
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
»Mi gremo za nekaj dni na počitnice ... Hvala 
Bogu, da so prazniki, da se malo umaknemo 
... Še dobro, da je nekaj prostih dni, da bomo 
skupaj z družino ...«
Ne, še niso poletne počitnice. Priznam, res 
je, nestrpno jih pričakujem. Veroučna šola se 
končuje in Bogu hvala za vse milosti, pa tudi 
za vsa nova spoznanja in marsikatero bridko 
uro. Nekaj drugega me vznemirja. 

Ob mnogih težavah, ki jih danes doživljate v službah, vstopamo v povsem drugačen čas. 
Čas, ki ne pozna več pravilne razporeditve tedna, da o dnevu sploh ne govorimo. Čas, 
v katerem se predvsem psihično izčrpavamo, najprej z življenjsko potrebnimi stvarmi, 
nato pa še doma z balastom elektronike, ki nas stalno vabi, naj bomo vedno in povsod 
dosegljivi. In ko popolnoma odpovemo, si sredi praznovanja, ko bi najbolj morali biti 
doma, moramo »privoščiti« oddih drugje.
Ne smemo si zatiskati oči. Vsi smo ranljivi. Moramo se učiti, prisluhniti sebi. Učiti gledati 
tudi v preteklost, v preizkušene »metode« pravega življenja. Učiti se prisluhniti sebi. Kdaj 
se izklopiti in tudi reči Ne. Naj nas Sveti Duh opogumi, da bomo v prihajajočih mesecih 
znali videti sebe in potem zdravi pomagati drugim!

Sebastjan LIKAR, župnik

»Posebno nas boli materialistični in brezbožni duh, ki se očitno in trajno širi po domo-
vini. Katoliški škofje kot učitelji resnice in predstavniki vere odločno obsojamo ta ma-
terialistični duh ter vse ideologije in družbene sisteme, ki ne temeljijo na razodetju in 
krščanstvu. Skrbi nas tudi boleča usoda mnogih duhovnikov. Vendar v prihodnost gleda-
mo z zaupanjem. Naraslo je češčenje Matere božje. Netite tudi naprej v svojih dušahin 
družinah to iskreno češčenje Matere božje. Molite skupno rožni venec …«

(iz pastirskega pisma škofa Antona Vovka, 1945)
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Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami 

 V ponedeljek, 29. maja, bo ob 19.30 v 
župnišču srečanje animatorjev oratorija in 
biblične skupine.

 Sklep šmarnične pobožnosti in 
veroučne šole bo v sredo, 31. maja. 
Šmarnice bodo kot ponavadi ob 18.30, ob 
19.00 pa bo zahvalna maša. Po maši bodo 
učenci veroučne šole prejeli spričevala.

 Na prvi petek, 2. junija, bo dopoldan 
obhajanje bolnih in starejših po domovih. 
Priložnost za sveto spoved bo uro pred 
večerno mašo v župnijski cerkvi.

 Poljski maši na Šmarni gori bosta v 
soboto, 3. junija (za Tacen) in v soboto, 24. 
junija (za Šmartno) ob 9.00. Za mašni dar 
zberejo župljani podružnice!

 Na Binkošti, 4. junija, bodo pri maši 
ob 9.00 birmanski kandidati prejeli Sveta 
pisma, dar župljanov - duhovnih botrov. 

 Srečanje Župnijskega gospodarskega 
sveta bo 5. junija, ob 19.30 v župnišču.

 Župnijsko peš romanje na Brezje bo v 
petek, 9. junija. Romarski blagoslov bomo 
prejeli v župnijski cerkvi ob 21.30. Kolesarji 
se nam pridružite med potjo! Jutranja 
maša na Brezjah bo predvidoma ob 6.00.

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 10. junija, na vrsti Srednje 
Gameljne in Rašica. Ker bomo predvidoma 
v soboto, 17. junija, sneli in očistili lestence, 
prosimo prostovoljce za pomoč!

 Sodelavci Karitas pripravljajo 
obhajanje zakonskih jubilejev na nedeljo 
Svete Trojice, 11. junija, ob 9.00. Pari, ki 
obhajate svoj jubilej, se lahko že prijavite! 

 Na slovesni in zapovedani praznik 
Svetega Rešnjega Telesa, 15. junija, bosta 
sveti maši v župnijski cerkvi ob 9.00 in 
19.00.

 V nedeljo, 18. junija, bomo obhajali 
telovsko procesijo. To nedeljo bo maša 
samo ob 8.00, po maši pa procecija. 
Pripravite oltarje kakor ponavadi! 
Prvoobhajanci naj oblečejo albe in 
posipajo cvetje pred oltarji. Med mašo 
bo mesečno darovanje za potrebe 
župnije (zamenjava električnih vodov).

 Priprava staršev in botrov na krst bo 
v četrtek, 22. junija, ob 20.00, krščevanje 
pa 25. junija, med mašo ob 9.00.

 V noči s sobote na nedeljo, 25. 
junija, bomo imeli celonočno češčenje 
Najsvetejšega za nove duhovne poklice 
in domovino! 

 Na 12. nedeljo med letom, 25. junija, 
obhajamo Dan državnosti. Ob 11.00 
bo maša za Šmarske Šmarnogorce na 
Šmarni gori. 

 Od 1. junija že lahko darujete za 
mašne namene za drugo polovico leta 
(julij-december). Bog povrni! Ker se 
konča veroučna šola, bodo uradne ure v 
župnišču od 5. junija naprej po večernih 
mašah v Šmartnu.

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

Takole so se naši prvoobhajanci v začetku 
meseca, 2. maja 2017, priporočili Mariji 
na Šmarni gori za dobro pripravo na prvi 

prejem zakramenta svete evharistije. Prvič 
pa so k svetemu obhajilu pristopili na 5. 

velikonočno nedeljo, 14. maja, v župnijski 
cerkvi v Šmartnu.

ODDANE MAŠE
Od 9. maja ste darovali za naslednje mašne 
namene: za srečno vožnjo, za modrost 
pri življenjskih odločitvah, + Marjetica 
RAJŠTER, za žive in pokojne gasilce, v 
zahvalo in priprošnjo, za srečno vožnjo.
Ob pogrebu + Marjetice RAJŠTER 
(Postojna) ste darovali za mašne namene: 
jutranji zbor in Snojevi. 
Ob pogrebu + Anice CERAR ste darovali za 
mašne namene: družina Lajevec, zakonska 
skupina, Resmanovi, Božetovi, sestrična 
Ivanka. 
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Roman 
Starc, rektor Bogoslovnega semenišča v 
Ljubljani, ali pa bodo opravljene v času 
dopusta v juliju ali avgustu. 

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta je prejela AVA 
Župevc iz iz Šmartna.
Podprimo jo z molitvijo!
Poslovili smo se od Anice CERAR iz 
Vižmarij/Zg. Gameljn.
Gospod, daj ji večni pokoj!

VABILO
Vabljeni na premiero filma o Božjem 
služabniku nadškofu Antonu Vovku, ki 
ga je režiral David Sipoš. Premiera bo v 
Antonovem domu na Viču, v sredo, 14. 
junija 2017.
David Sipoš je v zadnjem času režiral kar 
nekaj kratkih filmov, med njimi film o 
življenju in delu škofa Smeja.

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!

Nova maša našega rojaka, frančiškana 
p. Marka Novaka (* 1946) je bila v 

Šmartnu 30. junija 1970. Na levi je Alojz 
Uran (* 1945), desno pa novomašni 

pridigar, p. Hieronim Žveglič (* 1931). 
P. Marko Novak je danes bolniški 

duhovnik v Novem mestu.
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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)

BINKOŠTI
4. junij (9.00)

Lea MERŠE
(Ivan BIZJAK) Joži PLUT Ignac POLAJNAR birmanci

(J. Bitenc in K. Klančar)

SVETA TROJICA
11. junij (9.00)

Nuša MERŠE
(Jan KOPAČ) Tina ŽINKO Jurij ŠILC Matej ŽINKO

(J. Kosec in A. Skobe)

11. MED LETOM
18. junij (8.00)

Diana BITENC
(Klara MERŠE) Lidija LAMPIČ Blaž BILBAN Anja TRŠEK

(D. Suhoveršnik in D. Ogorevc)

12. MED LETOM
25. junij (9.00)

Marta LAMPIČ
(Stane MERŠE) Jolanda BIZJAK Jure SEŠEK Helena LESAR

(M. Sešek in L. Lampič)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
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
29. 5.  
pon

sv. Maksim Emonski,
škof 19.00 + Jože in Marija KERŽIČ Šmartno

30. 5.   
tor

sv. Kancijan, Prot in drugi
oglejski mučenci 19.00 + Aleš MAROLT, obl. Šmartno

31. 5.  
sre

Obiskanje Device Marije 
SKLEP ŠMARNIC

19.00 + Janez in Frančiška KOZELJ
+ Ludvik in Anica CERAR, 7. dan Šmartno

1. 6. 
čet

sv. Justin,
mučenec 19.00 + Jože JUNKAR, obl. Šmartno

2. 6. 
pet

sv. Marcelin in Peter,
mučenca
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

3. 6. 
sob

sv. Karel Lwanga in drugi
ugandski mučenci
PRVA SOBOTA

9.00 poljska maša (za Tacen) Šmarna gora

19.00 + Marija KERMELJ, obl. Tacen
4. 6. 
ned

BINKOŠTNA
NEDELJA

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Franc DEBEVC, obl.
5. 6. 
pon

Marija, Mati Cerkve
BINKOŠTNI PONEDELJEK

19.00 + Anton PLUT, obl. Šmartno

6. 6. 
tor

sv. Norbert,
škof in redovni ustanovitelj 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

7. 6. 
sre

sv. Robert Newminstrski,
opat 19.00 za modrost pri življenjskih odločitvah Šmartno

8. 6. 
čet

sv. Medard,
škof 19.00 + ADAMIČ Šmartno

9. 6. 
pet

sv. Primož in Felicijan, 
mučenca 19.00 za blagoslov v družini

+ Marjetica RAJŠTER, 30. dan Šmartno

10. 6. 
sob

sv. Bogumil Poljski,
škof

6.00 v čast sv. Martinu v zahvalo Brezje
19.00 + Ivan ČIŽMAN ml., obl. Tacen

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SVETE mAŠE V ŽupNIJI
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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

11. 6. 
ned

NEDELJA
SVETE TROJICE
ZAKONSKI JUBILEJI

7.00 + Jože in marija DOLINAR
Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
12. 6.  
pon

sv. Adelajda,
redovnica 19.00 + Jože in Aleš Jože NOVAK Šmartno

13. 6.   
tor

sv. Anton Padovanski,
redovnik in cerkveni učitelj 7.00 za srečno nosečnost in porod Šmartno

14. 6.  
sre

sv. Valerij in Rufin,
mučenca 19.00 + Ivana in Peter SPIMPOLO Šmartno

15. 6. 
čet

SV. REŠNJE
TELO IN KRI

9.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

19.00 + Anton mEDJA
16. 6. 

pet
sv. Beno iz Meissna,
škof 19.00 + Slavc SEŠEK Šmartno

17. 6. 
sob

sv. Albert,
tretjerednik 19.00 + Albin TOMŠIČ, obl. Tacen

18. 6. 
ned

11. NEDELJA
mED LETOm
TELOVSKA PROCESIJA

8.00 za žive in pokojne župljane
+ Stanislav NOVAK, obl. Šmartno

19. 6. 
pon

sv. Nazarij,
koprski škof 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

20. 6. 
tor

sv. Adalbert,
škof 19.00 + Alojzij LETNAR Šmartno

21. 6. 
sre

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik 19.00 + Milan JARC, obl. Šmartno

22. 6. 
čet

sv. Janez Fisher in 
Tomaž More, mučenca 19.00 + Alojzija in Albin TOMŠIČ

+ Marija MOŽINA, 30. dan Šmartno

23. 6. 
pet

SRCE
JEZUSOVO 19.00 + Damijan ČREŠNOVEC, obl.

+ Anica CERAR, 30. dan Šmartno

24. 6. 
sob

ROJSTVO
JANEZA KRSTNIKA

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

25. 6. 
ned

12. NEDELJA
mED LETOm
DAN DRŽAVNOSTI

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Leopoldina NOVAK in marija ZAJC
11.00 za blagoslov Šmarskih Šmarnogorcev Šmarna gora

*drUgega ZapiSaNega mašNega NameNa Se bomo SpomiNjali pri prošNjah verNiKov, 
iNteNCija pa bo SKUpaj Z mašNim štipeNdijem oddaNa dUhovNiKom, Ki Nimajo maš!
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