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Malo pred šesto uro zjutraj ... V tej skrivnostni tišini jutra, ki zelo glasno govori, če jo 
hočeš slišati. Takrat je nastala slika zgoraj. Bilo je sobotno jutro, 18. junija, ko je trideset 
romarjev na Brezje zagledalo jutranje sonce, ki se je dvigalo izza Kamniških Alp na 
začetku svoje poti.
Takrat sem pomislil: Poglej, koliko lepote nam, Stvarnik vsega, poklanjaš, pa se je niti 
ne zavedamo. Vse nam je samoumevno in vse moramo dobiti, kakor da so za nas samo 
pravice.
Ni čisto tako. Kristjan se mora zavedati PODARJENEGA. Temu rečemo tudi milost. 
Zavedati se, da nam je marsikaj dano, pa si tega nismo zaslužili. Ko začnemo svet in svoje 
življenje sprejemati v taki luči, potem bomo sprejemali tudi križe, ki bodo neizogibni.
Naj bodo naše poletne počitnice priložnost za tako razmišljanje. Sploh ni pomembno, 
kam greš, kje dopustuješ in koliko si boš privoščil. Tako pač je. Nekdo bo lahko šel dlje, 
drugi bližje, tretji bo doma. Veliko bolj je pomembna hvaležnost za vse, kar si in kar imaš. 
Moramo si pa priznati, da imamo več kot večina prebivalcev sveta. Če ne drugače: že 
pogled na tak sončni vzhod ti daje misliti, koliko prejemaš ...

Sebastjan LIKAR, župnik
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Dnevi pred nami 

 V petek, 1. julija, bo obhajanje bolnih 
in starejših po domovih zjutraj in čez dan, 
saj je dopoldan v župniji oratorij in obisk 
Fatimske Marije.
Kip Fatimske Marije romarice bomo v naši 
župniji sprejeli ob 10.15 pred župnijsko 
cerkvijo, nato ga v procesiji prenesli v 
cerkev, kjer bomo z otroki zapeli litanije, 
nato bo priložnost za molitev. Slovo od 
Marije bo ob 12.30.

 Ves mesec julij do 14. avgusta je ob 
nedeljah maša v župnijski cerkvi samo ob 
9.00! V času župnikove odsotnosti se za 
nujne primere obrnite na sosednje župnije 
(Lj. Šentvid, Vodice, Pirniče). V primeru 
pogreba pokličite ključarja Janeza Lampiča 
(031/651-564).

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 16. julija, na vrsti: Srednje 
Gameljne in Rašica.

 V nedeljo, 24. julija, je Krištofova 
nedelja. Darove, zbrane med nedeljskimi 
mašami, bomo namenili za Misijonsko 
pisarno in akcijo MIVA (nakup vozil za naše 
misijonarje).

 Ob prazniku apostola Jakoba, 25. julija, 
bo Jakobova maša v Srednjih Gameljnah 
ob 19.00. Vabljeni!

 Poljska maša za Spodnje Gameljne bo 
na Šmarni gori v soboto, 30. julija, ob 9.00.

 Na prvi petek, 5. avgusta, bo 
dopoldan obhajanje bolnih in starejših, 
uro pred večerno mašo pa priložnost za 
spoved v župnijski cerkvi.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
avgustu v soboto, 13. avgusta na vrsti: 
Zgornje Gameljne. 

 Na slovesni in zapovedani praznik 
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, 
bosta sveti maši v župnijski cerkvi ob 
7.00 in 9.00.

 Lepo vabljeni k Rokovi maši v Spodnje 
Gameljne ob godu svetega spokornika, ki 
bo v torek, 16. avgusta ob 19.00.

 Žegnanje pri podružnici sv. Andreja 
v Srednjih Gameljnah bo v nedeljo, 21. 
avgusta, ob 10.30. Vabljeni!

 Priprava staršev in botrov za krst bo v 
mesecu avgustu v četrtek, 25. avgusta, ob 
20.00, krščevanje pa med mašo ob 9.00 v 
nedeljo, 28. avgusta. Zaradi dopustov ni 
oznanjeno krščevanje v mesecu juliju, če 
bodo kandidati za krst, bo krščevanje po 
maši, v nedeljo, 31. julija.

 Ob torkih v poletnih mesecih ni doma 
oznanjene maše. Če bo, bo oznanjena pri 
nedeljskih oznanilih. V tem primeru bo 
to mašni namen, ki je zapisan v oklepaju 
na dodatnem listu z razporedom maš v 
župniji.

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 ...

IZ BLIŽNJE PRETEKLOSTI ... IZ ŽIVLJENJA SV. MARTINA
V povezavi s sv. Martinom je 
veliko legend, tako da je do danes 
postal eden najbolj prepoznavnih 
katoliških svetnikov. Svetnika danes 
najpogosteje uprizarjajo v prizoru, ko 
deli plašč z beračem, njegova običajna 
spremljevalka pa je goska. 
Čaščenje svetega Martina je pri nas 
razširjeno zlasti po vinorodnih krajih. 
Martinovo (11. november) je po 
ljudskem prepričanju dan, ko sveti 
Martin iz mošta naredi vino.

Za Šmarnični shod smo v nedeljo, 5. junija 
2016, poromali na Dobrovo ob 300-letnici 

cerkve, k Mariji v Leščevju, kjer smo 
obhajali sveto mašo, popoldan pa sklenili 
z litanijami v cerkvi sv. Trojice na Vrhniki. 
Za darilo smo prejeli kepico sladoleda in 

lepo vreme!

ODDANE MAŠE
Od 23. maja ste darovali za naslednje 
mašne namene: v zahvalo za zdravje, za 
zdravo pamet, za dušno in telesno zdravje, 
za nove duhovne poklice, za duše v vicah, 
v zahvalo za prejete darove, v zahvalo 
sv. Antonu, v zahvalo za srečno romanje, 
+ PENCA, + SAVINŠEK, + Ana JENKO, za 
blagoslov Šmarskih Šmarnogorcev.
Ob pogrebu + Milana JARCA so darovali za 
mašne namene: Burgarjevi iz Tacna, Silva 
Štrukelj, Sitarjevi.
Ob pogrebu + Stanislava NOVAKA so 
darovali za mašne namene: Francka Novak, 
Janez in Slavi Novak.
Bog povrni! Svete maše bosta opravila 
g. Goran Avramov (Srbija) in g. Primož 
Bertalanič (Radovica in Suhor v Beli Krajini).

ŽUPNIJA ŽIVI
Poslovili smo se od Milana JARCA iz 
Srednjih Gameljn in od Stanislava NOVAKA 
z Rašice.
Pokojna sta bila dolgoletna požrtvovalna 
ključarja pri obeh podružnicah, za kar naj 
jima bo Bog bogat plačnik!
Gospod, daj jima večni pokoj!

VABIMO!
Ob sklepu obiska Fatimske Marije v 
ljubljanski nadškofiji bo v stolnici v 
nedeljo, 10. julija, nadškof msgr. Stanislav 
Zore, posvetil našo škofijo Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu. Vabljeni!

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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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)

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

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJSKA KARITAS

Večkrat smo že govorili o pomenu svete evharistije in mašne daritve, ki ima za 
kristjana pomembno mesto, še posebej obhajanje nedeljskega bogoslužja.

Mašni nameni, za katere prosimo duhovnika, da bi se jih spomnil pri bogoslužju, so 
velika dragocenost. Žal se v današnjem času mnoge župnije in tudi duhovniki soočajo 
s pomanjkanjem mašnih namenov. Včasih je za to odgovoren sam duhovnik, pa tudi 
miselnost se je zelo spremenila, tako da nam ni več mar za to, kar je bilo prednikom 
tako zelo sveto.

Ker je z mašnim namenom (intencijo) povezan tudi mašni dar (štipendij), so 
nastale velike razlike med župnijami, zato že prihaja do primerov, ko duhovniki 
iz solidarnostnega sklada pomagamo tistim, ki nimajo zagotovljenega rednega 
osnovnega mesečnega prihodka, ki je v Sloveniji predvsem dar vas vernikov za maše.

V naši župniji tega pomanjkanja, hvala Bogu, še ni. Zelo sem hvaležen vsem, ki imate 
čut in s svojim darom za »oddane maše« pomagate duhovnikom, ki jim te namene in 
darove oddamo.

Po drugi strani pa me zelo boli, da pogosto tako napačno razumemo mašni dar. Pri 
Bogu ima vsak mašni namen veliko vrednost, ne samo tisti, ki ga damo duhovniku 
z darom za mašo. Vsak prihaja k sveti maši s svojim namenom, ki ga nosi v srcu, in 
ga med Jezusovo in duhovnikovo daritvijo položi na oltar. Verjamemo, da nas Bog 
sprejema še posebej v takih svetih trenutkih in po svoji Previdnosti tudi sliši.

Lepo bi bilo, če bi vsi tako dojemali sveto evharistijo. Ni torej najbolj pomembno, 
da je maša tisti dan, ko si zaželimo (namen je morda že oddan), niso maše samo ob 
nedeljah in z orglami in petjem, in ni prav od duhovnika zahtevati, da nam v vsem 
ugodi. Vse maše imajo enako vrednost. Vse. Za duhovnika ste vsi in vsak posebej 
enako vredni. Ne bo nič narobe, če bo maša z vašim namenom na drug datum, saj so 
Bogu vse maše, za vse namene, skozi vse leto, enako dragocene. Prosim vas, da vse 
napisano vzamete za dobro.


