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IX. NE ŽELI SVOJEGA BLIŽNJEGA ŽENE!
Poželenje druge ženske/moškega je večkrat povezano s podlimi zvijačami, spletkami in 

umazanimi triki, da bi dosegli potešitev svoje sle. Deveta božja zapoved vidi oba, moža in 
ženo, in spoštuje ljubezen med njima. Zaljubljenost ne sme prerasti v poželenje, ampak 
v hrepenenje po ljubezni, ki je že v meni. Spolnost je Božji dar, hkrati pa spolnost lahko 
postane prostor najgloblje žalitve telesa in duha.

X. NE ŽELI SVOJEGA BLIŽNJEGA BLAGA/ HVALEŽEN SEM
Velika dragocenost v življenju je zaupanje, tako da 

nam ni treba drug pred drugim zaklepati niti vrat 
niti srca. V tej zapovedi gre za več kot samo krajo, 
gre za poželjivost po imetju drugega.

Lastnino imamo pravno urejeno in jo ščiti 
zakon. Človekova zvijačnost, zloba in pohlep pa 
nimajo meja. Tudi za ceno dobrega sosedskega in 
prijateljskega odnosa.

Božje zapovedi so tako pomembne, ker vzbudijo 
zdrav občutek za to, kar je moje in kar je tvoje. 
Spodbujajo zaupanje in sožitje. Danes doživljamo 
vse močnejšo socialno zavist. Drugim zavidamo to, 
kar imajo: poklic, ženo, otroke, uspeh. Izstopimo 
iz te spirale potrošniške družbe! Le kdor najde   
bogastvo v sebi, je resnično svoboden. 

BOŽJE ZAPOVEDI so besede modrosti, varujejo naše življenje in našo ljubezen. Našemu 
življenju kažejo smer in nas usmerjajo k Bogu. »Glej, predložil sem ti življenje in smrt, 
blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod« (5 Mz 30,15).

Ivan BIZJAK

  Marc Chagall: David in Betsabeja
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Dnevi pred nami 

 Sklep šmarnične pobožnosti bo v 
torek, 31. maja, ko obhajamo Obiskanje 
Device Marije. Med mašo bo podelitev 
spričeval in zaključek veroučnega leta za 
vse razrede veroučne šole. Kandidati za 
birmo prejmejo spričevalo po opravljenem 
izpitu in potem, ko prinesejo izpolnjeno 
birmansko prijavnico. Ob 20.00 bo krajše 
srečanje molitvenih skupin v župnišču.

 Četrtkovi pogovori o veri bodo 2. 
junija, ob 20.00 v župnišču.

 Na prvi petek, 3. junija, bo dopoldan 
obhajanje bolnih in starejših po domovih, 
od 18.00 pa priložnost za sveto spoved. 
Za čiščenje učilnic v župnišču so od 17.00 
naprej na vrsti starši in učenci 8. razreda. 
Ob 20.00 bo srečanje za starše vseh 
birmancev v župnijski cerkvi. 

 V soboto, 4. junija, ob 9.00 bo poljska 
maša za sosesko Tacen na Šmarni gori. Za 
mašni dar zberejo župljani te podružnice.

 Šmarnični shod bo v nedeljo, 5. junija. 
Odhod avtobusov bo ob 14.00 izpred 
pokopališča. Maša na Dobrovi bo ob 
14.30, po 16.00 pa litanije pri Sv. Trojici 
na Vrhniki. Čimprej se prijavite, da bomo 
naročili avtobuse. S seboj lahko vzamete 
tudi prigrizek za skupno mizo! Dopoldanski 
maši v župniji bosta brez petja.

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta in drugih sodelavcev za Misijon 2016 
bo v ponedeljek, 6. junija, ob 19.30. 

 Vsakoletno srečanje Šmarskih 
Šmarnogorcev bo v nedeljo, 12. junija, 
pri maši ob 11.00 na Šmarni gori. Po maši 
boste lahko vplačali članarino za letošnje 
leto. Zvečer ob 18.00 bo letni koncert 
duhovniškega okteta Oremus v Logu pri 
Vipavi ob njihovi 10-letnici.

 Župnijsko peš romanje na Brezje bo v 
petek, 17. junija. Začnemo z blagoslovom 
v župnijski cerkvi ob 21.30. Predvidena 
maša v baziliki Marije Pomagaj bo v 
soboto ob 6.00.

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 18. junija, na vrsti Spodnje 
Gameljne.

 Priprava staršev in botrov na krst bo 
v četrtek, 23. junija, ob 20.00, krščevanje 
pa med mašo, v nedeljo, 26. junija.

 V soboto, 25. junija, obhajamo Dan 
državnosti. Poljska maša za sosesko 
Šmartno bo na Šmarni gori ob 9.00. Od 
20.00 bo celonočno češčenje v župnijski 
cerkvi. Molitev pred Najsvetejšim 
namenjamo za blagoslov v naši domovini 
ob njenem srebrnem jubileju. Maša za 
domovino, njene voditelje in državljane, 
bo v nedeljo ob 9.00.

 Od 1. junija naprej so veroučne 
počitnice, zato so uradne ure v župnišču 
po večernih mašah. Lahko tudi že 
darujete za mašne namene za drugo 
polovico leta 2016. Bog povrni!

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
Oltarna slika, delo Janeza Šubica, je 

bila blagoslovljena pred 140 leti (12. 
novembra 1876). 

Prikazuje čudež, ko sv. Martin ozdravi 
ohromelo deklico: »Najprej se je sklonil 
na tla in molil. To je bilo v podobnih 
primerih njegovo najljubše orožje. 
Potem je pogledal deklico in zahteval 
olja; to je blagoslovil in vlil sveto tekočino 
deklici v usta. Takoj je spregovorila. 
Nato se je dotaknil posameznih udov in 
oživeli so; ko so se okrepile še noge, je 
vpričo ljudstva vstala.«

ODDANE MAŠE 

Od 19. aprila ste darovali za naslednje 
mašne namene: v zahvalo za pomoč pri 
odvisnosti, + Ivanka in Zdravko BOLČINA, v 
dober namen, za milost svetega zakona, + 
Majda PREGEL, za srečen zakon, + Sabina 
KODEK, po namenu.

Ob blagoslovu prevoznih sredstev smo 
z zbranimi darovi zbrali za 22 mašnih 
štipendijev za srečno vožnjo.

Bog povrni! Svete maše bodo opravljene 
v duhovniškem domu Mane nobiscum ali 
pa jih bosta opravila g. Marko Rijavec in g. 
Gašper Kočan v Rimu oz. bodo opravljene 
v času dopusta.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta sta prejela: 
TIBOR Maržun in EMA Kovač iz Tacna. 
Podprimo ju z molitvijo!

Poslovili smo se od Ljubice LUKEŽIČ iz 
Sr. Gameljn in od Francija RUSA iz Sp. 
Gameljn. 
Gospod, daj jima večni pokoj!

Poročilo o prihodkih v zadnjem času:
- Žegnanje na Rašici: 145 EUR (v podružnici 
sv. Križa bomo uredili drenažo, potem pa 
prebelili notranjost cerkve. Vaš dar lahko 
nakažete tudi na TRR župnije s pripisom: za 
podružnico Rašica)

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 ...

Letos nekoliko prej, 8. maja 2016, je 
v naši župnijski cerkvi sv. Martina 16 

prvoobhajancev prvič prejelo zakrament 
svete evharistije.

Predstavljeni so bili na ladji, ki predstavlja 
sveto Cerkev, pod vodstvom Jezusa, 

najboljšega krmarja!
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NEDELJA OZNANILA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE
10. MED LETOM
5. junij (9.00) PROSTOVOLJCI

11. MED LETOM
12. junij (9.00) Andrej MEDVED Jolanda BIZJAK Ivan BIZJAK Blaž BILBAN

12. MED LETOM
19. junij (9.00) Nuša MERŠE Mojca SKOBE Andrej SKOBE Jan KOPAČ

13. MED LETOM
26. junij (9.00) Jure PAVŠEK Vida MERŠE Ignac POLAJNAR Petra SUHOVERŠNIK

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
29. 5. 
ned

9. NEDELJA 
MED LETOM
TELOVSKA PROCESIJA

8.00 za žive in pokojne farane Šmartno

30. 5.  
pon

sv. Kancijan in drugi
oglejski mučenci 19.00 + Jože in Marija KERŽIČ Šmartno

31. 5.   
tor

Obiskanje 
Device Marije 19.00 + Jože JUNKAR Šmartno

1. 6.  
sre

sv. Justin,
mučenec 19.00 + Jurij NOVAK, obl. Šmartno

2. 6. 
čet

sv. Marcelin in Peter,
mučenca 19.00 za duševno zdravje Šmartno

3. 6. 
pet

SRCE JEZUSOVO
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

4. 6. 
sob

Marijino 
Brezmadežno Srce
PRVA SOBOTA

9.00 poljska maša (za Tacen) Šmarna gora

19.00 + Marija in Ivan KERMELJ Tacen

5. 6. 
ned

10. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne farane Šmartno
9.00 + Franc DEBEVC, obl.

14.30 za žive in pokojne farane Dobrova
6. 6. 
pon

sv. Norbert,
redovni ustanovitelj 19.00 + Marjan MAJCEN, obl. Šmartno

7. 6. 
tor

sv. Robert Newminstrski,
opat 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

8. 6. 
sre

sv. Medard,
škof 19.00 + Majda PREGEL Šmartno

9. 6. 
čet

sv. Primož in Felicijan,
mučenca 19.00 + Anton PLUT, obl. Šmartno

10. 6. 
pet

sv. Bogumil Poljski,
škof 19.00 za pokojne sorodnike Šmartno

11. 6. 
sob

sv. Barnaba,
apostol 19.00 + Ivan ČIŽMAN ml., obl. Tacen

12. 6. 
ned

11. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne farane Šmartno
9.00 + ROTAR

11.00 za blagoslov Šmarskih Šmarnogorcev Šmarna gora
*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
13. 6. 
pon

sv. Anton Padovanski,
redovnik in cerkveni učitelj

19.00 + Anton MEDJA Šmartno

14. 6. 
tor

sv. Valerij in Rufin,
mučenca

7.00 + ČAMPA Šmartno

15. 6. 
sre

sv. Vid,
mučenec

19.00 + Vida PODGORNIK Šmartno

16. 6.
čet

sv. Beno iz Meissna,
škof

19.00 + Slavc SEŠEK Šmartno

17. 6. 
pet

sv. Albert,
tretjerednik

19.00 za blagoslov v družini Šmartno

18. 6. 
sob

sv. Marko in Marcelijan,
mučenca

6.00 za stanovitnost v duhovniškem poklicu Brezje
19.00 + Jože in Aleš Jože NOVAK Tacen

19. 6. 
ned

12. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + Albin TOMŠIČ, obl.

20. 6. 
pon

sv. Adalbert,
škof

19.00 + Franc KUŠAR, obl. Šmartno

21. 6. 
tor

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik

7.00 + Ivanka in Zdravko BOLČINA Šmartno

22. 6. 
sre

sv. Pavlin iz Nole, 
škof

19.00 za spravo v slovenskem narodu Šmartno

23. 6. 
čet

sv. Jožef Cafasso,
redovnik

19.00 + Damijan ČREŠNOVEC, obl. Šmartno

24. 6. 
pet

ROJSTVO 
JANEZA KRSTNIKA

19.00 + Valentin ANŽIN, obl. Šmartno

25. 6. 
sob

DAN 
DRŽAVNOSTI

9.00 poljska maša (za Šmartno) Šmarna gora
19.00 + Valentin BURGAR, obl. Tacen

26. 6. 
ned

13. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne farane
Šmartno

9.00 + bratje ŠUŠTAR

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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