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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 648

Z zakonsko skupino smo se pogovarjali o preizkušnjah. Bi vztrajala v zakonu, če bi vedela,
kaj vse naju bo doletelo? Ali bi hotel biti duhovnik, če bi vedel, kaj vse bom moral
prenesti? Vsi bi se lahko spraševali v tem smislu. Bi ostal v tem kraju, kolektivu, družbi,
društvu, v tem ali onem odnosu, če bi prej vedel, kako se bom počutil?
Kristjan pa ne sme gledati le s tega vidika. Res je, velikokrat v življenju ni lahko. Marsikdo
se zlomi. Ampak mi verujemo, da Bog vsakemu daje njemu lastno mero križa in mu ga
pomaga tudi nositi. Pošilja nas v svet, poklic in stan, ki nam je pisan na kožo, in nikjer
drugje ne bi mogli storiti več dobrega. Sami pa moramo tudi opraviti svoj del naloge.
Mesec maj je mesec nove rasti, razcveta ... Spodbuja nas, da gradimo nove odnose, ki
nas lahko še bolj povežejo. Verjamem, da bo za marsikoga prenaporno, da bi se redno
udeleževal šmarnične pobožnosti, h kateri smo v tem Marijinem mesecu povabljeni. Ne bi
bilo pa slabo, če bi Njo, ki ji ni bilo vedno z rožicami postlano, sem in tja z vso gorečnostjo
prosili, naj nam pomaga nositi križ življenja. Bog uslišuje po Marijini priprošnji. Ne vedno
tako, kot si mi želimo, ampak vedno v naše dobro. To verujemo.
Sebastjan LIKAR, župnik

Kako moramo biti veseli in hvaležni Bogu in nebeški Materi Mariji, saj nas v mesecu
maju obsipavata s tolikimi lepimi dogodki! Šmarnice, prvo sveto obhajilo, binkoštni
praznik, obhajanje zakonskih jubilejev … Vse to dogajanje nas mora še bolj povezati:
otroke, starše, zakonce in oltarno občestvo. Veselimo se z veselimi! Podoživimo lepoto
Marije, čistih src in zakonske zvestobe. Kličimo Božji blagoslov in Marijino varstvo na naši
življenjski poti, saj smo vsi Božji in Marijini otroci!
»Skup držimo, pa Boga molimo in Mariji svojo stvar 'zročimo!« (Janez Evangelist Krek)
		
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
Od 30. aprila do 2. maja so prvomajske
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne
ure v župnijski pisarni so šele v četrtek, 3.
maja!

Na praznik Gospodovega vnebohoda,
10. maja, bosta maši ob 9.00 in 19.00 v
župnijski cerkvi. Pri večerni maši začnemo
s tridnevnico pred prvim obhajilom.

V sredo, 2. maja, bo romanje
prvoobhajancev in njihovih družin na
Šmarno goro. Zberemo se ob 10.00 pred
župniščem. Maša na Šmarni gori bo
ob 11.00, nato pa skupno kosilo. Če bo
deževno, romanje odpade!

Praznik prvega svetega obhajila za 15
otrok 3. razreda bo v nedeljo, 13. maja,
ob 10.00, zato maše ob 9.00 ne bo!

V četrtek, 3. maja, bodo Četrtkovi
pogovori o veri ob 20.00 v župnišču. Tema
večera bo: Jezusovi blagri. Zakaj temu
besedilu rečemo Jezusova ustava?

V petek, 18. maja, bo ob 19.30
srečanje katehetov, ob 20.00 pa zakonska
skupina Družina in življenje.

Na prvi petek, 4. maja, bo dopoldan
obhajanje bolnih in starejših po domovih.
Od 18.00 naprej bo priložnost za sveto
spoved v župnijski cerkvi. Ob 19.00 bo
maša za gasilce v župnijski cerkvi, ker ta
dan obhajamo god zavetnika gasilcev, sv.
Florijana.
Na 6. velikonočno nedeljo, 6. maja, bo
redno mesečno darovanje za ogrevanje
cerkve in obnovo klopi v župnijski cerkvi.
Ob 10.30 bo žegnanje na Rašici.
V tednu po 6. maju bodo prošnje maše
po naših podružnicah. Vabljeni k molitvi
za dobro letino in primerno vreme! Dar za
mašo zberemo med mašo.
Srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta bo v ponedeljek, 7. maja, ob 20.00
v župnišču.

Srečanje Župnijske Karitas bo
v ponedeljek, 14. maja, ob 19.30 v
župnišču.

Na binkošti, 20. maja, se končuje
velikonočni čas. Po obeh mašah v
Šmartnu boste lahko prejeli zakrament
bolniškega maziljenja.
Na binkoštni ponedeljek, 21. maja,
bo zvečer ob 19.30 srečanje za starše
veroučencev. Med nami bo gost, dr.
Miha Kramli, specialist za zdravljenje
odvisnosti.
V sredo, 23. maja, bo srečanje
birmanskih animatorjev ob 19.30.
Priprava staršev in botrov na krst bo v
četrtek, 24. maja, krščevanje pa v nedeljo,
27. maja, po maši ob 9.00.
Na nedeljo Svete Trojice, 27. maja,
bo pri maši ob 9.00 obhajanje zakonskih
jubilejev. Prijavite se v župnišču!
Popoldan bomo poromali na šmarnični
shod na Sveto goro. Več informacij sledi!

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 15. marca ste darovali za naslednje
mašne namene: za družino, v zahvalo
za petdeset let zakona, + Jože BRANK,
po namenu v zahvalo, + Ivan NOVAK,
+ Avguštin LAH, + Marjan MAJCEN, za
bratovo zdravje, za duhovne in redovne
poklice, + Tone in Mici URBANC, Marija
PRUSNIK, za srečno vožnjo kolesarjev, +
Hari BRVAR.
Ob pogrebu + Ivane JAMNIK so darovali
za mašne namene: družine Erzar, Gorjan,
Rebolj.
Ob pogrebu + Alberta ŠTRAVSA so darovali
za mašni namen: Trtnikovi iz Tacna.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g.
Gregor Celestina (Zavod sv. Stanislava) ali
pa bodo opravljene v času župnikovega
dopusta v juniju.

Poslovili smo se od Antona RUSA iz
Polhovega Gradca/Grobeljce.
Gospod, daj mu večni pokoj!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Ministranti naše župnije so po
napornem in zvestem sodelovanju pri
velikonočnem tridnevju in prazničnih
mašah zasluženo obiskali Karting center
v BTC v nedeljo, 8. aprila 2018, in se
pomerili v hitrosti. Kaj se zgodi, če
zaupaš volan dvanajstletniku ...

3. maja 1898 je deželna vlada potrdila
ustanovitev Prostovoljnega gasilskega
društva Tacen. Fotografija je nastala
pred starim gasilskim domom 9. julija
1933, ko je župnik Lesar blagoslovil
novo motorno brizgalno.
Foto: Peter Lampič, Stožice.

VABILO
Z mesecem majem spet začenjamo
pobožnost šmarnic, ko bomo s pesmijo in
molitvijo častili Marijo, Mater Božjo, in se
ji priporočali.
Pri letošnji šmarnični pobožnosti bomo
spoznavali življenje in delo svetniškega
škofa Friderika Baraga, apostola Indijancev.
Vabljeni v župnijsko cerkev od ponedeljka
do sobote, ob 18.30!
Sodelavci se že pripravljajo, imeli bomo
lepo sodelovanje. Pridite!

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
6. VELIKONOČNA
6. maj (9.00)
PRVO OBHAJILO
13. maj (10.00)
BINKOŠTI
20. maj (9.00)
SV. TROJICA
27. maj (9.00)

OZNANILA
(TACEN)
Helena LESAR
(Ivan BIZJAK)
Lidija LAMPIČ
(Jure PAVŠEK)
Irena KOŽELJ
(Vida MERŠE)
Klara MERŠE
(Blaž BILBAN)

1. BERILO

2. BERILO

Lea MERŠE

Ignac POLAJNAR

starši
starši
prvoobhajancev prvoobhajancev
Marta LAMPIČ

Jan KOPAČ

zakonski
jubilanti

zakonski
jubilanti

PROŠNJE

(POBIRANJE DAROV)

Andrej MERŠE

(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

prvoobhajanci
(M. Sešek in M. Lampič)

Joži PLUT

(J. Lampič in V. Marjetič)

Anja TRŠEK

(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

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 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
GOD/PRAZNIK
29. 4. 5. VELIKONOČNA
ned NEDELJA
30. 4.
pon
1. 5.
tor

sv. Pij V.,
papež
sv. Jožef Delavec

2. 5.
sre

sv. Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

3. 5.
čet
4. 5.
pet

sv. Filip in Jakob,
apostola
sv. Florijan,
mučenec

5. 5.
sob

sv. Gotard,
škof

6. 5.
ned

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

PRAZNIK DELA,
ZAČETEK ŠMARNIC

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA
NEDELJA TURIZMA

7. 5.
pon
8. 5.
tor
9. 5.
sre
10. 5.
čet

sv. Gizela,
opatinja
Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice
sv. Izaija,
prerok
GOSPODOV
VNEBOHOD

11. 5.
pet
12. 5.
sob
13. 5.
ned

sv. Mamert,
škof
sv. Leopold Mandić,
redovnik
7. VELIKONOČNA
NEDELJA

NEDELJA SREDSTEV
DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

KRAJ

URA
NAMEN*
7.00 + Alojzij LETNAR, obl.
9.00 za žive in pokojne župljane
10.30 za sosesko

Šmartno

19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

Šmartno

19.00 + Janez MEDVEŠEK, obl.

Šmartno

Tacen

11.00 za dobro pripravo na prvo obhajilo Šmarna gora
Šmartno
19.00 + Helena JEŽEK, obl.
19.00 + Marija KERN in ŠPANOVI

Šmartno

19.00 za žive in pokojne gasilce

Šmartno
Tacen

18.00 + Jože RUPAR
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Vinko KLJUN, obl.
10.30 za sosesko

Šmartno
Rašica

19.00 prošnja maša

Sp. Gameljne

19.00 prošnja maša

Sr. Gameljne

19.00 prošnja maša

Rašica

9.00 za pokojne sorodnike
19.00 + Lojze in Ana ŠKOLČ
maša
19.00 prošnja
+ Ivan NOVAK, obl.
maša
19.00 prošnja
+ Jože TOMŠIČ, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
10.00 za prvoobhajance in družine

Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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GOD/PRAZNIK
sv. Bonifacij,
mučenec
sv. Zofija,
mučenka
sv. Janez Nepomuk,
duhovnik in mučenec
sv. Jošt,
puščavnik
sv. Janez I.,
papež in mučenec
sv. Krispin,
redovnik
BINKOŠTI

14. 5.
pon
15. 5.
tor
16. 5.
sre
17. 5.
čet
18. 5.
pet
19. 5.
sob
20. 5.
ned SKLEP VELIKONOČNEGA ČASA
21. 5.
pon
22. 5.
tor
23. 5.
sre
24. 5.
čet
25. 5.
pet
26. 5.
sob
27. 5.
ned

MARIJA, MATI CERKVE

URA

NAMEN*
+ Marija HABE in Slavko HUDOKLIN
19.00
+ Jože BRANK, obl.

sv. Marjeta Kasijska,
redovnica
sv. Socerb Tržaški,
mučenec
MARIJA,
POMOČNICA KRISTJANOV
sv. Beda Častitljivi,
duhovnik in cerkveni učitelj
sv. Filip Neri,
duhovnik
NEDELJA
SVETE TROJICE

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

Šmartno

19.00 + Magda MAROLT, obl.

Šmartno

19.00 + Roman TOMŠIČ, obl.

Šmartno

+ Janez ČARMAN, obl.
+ Viktor BLAŽIČ
+ Brigita ZIDAR in Frančiška OVIJAČ
19.00
+ Ivana JAMNIK
19.00

19.00 + Ivan BITENC, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Stanislava in Nande ZORC
19.00

BINKOŠTNI PONEDELJEK

KRAJ

+ Andrej in Ana ŠUŠTAR
+ MOŽINA

19.00 + Frančiška ČAMPA
+ Peter FIŠTROVIČ, obl.
+ FIKFAK
+ Aleš MAROLT, obl.
19.00
+ Marija PRUSNIK
+ Stanislava MERHAR
19.00
+ Stane in Francka FRANCELJ
19.00

19.00 + Ivan ČIŽMAN, obl.
7.00 + SCHENK
9.00 za žive in pokojne župljane

Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno

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
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Tisk: Salve, Rakovnik

