
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Ko ste gradili hišo, ste gotovo uporabili vso tehnologijo, 
ki je bila v tistem času na voljo. Tako ste v hišo napeljali 
vodo, elektriko, morda plin in iz nje odtoke odpadne vode 
in podobno. Zagotovo pa uporabljate iz leta v leto več 
električnih strojev, ki vam pomagajo pri gospodinjstvu 
in okoli hiše. Vaša električna napeljava pa je vsa leta 
neposodobljena, a nanjo kljub temu priključujete vedno 
nove in nove aparate. Zato bi se  lahko zaradi takega 
ravnanja zgodilo tudi kaj slabega ali celo nevarnega. Hvala 
Bogu, imamo varovalke. Te preprečijo preobremenjenost 
in opozorijo, da pretiravamo s porabo.
Tudi nam se dogaja kot dotrajani in preobremenjeni 
električni napeljavi. 

Vsak dan nam namenijo kakšno novo opravilo in naložijo nove naloge. Garamo in delamo, 
kakor da bomo večno živeli. Od nas se vedno veliko pričakuje, največ pričakujemo 
največkrat kar sami. Ne ločujemo dneva od noči, letnih časov, praznika od delavnika. 
Ampak vsaka napeljava se mora prilagajati novim, drugačnim razmeram. Sicer pride do 
izpada energije. Le da človeške varovalke včasih dokončno odpovedo.
Vsem želim, da bi se v času počitnic odpočili, si nabrali novih moči in pomislili tudi nase. 
Zatecimo se k Svetemu Duhu za dar modrosti, da bomo s sabo in drugimi vedno razumno 
ravnali in se znali ustaviti pravi čas. Bog nam je dal vsem pamet, da jo uporabljamo.

Sebastjan LIKAR, župnik
V Šentvidu pri Stični sem bil 25. junija posvečen v diakona. Obred posvečenja me je 
zelo ganil in prevzel. Nadškof Zore nas je v homiliji nagovoril: »Ljubite Cerkev, vaša je 
in edina.« Ko mi je domači župnik nadel štolo in dalmatiko, je bila že vzpostavljena 
povezanost s Cerkvijo in z župnijskim občestvom. Cerkev me pošilja v služenje bratom in 
sestram, vernim in nevernim, bolnim in vsem, h katerim želi On sam priti. Bog daj, da bi 
svojo službo vredno opravljal. Hvala vsem, ki ste prišli na to slavje, za vse vaše molitve 
in žrtve. Kot stalni diakon vam že lahko dam blagoslov in  si želim  dobrega sodelovanja. 

Ivan BIZJAK, stalni diakon
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Dnevi pred nami 

 Zaradi izleta z animatorji oratorija 
od 1. do 4. avgusta ne bo uradnih ur po 
večernih mašah v Šmartnu!

 V petek, 5. julija, je prvi petek. 
Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših 
po domovih. Uro pred večerno mašo bo 
priložnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi. 

 Ob nedeljah bo v župniji samo ena 
maša, in sicer ob 9.00 (razen 14. julija!). 
Počitniški red bo do 25. avgusta.

 Mašo ob sprejemu diakona, 7. julija, 
ob 9.00 bo daroval g. nadškof, msgr. Alojz 
Uran. Po maši se bomo še zadržali pred 
župnijsko cerkvijo, sodelovke Karitas pa 
bodo poskrbele za prigrizek.

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 13. julija, na vrsti Spodnje 
Gameljne.

 Na Krištofovo nedeljo, 21. julija, bomo 
nedeljsko pušico namenili za MIVO, vozila 
naših misijonarjev. Bog povrni za vse 
vaše darove, ki jih ob srečno prevoženih 
kilometrih darujete za ta namen!

 Ob prazniku sv. Jakoba, v četrtek, 
25. julija, bo Jakobova maša v Srednjih 
Gameljnah ob 19.00. Maša na Rašici bo ob 
20.00. 

 Poljska maša za vse tri soseske 
Gameljne (Zgornje, Srednje in Spodnje) bo 
na Šmarni gori v soboto, 27. julija, ob 9.00. 
Vabljeni!

 Prvi petek v avgustu obhajamo 2. 
avgusta. Obhajanje bolnih in starejših 
bo kot običajno dopoldan, prav tako 
bo priložnost za sveto spoved uro 
pred večerno mašo, od 18.00 naprej v 
župnijski cerkvi. 

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 10. avgusta, na vrsti: Srednje 
Gameljne in Rašica. 

 Priložnost za prejem bolniškega 
maziljenja v avgustu bo v nedeljo, 11. 
avgusta, po maši ob 9.00.

 Na slovesni in zapovedani praznik 
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, 
bosta sveti maši ob 7.00 in 9.00 v 
župnijski cerkvi. Pri obeh mašah bomo 
obnovili izročitev slovenskega naroda 
Mariji!

 Rokova maša bo 16. avgusta ob 19.00 
v podružnici sv. Lenarta v Sp. Gameljnah.

 Žegnanje v Srednjih Gameljnah bo v 
nedeljo, 18. avgusta, ob 10.30.

 Priprava staršev in botrov na krst bo v 
četrtek, 22. avgusta, ob 20.00, krščevanje 
pa med mašo v nedeljo, 25. avgusta, med 
mašo ob 9.00. V mesecu juliju navadno ni 
kandidatov za krst, če pa bodo, bo krstna 
nedelja kot običajno, zadnja. Krščevanje 
bo po maši ob 9.00.

 Naslednja številka Lista svetega 
Martina izide predvidoma v nedeljo, 25. 
avgusta.

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 ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

ODDANE MAŠE
Od 20. maja ste darovali za naslednje 
mašne namene: v dober namen, + 
PIGNAR, + Jože BITENC, obl., za blagoslov 
novokrščencev, po namenu romarjev iz 
Lurda pri Šentjerneju, + Antonija TOMŠIČ, 
obl., v dober namen, za svetost diakonov 
in novomašnikov, za nove duhovne poklice 
(2 mašna namena), za duše v vicah (2 
mašna namena), za blagoslov Šmarskih 
Šmarnogorcev.

Ob pogrebu Marije GOVEKAR so darovali 
za mašni namen: vnukinji Urška in Maja, 
Milan LAMPIČ z družino, Koščevi in Janez 
Lampič z družino.

Bog povrni! Svete maše bodo opravljene v 
juliju in avgustu.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega zakona sta sklenila 
Matevž KORENČ in Sara LORBEK iz Šmartna.
Veliko blagoslova na skupni poti!
Poslovili smo se od Frančiške ARTELJ iz 
Tacna, Cecilije KOSEC z Rašice ter od Marije 
GOVEKAR iz Šmartna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABILO
Lepo vabljeni k dvema slovesnostima v 
mesecu juliju, in sicer k sprejemu našega 
stalnega diakona, g. Ivana Bizjaka, ki bo v 
nedeljo, 7. julija, ob 9.00, ter k ponovitvi 
nove maše g. Gregorja Bregarja, ki jo bo 
v Šmartnu obhajal v nedeljo, 14. julija, 
ob 10.00. Po maši bo piknik za vse 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!

Janez Lesar (1905–1941) je bil v 
Šmartnu župnik od 4. oktobra 1905 do 
26. julija 1945 (od 1941 do smrti, 14. 
decembra 1948, je bil v samostanu 
v Stični). Fotografija je nastala ob 
njegovi zlati maši 18. julija 1937.

IZ BLIŽNJE ...

Kar 23 parov, ki v letu 2019 obhaja 
okroglo obletnico sklenitve svetega 

zakona, je svojo zvestobo obnovilo na 
praznik Svete Trojice, 16. junija 2019. 

Ker smo se pozabili slikati v cerkvi, 
je fotografija nastala po prijetnem 

druženju na dvorišču.
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TO IN ONO O(B) ZAKRAMENTIH

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)

Uradne ure: vsak ZADNJI ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00.
Telefon: 01/511 61 07

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJSKA KARITAS

Zakrament bolniškega maziljenja je sveto znamenje, s katerim nas Jezus po 
duhovnikovi molitvi in maziljenju z bolniškim oljem krepi in tolaži v starosti, bolezni 
ali drugi preizkušnji.

Hvala Bogu, v zadnjem času smo mišljenje, da je maziljenje (pogovorno sveto olje) 
namenjeno samo umirajočim, precej spremenili. Hvaležen sem za navdih Svetega 
Duha, da imamo vsak mesec na drugo nedeljo možnost, da po maši prejmemo ta 
zakrament ozdravljanja. Kristjani zaupamo, da nam Bog lahko vrne zdravje. K temu naj 
pripomore tudi molitev duhovnika Cerkve in udeleženega vernega ljudstva. Še bolj pa 
moramo verovati, da ta zakrament pomeni tudi poglobitev vere in zaupanja v Božjo 
voljo. On edini namreč ve, kaj je najbolje za nas. To sprejemanje pomeni tudi umiritev 
in vdanost, če se stanje bolezni ne obrne po naših željah.

Vesel sem, kadar me kdo pokliče, da bi prejel bolniško maziljenje. Hkrati pa tudi 
žalosten, ker toliko naših župljanov, o katerih lahko rečemo, da imajo res močno vero, 
da so pripadni Cerkvi, pa nihče ne poskrbi ali pa se tudi sami ne zanimajo, da bi prejeli  
ta zakrament.

Povabljeni smo, da po bolniškem maziljenju čimprej opravimo tudi dobro spoved, 
da ohranjamo nekakšno ravnovesje med dušo in telesom. Zato ta zakrament lahko 
podeljujeta le škof in diakon.

Diakoni (tudi stalni diakoni) pa lahko delijo zakrament svete evharistije (tudi kot 
popotnico bolnikom), opravljajo besedno bogoslužje, podeljujejo zakramenta svetega 
krsta in svetega zakona ter s krščanskim pogrebom pospremijo pokojnega (kadar 
obred ni združen z obhajanjem maše).

Gospod Ivan Bizjak, ki je bil 25. junija v župnijski cerkvi v Šentvidu pri Stični posvečen 
v diakona za našo nadškofijo, bo tako v novem pastoralnem letu prevzel tudi določene 
naloge ter v Cerkvi delil svete zakramente kot pomoč župniku.



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 6. 
ned

13. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Stanislava in Nande ZORC
1. 7.  
pon

sv. Estera, 
svetopisemska žena 19.00 + Franc in Frančiška LOŽAR Šmartno

2. 7.   
tor

Ptujskogorska
Mati Božja

ni maše
(za nove duhovne poklice)

3. 7.  
sre

sv. Tomaž,
apostol 19.00 + Frančiška GREGORŠ

(za duše v vicah) Šmartno

4. 7. 
čet

sv. Urh (Uroš),
škof

19.00 + DEBEVEC in PODGORNIK Šmartno
20.00 + Cecilija KOSEC, 7. dan Rašica

5. 7. 
pet

SV. CIRIL IN METOD,
APOSTOLA SLOVANOV
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu
+ Mira JERAS Šmartno

6. 7. 
sob

sv. Marija Goretti,
devica in mučenka
PRVA SOBOTA

19.00 + Milan st. in Milan ml. TOMŠIČ
+ Frančiška ARTELJ, 30. dan Tacen

7. 7. 
ned

14. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

9.00 + Zofija in Franc BRADEŠKO
za zdravje in varstvo družin Šmartno

8. 7. 
pon

sv. Kilijan,
škof in mučenec 19.00 + PIGNAR

+ Jože BITENC, obl. Šmartno

9. 7. 
tor

sv. Avguštin Zhao Rong in
drugi kitajski mučenci

ni maše
(za blagoslov Šmarskih Šmarnogorcev)

10. 7. 
sre

sv. Amalija, 
redovnica 19.00 + Jože in Aleš Jože NOVAK

+ Peter MALOVRH Šmartno

11. 7. 
čet

sv. Benedikt,
opat in zavetnik Evrope 19.00 + SERAŽIN in GREGORŠ

+ Marija GOVEKAR, 7. dan Šmartno

12. 7. 
pet

sv. Mohor in Fortunat,
zavetnika oglejske Cerkve 19.00 + Marjan MAJCEN Šmartno

13. 7. 
sob

sv. Henrik II.,
cesar 19.00 + Marija ZAJEC, obl. Tacen

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SvETE MAŠE v ŽupNiJi (JULIJ)
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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. 7. 
ned

15. NEDELJA
MED LETOM 10.00 + Andrej HRiBAR

+ Franc in Cecilija JEŽEK, obl. Šmartno

15. 7.  
pon

sv. Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(v dober namen) Šmartno

16. 7.   
tor

Karmelska
Mati Božja

ni maše
(za svetost diakonov in novomašnikov)

17. 7.  
sre

sv. Aleš, 
spokornik 19.00 + Jože KUHAR

(za nove duhovne poklice) Šmartno

18. 7. 
čet

bl. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec 19.00 + Stanislav ARTELJ, obl. Šmartno

19. 7. 
pet

sv. Arsenij Veliki,
puščavnik 19.00 v zahvalo Božji služabnici M. Gornik Šmartno

20. 7. 
sob

sv. Apolinarij,
škof in mučenec 19.00 + Jože TOMŠIČ, obl. Tacen

21. 7. 
ned

16. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA NEDELJA

9.00 + KRAMARJEvi Šmartno

22. 7. 
pon

sv. Marija Magdalena,
svetopisemska žena 19.00 + Slavko GREGORŠ, obl. Šmartno

23. 7. 
tor

sv. Brigita Švedska,
redovnica, sozavetnica Evrope

ni maše
(v zahvalo)

24. 7. 
sre

sv. Krištof,
mučenec 19.00 + Ana PREMK, obl Šmartno

25. 7. 
čet

sv. Jakob Starejši,
apostol

19.00 + JARC Sr. Gameljne
20.00 + Janez in Cecilija KOSEC, 30. dan Rašica

26. 7. 
pet

sv. Joahim in Ana,
starši Device Marije 19.00 + CERAR in KOZELJ Šmartno

27. 7. 
sob

sv. Gorazd, Kliment in 
drugi učenci Cirila in Metoda

9.00 poljska maša (za soseske Gameljne) Šmarna gora
19.00 + Franc TRTNIK Tacen

28. 7. 
ned

17. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Zinka in viktor GOTHE, obl. Šmartno

*drUgega ZapiSaNega mašNega NameNa Se bomo SpomiNjali pri prošNjah verNiKov, iNteNCija 
pa bo SKUpaj Z mašNim štipeNdijem oddaNa dUhovNiKom, Ki Nimajo maš!
ČE BO V TOREK V ŽUPNIJI SVETA MAŠA, BO TO OZNANJENO PRI NEDELJSKIH OZNANILIH, IN SICER PO 
NameNU, ZapiSaNem v oKlepajU.
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
28. 7. 
ned

17. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Zinka in Viktor GOTHE, obl. Šmartno

29. 7.  
pon

sv. Marta,
svetopisemska žena 19.00 + MOŽINA Šmartno

30. 7.   
tor

sv. Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj

ni maše
(+ Marija TRAMTE, obl.)

31. 7.  
sre

sv. Ignacij Lojolski,
redovni ustanovitelj 19.00 + Marjeta HRIBAR Šmartno

1. 8. 
čet

sv. Alfonz Marija Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Anton, Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF Šmartno

2. 8. 
pet

sv. Evzebij iz Vercellija,
škof
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu
+ Marija GOVEKAR, 30. dan Šmartno

3. 8. 
sob

sv. Konrad,
redovnik
PRVA SOBOTA

19.00 + Hari BRVAR, obl. Tacen

4. 8. 
ned

18. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Marija, Franc in Rozalija TOMŠIČ Šmartno

5. 8. 
pon

Marija
Snežna (Nives) 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ PIGNAR) Šmartno

6. 8. 
tor

JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI

ni maše
(za blagoslov novokrščencev)

7. 8. 
sre

sv. Sikst II.,
papež in mučenec 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(namen šmarničnega shoda v Lurdu) Šmartno

8. 8. 
čet

sv. Dominik,
redovni ustanovitelj 19.00 + Albin ULČNIK, obl. Šmartno

9. 8. 
pet

sv. Edith Stein,
devica in mučenka 19.00 + Marta UMEK Šmartno

10. 8. 
sob

sv. Lovrenc,
diakon in mučenec 19.00 + Marija PETERLIN in za zdravje Tacen

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SVETE MAŠE V ŽupNIJI (AVGUST)
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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

11. 8. 
ned

19. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Anton JERAS, obl. Šmartno

12. 8.  
pon

sv. Ivana Šantalska,
redovnica 19.00 v zahvalo Šmartno

13. 8.   
tor

sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca

ni maše
(za duše v vicah)

14. 8.  
sre

sv. Maksimilijan Kolbe, 
duhovnik in mučenec 19.00 + Ljudmila ŠKOF, obl. Šmartno

15. 8. 
čet

VNEBOVZETJE 
DEVICE MARIJE
VELIKI ŠMAREN

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Terezija TONI, obl.
16. 8. 

pet
sv. Rok,
spokornik 19.00 + RAMOVŽ in VIDMAR Šmartno

17. 8. 
sob

sv. Evzebij,
papež in mučenec 19.00 + Franc TOFANT, obl. Tacen

18. 8. 
ned

20. NEDELJA
MED LETOM

9.00 + Jože SITAR Šmartno
10.30 za sosesko Sr. Gameljne

19. 8. 
pon

sv. Janez Eudes,
duhovnik 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Antonija TOMŠIČ, obl.) Šmartno

20. 8. 
tor

sv. Bernard,
opat in cerkveni učitelj

ni maše
(+ Jože BITENC)

21. 8. 
sre

sv. Pij X.,
papež 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Oton FANTUR) Šmartno

22. 8. 
čet

Devica
Marija Kraljica 19.00 za blagoslov v družini Šmartno

23. 8. 
pet

sv. Roza iz Lime,
redovnica 19.00 v zahvalo za zdravje Šmartno

24. 8. 
sob

sv. Jernej,
apostol 19.00 + Jože in Marija DOLINAR Tacen

25. 8. 
ned

21. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Vinko ALJAŽ, obl.
*drUgega ZapiSaNega mašNega NameNa Se bomo SpomiNjali pri prošNjah verNiKov, 
iNteNCija pa bo SKUpaj Z mašNim štipeNdijem oddaNa dUhovNiKom, Ki Nimajo maš!
ČE BO V TOREK V ŽUPNIJI SVETA MAŠA, BO TO OZNANJENO PRI NEDELJSKIH OZNANILIH, IN 
SiCer po NameNU, ZapiSaNem v oKlepajU.
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