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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 660

»Bleda luna za oblak se skriva ...« (prizor po maši na veliki četrtek v Šmartnu)
Velika noč je mimo, kaj pa zdaj? Kar sedem nedelj bomo obhajali velikonočno skrivnost,
vse do binkoštnega praznika ... Tako včasih že kar ne vemo, kaj praznujemo. Še dobro,
da so v maju šmarnice, ko se obrnemo k Mariji in ji prinesemo svoje prošnje in zahvale.
Malce ta daljši velikonočni čas ponazarja tudi našo vero v življenju. Smo odrešeni, pa se
tega ne zavedamo. Od vseh ljudi na zemlji smo kristjani deležni največ blagoslova, pa ga
ne znamo uporabljati. Prejemamo toliko milosti, dobili smo več spoznanja kot večina, pa
smo kljub temu tako brezbrižni.
Prav bi bilo, da bi se večkrat bolj zahvaljevali kot prosili. Zahvaljevali za spoznanje, čeprav
ni vedno popolno in jasno ali pa tako, kot bi si želeli. Na koncu velikonočnega časa bo
spomin na prve binkošti, ko je apostole prežaril Sveti Duh in jih opogumil za delovanje.
Na duhovnih vajah v Celju v začetku postnega časa nas je voditelj opozoril, da je pred
nami nova doba mučeništva, ko bomo morali vedno bolj konkretno pričevati za svojo
vero. Saj je pri mnogih v službi in družbi ta doba že tu ... Prosimo v teh majskih dneh, da
bomo dojemali skrivnost vere, po njej živeli in jo posredovali tudi drugim!
Sebastjan LIKAR, župnik
Za nami so globoko doživeti dnevi svetega tridnevja in vstajenja. Gotovo so nas prevzeli in
opogumili, da živimo svoj vsakdan z vsaj malo več vere v Božje delovanje. V eni od homilij
smo slišali, kako pomemben je vzpon na goro, a nič manj tudi sestop, in to v zavesti, da
Kalvarija ni naš cilj, ampak z Božjo pomočjo NOVO ŽIVLJENJE V KRISTUSU.
Majniški dnevi naj nam vrnejo osrečujoči občutek varnosti pod Marijinim plaščem, s Srcem,
ki čuti z nami, tudi ko smo v stiski. Majniško pobožnost je najlepše obhajati skupaj v cerkvi
ali v družini. Posnemajmo našo Nebeško Mater in jo zaupno prosimo: Marija, pomoč
kristjanov, prosi za nas!
									 Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V tednu po 28. aprilu so prvomajske
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne
ure v župnijski pisarni so po večernih
mašah v Šmartnu.
V četrtek, 2. maja, bo romanje
prvoobhajancev in njihovih družin na
Šmarno goro. Dobimo se ob 10.00 pred
župniščem, romarska maša na Šmarni
gori bo ob 11.00. Ob 20.00 bodo Četrtkovi
pogovori o veri. Tema večera bo: Marija v
veri Slovencev.
Na prvi petek, 3. maja, bo dopoldan
obhajanje bolnih in starejših pred prazniki.
Priložnost za sveto spoved bo uro pred
večerno mašo v župnijski cerkvi.
Ob godu sv. Florijana, 4. maja,
zavetnika gasilcev, bo maša za gasilce na
Rašici ob 17.00. Vabljeni!
Srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta bo v ponedeljek, 6. maja ob 19.30 v
župnišču.
Srečanje zakonske skupine Družina in
življenje bo v petek, 10. maja ob 19.30.
V soboto, 11. maja, bo na Rašici pri
planinskem domu blagoslov koles ob
16.00. Vabljeni!
Na 4. velikonočno nedeljo, 12. maja,
obhajamo nedeljo Dobrega pastirja.
Lepo povabljeni k molitvi za nove
duhovne poklice in svetost duhovnikov.
Pri nedeljskih mašah bo redno mesečno
darovanje za poplačilo stroškov obnove
podpornega zidu okrog župnijske cerkve.
Po obeh mašah v Šmartnu boste lahko
prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
Ob 10.30 pa bo žegnanje v Spodnjih
Gameljnah. Nabirka bo namenjena obnovi
fasade in drenaže pri podružnici.

Srečanje sodelavk Karitas bo v
ponedeljek, 13. maja, ob 19.30.
Tridnevnico pred prvim svetim
obhajilom začenjamo v četrtek, 16.
maja, ob 18.30 s šmarnicami in mašo.
Po maši ob 20.00 bo srečanje za starše
prvoobhajancev.
Za čiščenje župnijske cerkve so
v soboto, 18. maja, na vrsti starši
prvoobhajancev.
Praznik prvega svetega obhajila za 21
učencev 3. razreda bo na 5. velikonočno
nedeljo pri maši ob 10.00, zato ta dan ne
bo maše ob 9.00!
V ponedeljek, 20. maja, bo še druga
kateheza za starše veroučencev, in sicer
ob 19.30 v župnišču.
Srečanje birmanskih animatorjev bo
v sredo, 22. maja, ob 19.30 v župnišču.
Priprava staršev in botrov na krst bo
v četrtek, 23. maja, ob 20.00 v župnišču,
krščevanje pa na 6. velikonočno nedeljo,
26. maja, po maši ob 9.00.
Romanje birmanskih skupin na
Zaplaz v soboto, 25. maja, po vsej
verjetnosti odpade. Več informacij
boste birmanci in starši prejeli preko
birmanskih animatorjev.
Na 6. velikonočno nedeljo, 26. maja,
bo ob 10.30 žegnanje na Rašici. Ob 13.00
bomo odšli na šmarnični shod v Lurd pri
Šentjerneju, kjer bo maša z litanijami ob
15.00. Ob povratku se bomo ustavili še v
župniji Škocjan, kjer so naše stare klopi iz
župnijske cerkve.

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 1. aprila ste darovali za mašne namene:
v zahvalo za rešitev ob nesreči, + Bogomira
UPELJ, v zahvalo, za svetost novomašnikov,
v dober namen, + Marija PRUSNIK, + Franc,
Marija in Antonija MEDVEŠEK, + Janez in
Frančiška URAN, + Hari BRVAR, za zdravo
nosečnost in srečen porod, + Milan JARC,
obl.

Poslovili smo se od Milana MARJETIČA iz
Tacna.
Gospod, daj mu večni pokoj!

Ob pogrebu + Milana MARJETIČA so
darovali za mašni namen: Franci in Magda
OVČAK.
Bog povrni! Svete maše bodo opravili
patri jezuiti (Ljubljana Dravlje), g. Gregor
Celestina (Rim) ali pa bodo darovane ob
župnijskem romanju na Češko (28. 4. - 1.
5.).

IZ BLIŽNJE ...

Fotografija je z župnijskega križevega
potu, v nedeljo, 31. marca 2019, ko smo
poromali na Križno goro pri Ložu.
Ustavili smo se še v Grahovem, kjer smo
bili deležni gostoljubja gospoda župnika
in dobre kave. Molili smo tudi v novi
župnijski cerkvi ter na grobu pesnika
Franceta Balantiča

VABILO
Pred nami so majski dnevi in spet se bomo
srečevali pri šmarnični pobožnosti.
Šmarnice začnemo v sredo, 1. maja.
Srečevali se bomo v župnijski cerkvi od
ponedeljka do sobote ob 18.30, torej pred
mašo.
Še posebej vabimo tudi animatorje
oratorija, da po šmarnicah pripravijo igre
za otroke!
Letos bomo spoznavali svetniškega
kandidata Ignacija Knobleharja, ki je po
Baragovem zgledu odšel v misijone in
deloval v Sudanu. Šmarnice z naslovom
Med belim in modrim Nilom je napisala
pisateljica Berta Golob.

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Največji slovenski tabor je bil na
binkoštni ponedeljek, 17. maja 1869
v Vižmarjah. Zbralo se je okoli 30.000
ljudi, ki so v nemškem okolju avstroogrske monarhije javno izrazili določene
želje, potrebe in zahteve Slovencev.

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
3. VELIKONOČNA
5. maj (9.00)
4. VELIKONOČNA
12. maj (9.00)
5. VELIKONOČNA
19. maj (10.00)
6. VELIKONOČNA
26. maj (9.00)

OZNANILA
(TACEN)
Jolanda BIZJAK
(Ivan BIZJAK)
Špela TRŠEK
(Vida MERŠE)
Lea MERŠE
(Stane MERŠE)
Joži PLUT
(Matej ŽINKO)

PROŠNJE

1. BERILO

2. BERILO

Anja TRŠEK

Andrej SKOBE

Tina ŽINKO

Ignac POLAJNAR

Andrej MERŠE

starši
starši
prvoobhajancev prvoobhajancev

prvoobhajanci

Irena KOŽELJ

Jure PAVŠEK

(POBIRANJE DAROV)

Simon OGOREVC
(M. Sešek in L. Lampič)

(V. Marjetič in J. Lampič)

Klara OGOREVC
(T. Lampič in T. Ogorevc)

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 večerni maši 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
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Svete maše v župniji
GOD/PRAZNIK
28. 4. NEDELJA
ned BOŽJEGA USMILJENJA
BELA

URA

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Helena JEŽEK, obl.

29. 4.
pon
30. 4.
tor
1. 5.
sre

sv. Katarina Sienska,
devica in cerkvena učiteljica 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom
sv. Pij V.,
ni maše
papež
sv. Jožef Delavec
PRAZNIK DELA,
19.00 + Janez MEDVEŠEK, obl.

2. 5.
čet

sv. Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

3. 5.
pet

sv. Flip in Jakob ml.,
apostola

4. 5.
sob

sv. Florijan,
mučenec

5. 5.
ned

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

ZAČETEK ŠMARNIC

PRVI PETEK

PRVA SOBOTA

sv. Dominik Savio,
dijak
sv. Gizela,
opatinja
Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice
sv. Izaija,
prerok
sv. Job,
svetopisemski mož
sv. Mamert,
škof
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA

Šmartno
Šmartno

Šmartno

11.00 za dobro pripravo na prvo obhajilo Šmarna gora
Šmartno
19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ
19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

17.00 za žive in pokojne gasilce
ŠKOLČ
19.00 ++ Ana
Alojz TOMŠIČ

Rašica

7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Drago MIHELAK, obl.

6. 5.
pon
7. 5.
tor
8. 5.
sre
9. 5.
čet
10. 5.
pet
11. 5.
sob
12. 5.
ned

KRAJ

NAMEN*

19.00 + ŠPANOVI
7.00 za pokojne sorodnike

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + iz družine Valentina LAMPIČA

Šmartno

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

19.00 + Đuro SKELEĐIJA

Šmartno

BITENC, obl.
19.00 ++ Ivan
Ivan NOVAK, obl.
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Vinko KLJUN, obl.
10.30 za sosesko

Tacen
Šmartno
Sp. Gameljne

*Spremembe glede svetih maš bodo objavljENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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13. 5.
pon
14. 5.
tor
15. 5.
sre
16. 5.
čet
17. 5.
pet
18. 5.
sob
19. 5.
ned

GOD/PRAZNIK
Fatimska
Mati Božja
sv. Bonifacij,
mučenec
sv. Zofija (Sonja),
mučenka
sv. Janez Nepomuk,
duhovnik in mučenec
sv. Jošt,
puščavnik
sv. Janez I.,
papež in mučenec
5. VELIKONOČNA
NEDELJA

URA

NAMEN*
+ Stanislava MERHAR
19.00
+ Franc OVČAK

20. 5.
pon
21. 5.
tor
22. 5.
sre
23. 5.
čet
24. 5.
pet
25. 5.
sob
26. 5.
ned

sv. Bernardin Sienski,
duhovnik
sv. Krištof Magellanes in
drugi mehiški mučenci
sv. Marjeta Kasijska,
redovnica
sv. Socerb Tržaški,
mučenec
MARIJA,
POMOČNICA KRISTJANOV
sv. Beda Častitljivi,
duhovnik in cerkveni učitelj
6. VELIKONOČNA
NEDELJA

Šmartno

19.00 + Marjan PANGERC

Šmartno

19.00 + Magda MAROLT, obl.

Šmartno

+ Janez ČARMAN, obl.
+ Peter MALOVRH
+ Jože RUPAR
19.00
+ Milan MARJETIČ, 30. dan
7.00 za žive in pokojne župljane
10.00 za prvoobhajance in njihove družine

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 + Frančiška ČAMPA

19.00

NEDELJA TURIZMA

KRAJ

Šmartno
Tacen
Šmartno

19.00 + Frančiška OVIJAČ in Brigita ZIDAR

Šmartno

19.00 + Marija NOVAK, obl.

Šmartno

19.00

+ Bernardka, Marija, Herman ANŽIČ
+ Franc OVČAK

19.00 + Ivan in Marija MARČEC
19.00

+ Peter FIŠTROVIČ, obl.
+ Marija PRUSNIK

19.00 + Ivan ČIŽMAN st., obl.
7.00
9.00
10.30
15.00

za žive in pokojne župljane
+ Roman TOMŠIČ, obl.
za sosesko
za žive in pokojne župljane

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno
Rašica
Šentjernej

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

