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Od pastirja k ljudstvu

ŠT. 661

Mašniška posvečenja, katerih obletnice duhovniki
v Sloveniji večinoma obhajamo v mesecu juniju, še
posebej ob prazniku prvakov apostolov, sv. Petra in
Pavla, so spet priložnost, da okrepimo molitev za nove
duhovne poklice in za svetost poklicanih. Veselili se
bomo diakonskega posvečenja našega župljana, g.
Ivana Bizjaka, in mašniškega posvečenja ter nove maše
v sosednji župniji, ki jo bo daroval g. Gregor Bregar.
Pred dvema letoma je namreč v naši župniji opravljal
pastoralno prakso in nam je ostal v lepem spominu.
Prav tako bo nova maša tudi v Radovljici, kjer je bilo
po osamosvojitvi Slovenije že sedem novih maš. Prvi
novomašnik jo je obhajal ob nizki udeležbi vernikov, ker
so v tistem času sirene oznanjale nevarnost letalskih
napadov. Letošnjo bo verjetno spremljajo več veselja in
(vir: internet)
hvaležnosti Bogu ...
Njemu moramo biti hvaležni, on vabi, kliče in podpira svoje služabnike. Verujemo pa tudi,
da naše prošnje in molitve odpirajo srca fantov in deklet, da se odzovejo na sveti klic. Kdo
ve, morda pa bomo v prihodnosti tudi v naši župniji slišali veseli pozdrav Novomašnik
bod' pozdravljen. Bog preseneča!
Sebastjan LIKAR, župnik
Še vedno je v meni močno prisoten trenutek, ko sva z gospodom župnikom ostala po
doživeti maši v cerkvi in sem začutil, da mu moram povedati: rad bi služil Cerkvi kot
stalni diakon. To je bilo Božje povabilo, kajti sicer bi težko prebrodil šestletno pripravo na
diakonat. Tudi sporočilo župniji in družini o tej moji odločitvi me je navdajalo z veseljem
in mirom: če je Božja volja, bo šlo.
Podpora župnika, molitev v župniji, katehetska in teološka strokovna izobrazba,
pastoralno delo v župniji in osebna vsakodnevna molitev, vse to me je pripeljalo še bližje
Bogu in ljudem. Hvala dobremu Bogu in Mariji, družini in župniji. Veselite se z menoj!
Ivan BIZJAK

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Dnevi pred nami
V tednu po 26. maju so po podružnicah
prošnje maše, ko prosimo za blagoslov
dela, še posebej na poljih, in pa za
primerno vreme. Nabirka med mašo je za
mašni dar!
V ponedeljek, 27. maja, bo srečanje
biblične skupine ob 20.00 v župnišču.
Na praznik Gospodovega vnebohoda,
30. maja, bosta maši ob 9.00 in 19.00 v
Šmartnu.
Obhajanje bolnih in starejših po
domovih bo izjemoma teden dni prej, 31.
maja dopoldan. Zvečer ob 18.30 sklepamo
šmarnično pobožnost in veroučno leto,
zato vabimo vse starše in otroke k zahvalni
maši in podelitvi spričeval.
Uradnih ur v župnišču v tednu po 2.
juniju ne bo. Od 10. junija naprej pa so
uradne ure po večernih mašah v Šmartnu.
Na binkošti, 9. junija, bodo med mašo
ob 9.00 naši birmanci prejeli Sveta pisma,
dar njihovih duhovnih botrov. Po obeh
mašah v Šmartnu boste lahko prejeli
zakrament bolniškega maziljenja. Ob 19.00
bo letni koncert duhovniškega okteta
Oremus v baziliki v Petrovčah. Avtobus
se bo ustavil tudi v Šmartnu. Prijavite se v
župnišču!

Za čiščenje župnijske cerkve so v
soboto, 15. junija, na vrsti ulice: Lizike
Jančar, Pot sodarjev, Židankova, Mirka
Tomšiča in Čižmanova. Ob 9.00 bo na
Šmarni gori poljska maša za soseski
Tacen in Šmartno ter letno srečanje
Šmarskih Šmarnogorcev. Vabljeni!
Na nedeljo Svete Trojice, 16. junija,
bo ob 9.00 srečanje zakonskih jubilantov,
popoldan ob 15.00 pa na Brezjah
molitvena ura in maša za nove duhovne
poklice, pri kateri sodeluje naša dekanija
Ljubljana Šentvid.
Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 17.
junija, ob 19.30.
Na slovesni in zapovedani praznik
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, 20.
junija, bosta sveti maši v Šmartnu ob
9.00 in ob 19.00.
Peš romanje na Brezje bo v petek,
21. junija. Romarski blagoslov v župnijski
cerkvi bomo prejeli ob 21.30, maša na
Brezjah pa bo ob 6.00. Kolesarji greste
na pot ob 3.30 iz Šmartna.
Telovska procesija bo v nedeljo, 23.
junija, po maši, ki bo samo ob 8.00!

Srečanje Župnijskega gospodarskega
sveta bo v ponedeljek, 10. junija, ob 19.30.

Od 24. do 28. junija bo v naši župniji
oratorij. Prijavnice so otroci že prejeli pri
verouku, čim prej se prijavite!

Priprava staršev in botrov na krst bo
izjemoma v torek, 11. junija, ob 20.00,
krščevanje pa 16. junija, na nedeljo Svete
Trojice po maši ob 9.00.

Lepo vabljeni k mašniškemu
posvečenju, ki bo v ljubljanski stolnici v
soboto, 29. junija, ob 9.00!

Zaradi dekanijskega dneva posvečenja,
ki ga obhajamo duhovniki, v četrtek, 13.
junija, v župniji ne bo svete maše.

Celonočno češčenje za nove duhovne
poklice in za svetost duhovnikov bo v
naši župniji s sobote na nedeljo, 30.
junija. Vabljeni!

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.

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Iz naših krajev ...
ODDANE MAŠE

ŽUPNIJA ŽIVI

Od 30. aprila ste darovali za mašne
namene: + Filomena FLAC, za varnost v
gozdu in za življenje, + Oton FANTUR, v
zahvalo (2 mašna namena), za pokojne
starše, brate in sestre, + Marija TRAMTE,
obl., za zdravo in srečno nosečnost.

Zakrament svetega krsta so prejeli: ANA
TERESA Pipan iz Tacna, ROK Lenart iz
Zgornjih Gameljn ter AJDA Bregar iz
župnije Vrhnika.
Podprimo jih z molitvijo!

Bog povrni! Svete maše bodo darovane ob
župnikovem dopustu (1. - 7. junij).

Poslovili smo se od Otona FANTURJA iz
Tacna.
Gospod, daj mu večni pokoj!

VABILO

N. B. Veliko ljudi prihaja, da bi darovali za
svete maše v bližnji prihodnosti, pa imamo,
žal, termine zasedene.
Kakor je bilo že velikokrat povedano, se v
takih primerih spomnimo vseh namenov
pri prošnjah pri maši v domači župniji,
mašni štipendij (dar za mašo) pa skupaj
z namenom oddamo duhovniku, ki nima
dovolj svetih maš. Hvala za razumevanje!

Vse pare, ki v letošnjem letu obhajate
okroglo obletnico sklenitve svetega zakona
(od 10 let naprej, na 5 let), vabimo, da se
nam pridružite pri skupnem praznovanju
na nedeljo Svete Trojice, 16. junija 2019,
pri maši ob 9.00 v Šmartnu.
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se
prijavite v župnišču.

Župnijskega romanja na Češko se je
udeležilo 55 naših župljanov. Poromali
smo v Velehrad, se ustavili v Brnu in si
ogledali glavno mesto Praga, predvsem
grad Hradčani s stolnico sv. Vida.
Fotografija je s predzadnjega dne našega
romanja, 30. aprila 2019, v lepem centru
mesta Češke Budejowice.

Po vojni je bila potreba po novih orglah
vedno večja in kljub težkim časom so
bile pri mojstru Francu Jenku v Šentvidu
naročene nove orgle. Tako so bile junija
1958 stare mehanične Rumplove orgle
s klasicistično dispozicijo nadomeščene
s pnevmatičnimi Jenkovimi orglami z
romantično dispozicijo.

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

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
7. VELIKONOČNA
2. junij (9.00)
BINKOŠTI
9. junij (9.00)
SVETA TROJICA
16. junij (9.00)
12. MED LETOM
23. junij (8.00)
13. MED LETOM
30. junij (9.00)

OZNANILA
(TACEN)
Nuša MERŠE
(Vida MERŠE)
Anja TRŠEK
(Ivan BIZJAK)
Klara MERŠE
(Blaž BILBAN)
Andrej MERŠE
(Tina ŽINKO)
Irena KOŽELJ
(Špela TRŠEK)

PROŠNJE

1. BERILO

2. BERILO

Barbara MERŠE

Stane MERŠE

birmanci

birmanci

zakonski
jubilanti

zakonski
jubilanti

Lidija LAMPIČ

Vida MERŠE

Ignac POLAJNAR

Klara OGOREVC

Jolanda BIZJAK

Jurij ŠILC

(POBIRANJE DAROV)

Anita VIDMAR
(D. Ogorevc in D. Suhoveršnik)

Pia MERŠE
(M. Sešek in L. Lampič)

(V. Marjetič in J. Lampič)

(T. Lampič in T. Ogorevc)

Rok MERŠE
(V. Marjetič in J. Lampič)

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA
V času šolskih ali veroučnih počitnic (od 1. junija do 1. septembra) 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
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Svete maše v župniji
27. 5.
pon
28. 5.
tor
29. 5.
sre
30. 5.
čet

GOD/PRAZNIK
bl. Alojzij Grozde,
dijak in mučenec
sv. German Pariški,
škof
sv. Maksim Emonski,
škof
GOSPODOV
VNEBOHOD

31. 5.
pet
1. 6.
sob

Obiskanje
Device Marije
sv. Justin,
mučenec

2. 6.
ned
3. 6.
pon
4. 6.
tor
5. 6.
sre
6. 6.
čet
7. 6.
pet
8. 6.
sob
9. 6.
ned

NAMEN*

Sp. Gameljne

19.00 prošnja maša

Sr. Gameljne

19.00 prošnja maša

Rašica

9.00 + Andrej in Ana ŠUŠTAR
19.00 + Aleš MAROLT, obl.

Šmartno

19.00 prošnja maša

Šmartno

7.00 v zahvalo za zdravje

sv. Medard,
škof

19.00 + Ivana in PETER SPIMPOLO

BINKOŠTI

7.00 za žive in pokojne župljane

PRVA SOBOTA

9.00 + Franc DEBEVC, obl.
BINKOŠTNI PONEDELJEK

KRAJ

19.00 prošnja maša

19.00 prošnja maša
7. VELIKONOČNA
7.00 za žive in pokojne župljane
NEDELJA
NOVAK in Marija ZAJC
NEDELJA SRED. DRUŽB. OBV.
9.00 +(+Leopoldina
Filomena FLAC)
sv. Karel Lwanga in drugi 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom
(za varnost v gozdu in za življenje)
ugandski mučenci
sv. Peter Veronski,
ni maše
redovnik in mučenec
(v dober namen)
in Marija KERŽIČ
sv. Bonifacij,
19.00 +(vJože
škof in mučenec
zahvalo)
besedno bogoslužje z obhajilom
sv. Norbert,
škof in redovni ustanovitelj 19.00 (za pokojne starše, brate in sestre)
sv. Robert Newminstrski,
bl. Alojziju Grozdetu
opat
19.00 v(začast
srečno in zdravo nosečnost)
PRVI PETEK

10. 6. MARIJA,
pon MATI CERKVE
11. 6.
tor
12. 6.
sre
13. 6.
čet

URA

JAKOPIN, obl.
19.00 ++ Marija
Peter MALOVRH

PLUT, obl.
sv. Barnaba,
19.00 ++ Anton
Milan JARC, obl.
apostol
sv. Adelajda,
7.00 za pokojne sorodnike
redovnica
sv. Anton Padovanski,
ni maše
redovnik in cerkveni učitelj

Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
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GOD/PRAZNIK
14. 6. sv. Valerij in Rufin,
pet mučenca
15. 6. sv. Vid,
sob mučenec

URA

NAMEN*

19.00 + Anton MEDJA

KRAJ
Šmartno

9.00 poljska maša (za Šmartno in Tacen) Šmarna gora
ČIŽMAN ml., obl.
Tacen
19.00 ++ Ivan
Oton FANTUR, 30. dan
7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno
9.00 + Valentin BURGAR, obl.
16.00 za nove duhovne poklice
Brezje

16. 6. NEDELJA
ned SVETE TROJICE
17. 6.
pon
18. 6.
tor
19. 6.
sre
20. 6.
čet

sv. Rajner,
samotar
sv. Marko in Marcelijan,
mučenca
sv. Nazarij,
koprski škof
SV. REŠNJE TELO IN KRI

21. 6.
pet
22. 6.
sob

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik
sv. Janez Fisher in
Tomaž More, mučenca

23. 6.
ned
24. 6.
pon
25. 6.
tor
26. 6.
sre
27. 6.
čet
28. 6.
pet
29. 6.
sob
30. 6.
ned

12. NEDELJA
MED LETOM TELOVSKA PROCESIJA
ROJSTVO
JANEZA KRSTNIKA
sv. Viljem iz Vercellija,
DAN DRŽAVNOSTI
opat
sv. Jožefmarija Escriva,
redovni ustanovitelj
sv. Ema Krška,
kneginja
SRCE
JEZUSOVO
SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA
13. NEDELJA
MED LETOM

TELOVO

19.00 + Albin TOMŠIČ, obl.

Šmartno

7.00 + Slavc SEŠEK, obl.

Šmartno

19.00 + Janez in Jožefa MAROLT

Šmartno

9.00 za žive in pokojne župljane
19.00 + Jože ŽGAJNAR, obl.

Šmartno

19.00 za blagoslov v družini

Šmartno

6.00 za žive in pokojne župljane
19.00 + Marija in Ivan KERMELJ
8.00 za žive in pokojne župljane

Brezje
Tacen
Šmartno

19.00 + GROZDEK

Šmartno

19.00 + Valentin ANŽIN, obl.

Šmartno

7.00 v zahvalo za srečno opravljen izpit

Šmartno

19.00 + Damjan ČREŠNOVEC, obl.

Šmartno

19.00 + Anton ADAMIČ

Šmartno

19.00 + BOŠKOVI
7.00 za žive in pokojne župljane
9.00 + Stanislava in Nande ZORC

Tacen
Šmartno

*DRUGEGA ZAPISANEGA MAŠNEGA NAMENA SE BOMO SPOMINJALI PRI PROŠNJAH VERNIKOV, INTENCIJA PA BO SKUPAJ Z MAŠNIM
ŠTIPENDIJEM ODDANA DUHOVNIKOM, KI NIMAJO MAŠ! PO NAMENIH, ZaPISANIH V OKLEPAJU, BO MAŠEVAL ŽUPNIK DRUGOD.
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Telefon: 01 511 61 07
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
GSM: 041 872 638
Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/
Uredniški odbor Lista svetega Martina:
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
Ivan BIZJAK, Vida MERŠE, Jurij ŠILC in Lea MERŠE
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667
Odgovarja:
Tisk: Salve, Rakovnik
Sebastjan LIKAR, župnik
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