mučenec
sv. German Pariški,
škof
9. NEDELJA
MED LETOM

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Ferdinand in Stanislava ZORC

19.00 + Ivan NOVAK, obl.
8.00 za žive in pokojne farane

Šmartno

Tacen
Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH! DRUGI MAŠNI
NAMEN JE Z DAROM ODDAN DRUGEMU DUHOVNIKU IN, ČE JE MOŽNO, ISTI DAN OPRAVLJEN.
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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ŠMARNICE 2016
Otroci, mladi in odrasli!
Tudi letos bomo v mesecu maju častili Devico
Marijo s šmarnično pobožnostjo. Pridružite se
nam!
Dobivali se bomo vsak dan od ponedeljka do
sobote, ob 18.30 v župnijski cerkvi sv. Martina.
Prisluhnili bomo zanimivi življenjski zgodbi
svetnika iz bližnje preteklosti, kapucina p. Pija iz
Pietrelcine, ki je bil poseben Jezusov prijatelj.
Sveti p. Pij (s krstnim imenom Frančišek Forgione)
se je rodil v Pietrelcini blizu Beneventa v Italiji,
leta 1887. Leta 1903 je vstopil h kapucinom, v letu
1910 pa je bil posvečen v duhovnika. Nastavljen je
bil v samostan v kraju San Giovanni Rotondo, kjer
je ostal do smrti, 23. septembra 1968. Leta 1918
je prejel stigme, Kristusove rane, ki so krvavele pol
stoletja. Goreče je opravljal duhovniško službo,
ustanavljal molitvene skupine in postavil moderno
bolnišnico. Za blaženega je bil razglašen leta
1999, za svetnika pa 16. junija 2002.
Pri šmarnicah najprej zmolimo DESETKO za blagoslov, nato imamo kratko vajo za
PESEM, preberemo ŠMARNIČNO BRANJE in nato pri LITANIJAH pred Najsvetejšim
prosimo Marijo, naj s svojo priprošnjo posreduje za nas.
Po šmarnicah so igre zunaj na dvorišču, ki jih vodijo starši in animatorji, na
nekatere praznike in godove pa sodelujemo pri sveti maši (2. maj - začetek, 5.
maj - Vnebohod in prvoobhajanska tridnevnica, 6. maj - prošnja maša, 13. maj
- Fatimska Mati Božja, 16. maj - Marija, Mati Cerkve, 26. maj - Sv. Rešnje Telo in
Kri, 27. maj - bl. Alojzij Grozde in 31. maj - sklep šmarnic in razdelitev spričeval).
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ŽUPNIJSKI ŠMARNIČNI SHOD
DOBROVA IN SVETA TROJICA NAD VRHNIKO
5. JUNIJ 2016
Po sklepu Župnijskega pastoralnega sveta bomo letos organizirali šmarnični shod
za vso župnijo, in sicer na 10. nedeljo med letom, 5. junija 2016.
V Šmartnu bosta sveti maši kot običajno, ob 7.00 in 9.00, za tiste, ki ne bodo
mogli z nami. Maši bosta brez petja.
Odhod avtobusov bo ob 14.00 izpred
pokopališča v Šmartnu. Najprej se bomo
odpeljali do DOBROVE, vasice ob robu
ljubljanskega barja, kjer stoji mogočna
baročna cerkev Marije vnebovzete, ki so jo
zgradili pred 300 leti, leta 1716, po načrtih
Gregorja Mačka. V tej romarski cerkvi Marije
v Leščevju bomo obhajali sveto mašo.
Po maši bomo molili na grobu g. Franca
Mikuža (1945–1990), našega nekdanjega
župnika.
Nato bomo z avtobusi šli naprej do Vrhnike,
se ustavili pri avtobusnem postajališču in se
povzpeli (5 minut) do cerkve SVETE TROJICE.
Ivan Cankar jo opisuje takole: »Bela kakor
nevesta se sveti na holmu Sveta Trojica,
razgleduje se po solnčni ravni, po tihem,
sanjajočem močvirju, do Žalostne gore in do
Krima.« (Aleš iz Razora).
O tej božji poti piše že Valvasor, v njej so Ogrinove in Koželjeve freske, sliko Svete
Trojice, delo Valentina Metzingerja, pa so odnesli tatovi. V tej cerkvi bomo zapeli
Litanije Matere Božje po serafinskem napevu, nato pa se bomo ustavili še na
sladoledu v Hotelu Mantova.
V mesecu maju boste pri nedeljskih mašah prejeli PRIJAVNICE, da bomo vedeli
naročiti število avtobusov. Oddali jih boste do 31. maja v nabiralnik v župnijski
cerkvi.
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