
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu

Spraševal sem se, kako izraziti v le nekaj besedah velikonočno vero, obenem pa tudi 
zaupanje v Marijino varstvo? Pred nami je namreč mesec, ko se Božji Materi posebej 
izročamo pri šmarnični pobožnosti. V pomoč mi je bil računalnik ... Tam sem našel 
objavljeno sliko iz narodnega svetišča Brezmadežnega spočetja Device Marije v 
Washingtonu, na kateri je upodobitev Vstalega Kristusa, zmagovalca nad smrtjo. Ob 
grobu so očaki in preroki kot odrešeni predstavniki Stare zaveze iz rodov pred Kristusom.
Zgornja slika dopolnjuje našo podobo Ptujskogorske Matere Božje, saj tudi ona pod 
plaščem zbira ljudi vseh stanov in poklicev.
Oba plašča zbirata. Oba vabita. Oba ponujata Božje varstvo vsem. Bližajmo se jima, 
odrešeni po Marijini privolitvi in Jezusovi daritvi. Ni odločilno, kaj pomenim, kdo sem, 
kako velik grešnik sem. V enem od plaščev čaka prostor tudi name.

Sebastjan LIKAR, župnik
Vstali Zveličar nam tudi danes razlaga Pisma in lomi kruh, še naprej nam kaže svoje rane 
in prebodeno Srce in nam govori: »Mir z vami« in »Ne bojte se!« 
Sem uspel v svetem postnem in velikonočnem času vsaj malo bolj poglobiti svojo vero 
in se bolj posvetiti bližnjemu? Sem uspel bolj osmisliti trpljenje in preizkušnje? Je moja 
ljubezen do Boga in do brata ali sestre bolj zavzeta in odgovorna? 
Pred nami je mesec maj. Marija nas vabi in sporoča, naj bo naše življenje z Bogom polno 
zaupanja Vanj. »Srci Jezusa in Marije imata z nami načrte usmiljenja,« je sporočilo iz 
Fatime ob 100-letnici prikazovanj. Lahko jih lepo združimo z besedami škofa Rožmana: 
»Slovenski narod bo rešen, če se bo rešiti dal, po Mariji.«

Ivan BIZJAK 
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Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami 

 Prvi in drugi dan meseca maja 
obhajamo Praznik dela, zato ne bo 
veroučne šole in uradnih ur v župnišču.

 Romanje prvoobhajancev in njihovih 
družin na Šmarno goro bo v torek, 2. maja. 
Zberemo se ob 10.00 pred župniščem. 
Maša na Šmarni gori bo ob 11.00.

 V četrtek, 4. maja, bo maša za gasilce 
ob 19.00 v Šmartnu. Četrtkovi pogovori 
o veri pa ob 20.00 v župnišču. Tema 
večera bo: Marijina sporočila v Fatimi. Kaj 
pomenijo Marijina prikazovanja? Kje so 
najpomembnejša svetišča v Evropi?

 Na prvi petek, 5. maja, bo dopoldan 
obhajanje bolnih in starejših po domovih. 
Od 18.00 naprej bo priložnost za sveto 
spoved v župnijski cerkvi.

 Žegnanje v Sp. Gameljnah bo na 4. 
velikonočno nedeljo, 7. maja, ob 10.30, ko 
obhajamo Nedeljo Dobrega pastirja in še 
posebej molimo za nove duhovne poklice.

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo 8. maja, ob 19.45 v župnišču.

 Tridnevnico pred prvim svetim 
obhajilom začenjamo v četrtek, 11. maja, 
ob 19.00 v župnijski cerkvi. Prvoobhajanci 
bodo predstavljeni tudi na panoju v cerkvi. 
Vabimo župljane, da jih podprete z darom 
za molitvenik (5 EUR). Sveto evharistijo 
bodo prvič prejeli na 5. velikonočno 
nedeljo, 14. maja, zato bo ta dan druga 
nedeljska maša ob 10.00!

 V ponedeljek, 15. maja, bo srečanje 
biblične skupine, v sredo, 17. maja, 
srečanje birmanskih animatorjev, v 
petek, 19. maja, pa sestanek katehetov. 
Vsa srečanja bodo v župnišču ob 19.30. 

 Vaje za ministrante bodo v soboto, 
20. maja, ob 9.00 v župnijski cerkvi. 
Ministranti ste še posebej vabljeni, da 
pomagate pri mašah med šmarnično 
pobožnostjo v mesecu maju.

 Na 6. velikonočno nedeljo, 21. 
maja, bo mesečno darovanje pri vseh 
nedeljskih mašah. Namenjamo ga za 
poplačilo stroškov zamenjave električnih 
kablov v župnijski cerkvi. Ob 10.30 bo 
žegnanje na Rašici.

 Srečanje sodelavcev Karitas bo 
v ponedeljek, 22. maja, ob 20.00. V 
tem tednu bodo prošnje maše po 
podružnicah. Molimo za blagoslov pri 
delu na polju ter za odvrnitev neurja. 
Pušca med mašo je za mašni dar!

 Na praznik Gospodovega vnebohoda, 
25. maja, bosta maši v župnijski cerkvi ob 
9.00 in ob 19.00. Ob 20.00 bo priprava 
staršev in botrov na krst, krščevanje pa 
na zadnjo nedeljo po maši ob 9.00. 

 Za čiščenje učilnic so v petek, 26. 
maja, na vrsti starši in učenci 9. razreda.

 Šmarnični shod bo na 7. velikonočno 
nedeljo, 28. maja. Letos bomo romali 
v Kisovec k Fatimski Materi Božji. Več 
informacij bo znanih pri nedeljskih mašah!

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 BLIŽNJE ... ... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Birmanski kandidati, animatorji in starši so 
v soboto, 22. aprila 2017, romali na božjo 

pot na Zaplaz, kjer so svojo pripravo na 
prejem zakramenta izročili v priprošnjo bl. 

Alojziju Grozdetu. Naj jim ta veliki zgled 
živetega krščanstva pomaga, da bodo 

sprejeli evangelij Jezusa Kristusa!

ODDANE MAŠE
Od 29. marca ste darovali za naslednje 
mašne namene: za dobro letino, za zdravje, 
za varno delo v gozdu, za blagoslov v 
župniji, v zahvalo, za srečno vožnjo.

Ob blagoslovu prometnih sredstev na 
Nedeljo Božjega usmiljenja smo zbrali za 
26 mašnih namenov, ki jih bodo duhovniki 
drugod darovali v zahvalo za srečno 
prevožene kilometre in za srečno vožnjo 
še naprej. 

Bog povrni! Svete maše bodo opravili: g. 
Boštjan Prevc (nadškofijski tajnik) ter g. 
Alan Tedeško, g. Gašper Kočan in g. Marko 
Rijavec (duhovniki, ki študirajo v Rimu). 

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Karmen NOVAK iz 
Šmartna ter od Ludvika KALIŠA iz Sp. 
Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

VABILO
Letošnje šmarnice z naslovom Čudež na 
Skalnici, ki jih je napisala Kristina Tičar, 
nam želijo približati primorsko božjo pot 
na Sveti gori (ob 300-letnici kronanja 
Marijine podobe).
Šmarnice bodo v župnijski cerkvi v Šmartnu 
od ponedeljka do sobote (ob sobotah 
bomo prebrali tudi nedeljski odlomek), 
ob 18.30. Vabimo otroke in starše! Po 
šmarnicah sledijo igre in druženje na 
župnijskem dvorišču!

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!

Cerkvi sv. Križa na Rašici sta bila 1917 
odvzeta dva zvonova, tako da je ostal 
le stari iz 1778. 20. maja 1924 sta ju 

nadomestila nova bronasta zvonova, za 
velikega so prispevali Rašičani, za malega 

pa Dobenci.
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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

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJSKA KARITAS

NEDELJA OZNANILA
(TACEN) 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

4. VELIKONOČNA
7. maj (9.00)

Simon OGOREVC
(Ivan BIZJAK) Nuša MERŠE Jure PAVŠEK Lea MERŠE

(A. Skobe in J. Kosec)

5. VELIKONOČNA
14. maj (10.00)

Andrej SKOBE
(Vida MERŠE)

starši 
prvoobhajancev

starši 
prvoobhajancev

prvoobhajanci
(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

6. VELIKONOČNA
21. maj (9.00)

Lidija LAMPIČ
(Blaž BILBAN) Petra SUHOVERŠNIK Jan KOPAČ Irena KOŽELJ

(M. Sešek in L. Lampič)

7. VELIKONOČNA
28. maj (9.00)

Jurij ŠILC
(Pia MERŠE) prostovoljci

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 4. 
ned

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Vinko KLJUN, obl.
1. 5.  
pon

SV. JOŽEF DELAVEC
PRAZNIK DELA

19.00 + Jožefa CEDILNIK in Jožica DREŠAR Šmartno

2. 5.   
tor

sv. Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

11.00 za dobro pripravo na prvo obhajilo Šmarna gora
19.00 za blagoslov v družini Šmartno

3. 5.  
sre

sv. Filip in Jakob ml., 
apostola 19.00 + Helena JEŽEK, obl. Šmartno

4. 5. 
čet

sv. Florijan,
mučenec DAN GASILCEV

19.00 + iz družine Valentina LAMPIČA
za žive in pokojne gasilce Šmartno

5. 5. 
pet

sv. Gotard,
škof
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

6. 5. 
sob

sv. Dominik Savio,
dijak, zavetnik ministrantov
PRVA SOBOTA

19.00 + Ivan in Francka NOVAK
+ Jože TOMŠIČ Tacen

7. 5. 
ned

4. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Drago MIHELAK, obl.
10.30 za sosesko Sp. Gameljne

8. 5. 
pon

Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice 19.00 + Janez in Frančiška URAN Šmartno

9. 5. 
tor

sv. Izaija,
prerok 19.00 za pokojne sorodnike Šmartno

10. 5. 
sre

sv. Job,
svetopisemski mož 19.00 + Antonija MEDVEŠEK Šmartno

11. 5. 
čet

sv. Mamert,
škof 19.00 + Magda MAROLT, obl. Šmartno

12. 5. 
pet

sv. Leopold Mandić,
redovnik 19.00 + Stanislava MERHAR Šmartno

13. 5. 
sob

Fatimska
Mati Božja 19.00 + Ivan BITENC, obl. Tacen

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SVEtE MAŠE V ŽUpNIJI
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Župnija Šmartno pod Šmarno goro

GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ

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

14. 5. 
ned

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
PRVO SVETO OBHAJILO

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

10.00 za prvoobhajance in njihove družine
15. 5.  
pon

sv. Zofija, 
mučenka 19.00 + Roman TOMŠIČ Šmartno

16. 5.   
tor

sv. Janez Nepomuk,
duhovnik in mučenec 19.00 + Janez in Frančiška DEBEVC Šmartno

17. 5.  
sre

sv. Jošt,
puščavnik 19.00 + Frančiška OVIJAČ in Brigita ZIDAR Šmartno

18. 5. 
čet

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

19. 5. 
pet

sv. Krispin,
redovnik 19.00 v zahvalo Šmartno

20. 5. 
sob

sv. Bernardin Sienski,
duhovnik 19.00 + Ivan ČIŽMAN st., obl. Tacen

21. 5. 
ned

6. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA TURIZMA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 v zahvalo za Božje varstvo
10.30 za sosesko Rašica

22. 5. 
pon

sv. Marjeta Kasijska,
redovnica 19.00 prošnja maša Sp. Gameljne

23. 5. 
tor

sv. Socerb Tržaški,
mučenec 19.00 prošnja maša Sr. Gameljne

24. 5. 
sre

Marija,
Pomočnica kristjanov 19.00 prošnja maša Rašica

25. 5. 
čet

GOSPODOV 
VNEBOHOD

9.00 + Frančiška ČAMPA
Šmartno

19.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl.
+ Marija PRUSNIK

26. 5. 
pet

sv. Filip Neri,
duhovnik 19.00 prošnja maša Šmartno

27. 5. 
sob

bl. Alojzij Grozde,
mučenec 19.00 prošnja maša

+ Janez MALOVRH Tacen

28. 5. 
ned

7. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA SREDSTEV 
DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

7.00 + Fritz in Irmgard SCHENK
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
15.00 za žive in pokojne župljane Kisovec
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