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Od pastirja k ljudstvu

ŠTEVILKA 613

Izraz »velikonočni kristjani« mi ni bil nikoli všeč. Postavljam ga ob bok izrazu »prvi
kristjani«, o katerem smo na tem mestu že pisali. Zakaj tako? Velika noč nas spreminja,
a to ne pomeni, da mora biti naša drža pobožna in pravična le v času praznika ali velike
noči. Mar med letom smemo delati, kar hočemo in celo v škodo nam in bližnjim?
Prav je, da tako negodovanje obrnemo v premislek in spraševanje vesti. Ali sem
napredoval? Ali sem iz svoje vere v Kristusovo vstajenje zmogel postati vsaj malo boljši?
Morda začnimo kar pri župnijskem življenju: K ministrantom ne hodim, ker so me kolegi
užalili ... Pri zboru ne pojem, ker mi repertoar ni všeč in se na koru klepeta ... Mašo
obiskujem drugje, ker je ura bolj primerna ... To je predolgo! Ono je prekratko! Župnik je
premalo pobožen, kaplan je preveč zamaknjen! So res vsi ljudje okoli mene nemogoči?
Spomnimo se na šalo, ko voznik po radiu v avtomobilu posluša opozorilo, da nespametnež
vozi v napačno smer, on pa na to ogorčen vzklikne: »Kaj eden, na stotine jih je!« Ali res
morajo prevzeti odgovornost vedno drugi, jaz pa nikoli?
Pred nami je mesec majnik. Ohranimo staro slovensko pobožnost šmarnic in se več
obračajmo k Mariji, ki je zgled zvestega služenja. Ne kako bi ugajala ljudem, temveč Bogu!
Sebastjan LIKAR, župnik
Ali sem zmogel v zadnjem času vsaj malo
napredovati v veri in dobrih delih? Še vedno
je čas, da rečemo Bogu svoj Da, kakor je to
zmogla nebeška Mati Marija.
Glej, Gospod, tukaj sem, pošlji mene! Bodimo
velikodušni, pojdimo proti toku mlačnosti
in povprečja. Prava sreča je v predanosti
Božji volji, ki pričakuje naše sodelovanje.
Danes bom naredil dejanje ljubezni do mojih
bližnjih, v družini, župniji, družbi.
Ivan BIZJAK
Mati Marija, jaz tvoj sem otrok. Vodi me in varuj!
Blagoslovi naše prvoobhajance, zakonske jubilante in naše družine.
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Dnevi pred nami
Po nedelji, 26. aprila, so prvomajske
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne
ure so po večerni maši v Šmartnem.

Prvoobhajanci bodo zakrament
svete spovedi prvič prejeli v soboto, 16.
maja, ob 16.30.

V petek, 1. maja, bo dopoldan
obhajanje bolnih in starejših po domovih.
Zvečer ob 18.30 začnemo s šmarnično
pobožnostjo v župnijski cerkvi.

Praznik prvega svetega obhajila bo
na 7. velikonočno nedeljo, 17. maja,
ob 10.00 (to nedeljo ni maše ob 9.00!).
Bog povrni faranom, ki so za enega od
prvoobhajancev molili in jim kupili Mali
molitvenik (5 EUR).

Romanje prvoobhajancev in njihovih
družin na Šmarno goro bo v soboto, 2.
maja. Dobimo se ob 10.00 pred župniščem.
V ponedeljek, 4. maja, bo ob 18.00
srečanje animatorjev oratorija, ob 19.30
pa sestanek pastoralnega sveta.
Četrtkovi pogovori o veri bodo 7. maja
ob 20.00. Tema večera: Nekrščanska in
vzhodna verstva ter njihov vpliv v Evropi.
V nedeljo, 10. maja, bo pri mašah
redno mesečno darovanje za potrebe
župnije, ob 10.30 pa žegnanjska maša
na Rašici. Zbrana sredstva pri podružnici
namenjamo za popravilo strehe.
V tednu po 10. maju bodo prošnje
maše po podružnicah in v župnijski cerkvi,
ko prosimo za odvrnitev nesreč in za
blagoslov dela. Pušca pri prošnjih mašah je
za mašni namen za prošnjo mašo.
Srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 11. maja, ob 20.00 v župnišču.
Pri večerni maši Gospodovega
vnebohoda, 14. maja, ob 19.00, začnemo s
tridnevnico pred prvim svetim obhajilom.
Za čiščenje župnijske cerkve so v soboto,
16. maja, na vrsti starši prvoobhajancev.

Srečanje biblične skupine bo v
ponedeljek, 18. maja, ob 19.30 v
župnišču.
V soboto, 23. maja, bo dekanijski
ministrantski
kviz
in
nogomet.
Informacije in sestava ekip še sledi!
Na Binkoštno nedeljo, 24. maja,
bo ob 9.00 izročitev Svetega pisma
birmanskim kandidatom. Bog povrni
faranom, ki ste postali duhovni botri in
ste jim kupili Sveto pismo.
Priprava staršev in botrov za krst bo
v četrtek, 28. maja, ob 20.00 v župnišču.
Krsti pa so po maši v nedeljo, 31. maja.
V soboto, 30. maja (9.30), bo romanje
birmanskih skupin z animatorji in starši
k bl. Alojziju Grozdetu na Zaplaz nad
Čatežem. Peš romanje bo od Trebnjega
proti Zaplazu (ca. 2 uri).
Sodelavci Karitas vabijo k obhajanju
zakonskih jubilejev, ki bo na Nedeljo
Svete Trojice, 31. maja, pri maši ob 9.00.
Prijavite se pari, ki letos obhajate okroglo
obletnico! Popoldan bo sklep šmarnične
pobožnosti z majniškim izletom.

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 3. aprila ste darovali za naslednje
mašne namene: za odvrnitev potresa in
drugih naravnih nesreč, v zahvalo, + Marija
PREMK, za nove duhovne poklice, za dušno
in telesno zdravje v družini.
Ob pogrebu + Marije PREMK je darovala za
mašni namen: Magda Ovčak.
Ob pogrebu + Martina JERASA so darovali
za dva mašna namena: družina Jeras iz
Šmartna.
Ob blagoslovu vozil na 3. velikonočno
nedeljo, 19. aprila, ste darovali za 17 mašnih
namenov za srečno vožnjo.
Bog povrni! Svete maše bo opravil: mag.
Gašper Kočan v Rimu ter upokojeni
nadškof, mons. Alojz Uran.

Sveti zakon sta sklenila Matjaž ŽEBOVEC iz
župnije Vodice in Ana KUCLAR iz župnije
Šmartno pod Šmarno goro.
Veliko blagoslova na skupni poti!

IZ BLIŽNJE ...

... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Poslovili smo se od Ivana BOSTIČA iz Sp.
Gameljn, Marije PREMK iz Sr. Gameljn ter
od Milke ZIMIC iz Zg. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!

VABIMO!

Somaševanje slovenskih škofov ob
70-letnici konca 2. svetovne vojne in za vse
žrtve medvojnega in povojnega nasilja bo
na Brezjah, 16. maja, ob 10.00.
Molimo za spravo v našem narodu!

• 2. maja 1838 so začeli graditi sedanjo
župnijsko cerkev
• 6. maja 1866 je župnik Anton Namre
blagoslovil novo šolsko poslopje v
Šmartnem, tako da je učitelj Lovrenc Arko
naslednji dan začel s poukom
Ob spominu na zadnjo večerjo, na veliki
četrtek, 2. aprila 2015, je 12 novih članov
Župnijskega pastoralnega sveta župnije
Šmartno pod Šmarno goro po izpovedi
Vere prejelo blagoslov. Tako se je začelo
njihovo poslanstvo za mandatno obdobje
2015-2020.

• 12. maja 1912 je bilo ustanovljeno PGD
Rašica
• 20. maja 1924 je podružnična cerkev na
Rašici dobila dva bronasta zvonova
• 12. maja 1932 je umrl duhovnik,
domačin iz Sp. Gameljn, Matej Ježek

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

OZNANILA

1. BERILO

5. VELIKONOČNA
3. maj (9.00)

Lidija LAMPIČ

Urška BITENC

6. VELIKONOČNA
10. maj (9.00)

Jure SEŠEK

Jolanda BIZJAK

PRVO SV. OBHAJILO Petra SUHOVERŠNIK
starši
prvoobhajancev
17. maj (10.00)

2. BERILO

PROŠNJE

Andrej MEDVED Andrej MEDVED
Ivan BIZJAK

Joži PLUT

starši
prvoobhajancev

prvoobhajanci

BINKOŠTI
24. maj (9.00)

Jan KOPAČ

Renata OGOREVC

Jurij ŠILC

birmanski
kandidati

SVETA TROJICA
31. maj (9.00)

Helena LESAR

zakonski
jubilanti

zakonski
jubilanti

Irena KOŽELJ

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 Šmartnem.
V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem.
V času odsotnosti ali dopusta 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
27. 4.
pon
28. 4.
tor
29. 4.
sre
30. 4.
čet
1. 5.
pet
2. 5.
sob
3. 5.
ned
4. 5.
pon
5. 5.
tor
6. 5.
sre
7. 5.
čet
8. 5.
pet
9. 5.
sob
10. 5.
ned
11. 5.
pon
12. 5.
tor
13. 5.
sre
14. 5.
čet

GOD/PRAZNIK
bl. Hozana Kotorska,
devica
sv. Peter Chanel,
duhovnik in mučenec
sv. Katarina Sienska,
devica in cerkvena učiteljica
sv. Pij V.,
papež
SV. JOŽEF DELAVEC
PRAZNIK DELA

URA

NAMEN*

19.00 + Elizabeta KLEMENT

KRAJ
Šmartno

ni maše
19.00 + Alojzij LETNAR, obl.

Šmartno

19.00 v čast sv. Martinu za zdravje

Šmartno

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu

Šmartno

sv. Atanazij,
škof in cerkveni učitelj
5. VELIKONOČNA
NEDELJA

11.00 za dobro pripravo na prejem evharistije Šmarna gora
19.00 + Ivan NOVAK, obl.
Tacen

sv. Florijan,
mučenec
sv. Gotard,
škof
sv. Dominik Savio,
dijak, zavetnik ministrantov
sv. Gizela,
opatinja
Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice
sv. Izaija,
prerok
6. VELIKONOČNA
NEDELJA

19.00 + Jože BRANK, obl.

Šmartno

19.00 za pokojne sorodnike

Šmartno

ŠILC
19.00 ++ Meta
Marija PREMK, 30. dan

Šmartno

19.00 za pokojne iz družine V. LAMPIČA

Šmartno

19.00 + Valentina in Ivan NAHTIGAL

Šmartno

NEDELJA TURIZMA

sv. Mamert,
škof
sv. Leopold Mandić,
redovnik
Fatimska
Mati Božja
GOSPODOV
VNEBOHOD

7.00 za žive in pokojne farane
9.00 + Janez MEDVEŠEK, obl.

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

Šmartno

Tacen
Šmartno
Rašica

19.00 prošnja maša

Sp. Gameljne

19.00 prošnja maša

Sr. Gameljne

19.00 prošnja maša

Rašica

9.00 + Bernardka, Marija, Herman ANŽIČ
19.00 + Magda MAROLT, obl.

Šmartno
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GOD/PRAZNIK
15. 5. sv. Zofija,
pet mučenka
16. 5. sv. Janez Nepomuk,
sob duhovnik in mučenec
17. 5. 7. VELIKONOČNA
ned NEDELJA

URA

19.00 prošnja maša

sv. Janez I.,
papež
sv. Krispin,
redovnik
sv. Bernardin Sienski,
duhovnik
sv. Krištof in drugi
mehiški mučenci
sv. Marjeta Kasijska,
redovnica
sv. Socerb Tržaški,
mučenec
BINKOŠTI

25. 5.
pon
26. 5.
tor
27. 5.
sre
28. 5.
čet
29. 5.
pet
30. 5.
sob
31. 5.
ned

MARIJA,
MATI CERKVE
sv. Filip Neri,
redovnik
bl. Alojzij Grozde,
mučenec
sv. German Pariški,
škof
sv. Maksim Emonski,
škof
sv. Kancijan in drugi
oglejski mučenci
NEDELJA
SVETE TROJICE

KRAJ
Šmartno

maša
19.00 prošnja
+ Janez ČARMAN, obl.
7.00 za žive in pokojne farane
10.00 + Drago MIHELAK, obl.

PRVO SVETO OBHAJILO

18. 5.
pon
19. 5.
tor
20. 5.
sre
21. 5.
čet
22. 5.
pet
23. 5.
sob
24. 5.
ned

NAMEN*

Tacen
Šmartno

19.00 + Frančiška OVIJAČ in Brigita ZIDAR

Šmartno

19.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl.

Šmartno

19.00 + Frančiška ČAMPA

Šmartno

19.00 + Aleš MAROLT, obl.

Šmartno

19.00 + Janez in Frančiška DEBEVC

Šmartno

19.00 + Ivan ČIŽMAN, obl.

IZROČITEV SVETEGA PISMA
BIRMANSKIM KANDIDATOM

7.00 + SCHENK
9.00 za žive in pokojne farane

Tacen
Šmartno

19.00 + Jožef KERN, obl.

Šmartno

19.00 + Ladka DEBEVC

Šmartno

19.00 + Jože in Marija KERŽIČ

Šmartno

19.00 + Stanislava MERHAR

Šmartno

19.00 + Leopoldina NOVAK

Šmartno

19.00 + MALOVRH

Tacen

7.00 za žive in pokojne farane

OBHAJANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

9.00 + Marija in Pavel PETERLIN, obl.

Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!
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
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