
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Profesor filozofije je stal pred razredom. Najprej je brez besed vzel v roke velik prazen 
kozarec majoneze. Napolnil ga je z nekoliko večjimi kamni. Vprašal je študente, ali je 
kozarec poln. Strinjali so se. Nato je v kozarec stresel  še drobnejše kamenčke. Kamenčki
so se seveda skotalili v prazne prostore med kamni. Ponovno je vprašal študente, če je 
kozarec poln. Zasmejali so se in se strinjali. Profesor je z mize vzel še škatlo z drobnim 
peskom in ga stresel v kozarec. Seveda je pesek zapolnil vse prostorčke med kamni 
in kamenčki. Nato jim je dejal: »Želel sem vam povedati, da je to prispodoba vašega 
življenja. Veliki kamni so pomembne stvari: vaša družina, sozakonec, zdravje, otroci, 
prijatelji, odnos do Boga, stvari, ki ostanejo, tudi če je vse drugo izgubljeno in je zaradi 
njih vaše življenje še vedno polno.

Manjši kamenčki so druge stvari, ki so pomembne: 
služba, hiša, avto … Pesek pa so druge manj 
pomembne stvari. Če daste v kozarec najprej 
pesek, potem v njem ni prostora za manjše in 
večje kamne. Podobno velja za vaše življenje. Če 
porabite ves svoj čas in svoje moči za majhne stvari, 
nikoli ne boste imeli prostora za stvari, ki so za vas 
resnično pomembne. Bodite pozorni na stvari, ki 
so odločilnega pomena za vašo srečo. Igrajte se s 
svojimi otroki. Vzemite si čas, peljite zakonca na 
ples. Poveselite se s prijatelji. Vzemite si čas za 
Boga in molitev. Vedno bo še dovolj časa za delo in 
pospravljanje hiše. Poskrbite najprej za pomembne 
stvari! Vse drugo je samo pesek!«

(Mavrica na slapu Krimml, junij 2017)                                              Božo Rustja, Zgodbe za dušo

Vsak trenutek življenja je dar. Izkoristimo ga! Naredimo vsak dan nekaj dobrega. Pa ne 
pozabimo na zdrav humor, oddih in zabavo. Se še znamo sprostiti?

Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami 

 Oratorij bo v naši župniji potekal 
od ponedeljka, 26. junija, do petka, 30. 
junija. Bog povrni vsem animatorjem, 
sodelavcem in dobrotnikom!

 Poljska maša za Zgornje in Srednje 
Gameljne na Šmarni gori bo v soboto, 1. 
julija, ob 9.00.

 Ves julij do 15. avgusta je ob nedeljah 
v župniji maša samo ob 9.00!

 V petek, 7. julija, je prvi petek. 
Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših 
po domovih. Uro pred večerno mašo bo 
priložnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi. Prav tako za prvi petek v mesecu 
avgustu (4. 8.).

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 15. julija, na vrsti ulice: Ulica Ivice 
Pirjevec, Molekova, Ovčakova, Grško, 
Čehova, Kajakaška, Rocenska, Pločanska. 

 V nedeljo, 23. julija, obhajamo 
Krištofovo nedeljo. Nabirko te nedelje 
namenjamo za MIVO, pomoč misijonarjem 
pri nakupu vozil. Bog povrni!

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

 Poljska maša za sosesko Spodnje 
Gameljne na Šmarni gori bo v soboto, 29. 
julija, ob 9.00.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 12. avgusta, na vrsti ulice: Ulica 
Lizike Jančar, Pot sodarjev, Židankova, 
Ulica Mirka Tomšiča, Čižmanova.

 Ob prazniku Vnebovzetja Device 
Marije, 15. avgusta, bosta sveti maši v 
župnijski cerkvi ob 7.00 in 9.00. Na ta 
dan vsako leto obnovimo posvetitev 
slovenskega naroda Mariji.

 Rokova maša bo ob godu spokornika 
v Spodnjih Gameljnah, v sredo, 16. 
avgusta, ob 19.00.

 Na 20. nedeljo med letom, 20. 
avgusta, bo žegnanje pri podružnici sv. 
Andreja v Srednjih Gameljnah, in sicer ob 
10.30. V bližnji prihodnosti nameravamo 
obnoviti nekaj stvari v zakristiji, zato 
bo darovanje v ta namen. Zamenjava 
Zvonomata je stala 900 EUR, kar smo 
pokrili z že zbranimi sredstvi.

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 24. avgusta, ob 20.00, 
krščevanje pa bo v nedeljo, 27. avgusta, 
med mašo ob 9.00.

 Od 1. junija že lahko darujete za 
mašne namene za drugo polovico leta 
(julij-december). Bog povrni! Ker je 
veroučna šola že zaključena, so uradne ure 
v župnišču od 5. junija naprej po večernih 
mašah v Šmartnu.

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 ... ... IN DALJNE PRETEKLOSTI

Birmanci, ki bodo v septembru 2018 
prejeli zakrament potrditve v veri, 

so na Binkošti, 4. junija 2017, prejeli 
Sveto pismo, dar župljanov, njihovih 

duhovnih botrov. Iskren Bog povrni vsem 
devetintridesetim dobrotnikom, ki molijo 

za naše birmance!

ODDANE MAŠE
Od 31. maja ste darovali za naslednje 
mašne namene: + BELČIČ, za zdravo pamet, 
za blagoslov pri delu, za dušno in telesno 
zdravje, za nove duhovne poklice, za duše 
v vicah, + Franc in Antonija ROBLEK, za 
zdravo pamet in za zdravje, + PENCATOVI, 
+ SOVINŠKOVI, v dober namen, v čast 
Svetemu Duhu, za srečno zadnjo uro, v 
zahvalo za zdravje, za pokojne sorodnike, v 
zahvalo za zaposlitev.
Ob pogrebu + Zofije BRADEŠKO ste darovali 
za mašne namene: Milan Lampič z družino, 
Tončka Zidar, brat Ivan z družino. 
Bog povrni! Svete maše bo opravil p. Robin 
Schweiger DJ, ali pa bodo opravljene v 
času dopusta v juliju ali avgustu. 

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta so prejeli: NEŽA 
Režek iz Šmartna, NIKA Kozin z Iga ter 
NACE Erman iz Sp. Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!
Poslovili smo se od Cirila KRALJA iz Zg. 
Gameljn ter od Zofije BRADEŠKO iz 
Šmartna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

VABILO
Lepo povabljeni k mašniškemu posvečenju 
v ljubljansko stolnico, 29. junija, ob 9.00, 
ko bo nadškof posvetil v mašnika dva 
diakona: Tineta POVIRKA iz župnije Ihan 
ter br. Luka MODICA OFMCap iz župnije 
Bloke. Molimo za nove duhovne poklice, 
da nam ne bo zmanjkalo pastirjev!

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!

In spet so zapeli zvonovi … 2. julija 
1928 so pripeljali na Šmarno goro 

nove bronaste zvonove, saj je prejšnje 
vzela prva svetovna vojna. Na praznik 
Marijinega Vnebovzetja, 15. avgusta 

istega leta, jih je blagoslovil ljubljanski 
škof Jeglič.
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TO IN ONO OB ZAKRAMENTIH

V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnu.
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

Včasih so rekli, da gre po duhovnikih vera gor in tudi dol. V veliki meri to res drži. 
Kardinal Ravasi je nekoč dejal, da so pridige duhovnikov včasih tako obupne in 
dolgočasne, da res ne morejo pritegniti vernika današnjega časa ...
Pred časom sem se peljal s sobrati duhovniki in po burni debati je eden od nas vzkliknil: 
»Ja, saj, moramo priznati, malo nas je približno normalnih!« Seveda smo se nasmejali.
Žal. Žal namreč, da gre po duhovnikih vera gor ali dol. Prepričan sem, da tista vera, 
ki gre gor ali dol po živahnemu vaškemu župniku, ljudskemu škofu, neprijetnem 
kanoniku ali po papežu, ki je po meri meni, sicer zgolj zato, ker je na letalu v naglici 
izrekel nekaj meni všečnega, ne more biti kaj prida vera.
Če namreč velja za pastirja Cerkve, naj oznanja v ugodnih in neugodnih okoliščinah, 
potem gotovo to velja tudi za njegove vernike, ki niso tukaj zaradi njega, ampak zaradi 
Njega. Ta, On, pa ima za služabnike te in one, živahne, ljudske in tudi neprijetne ...
Moja vera ne sme biti odvisna od služabnikov Cerkve in njihovega obnašanja. In vsi 
zakramenti, ki se res podeljujejo po rokah posvečenih mož, učinkujejo neodvisno od 
mašnikove grešnosti. Hvala Bogu!
Ob tem se mi vsako leto ob koncu pastoralnega leta postavlja isto vprašanje: Ali 
bo res otrok, ki mu starši v cerkvi vse dovolijo, bolj razumel svete skrivnosti? Mar 
res moramo mašo spraviti v obliko cirkuške igre, kjer bo sistem »bolj zanimivo, bolj 
obiskano« deloval v polni meri? Na koncu pa še dojenje, ker drugače ne gre? Moj 
Bog, najbolj intimen in svet dogodek med materjo in otrokom - in za tem stojim zelo 
trdno - smo izpostavili javnosti kot nekaj normalnega. Seveda! Ampak ne povsod! Še 
posebej pa ne v cerkvi.
Odrastimo! Nič več ni vernikov po popustljivih in liberalnih duhovnikih, ki so slekli 
mašna oblačila, da bi bili »blizu«. In, prepričan sem, tudi otrok bo odrasel v zdravega 
vernika, če se mu jasno pove, da se kraju primerno vede ...



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
26. 6.  
pon

sv. Jožefmarija Escriva,
redovni ustanovitelj 19.00 + Marija JERMAN in Martina ŠKRBINC Šmartno

27. 6.   
tor

sv. Ema Krška,
kneginja 7.00 za varen korak in zdravo pamet Šmartno

28. 6.  
sre

sv. Irenej Lyonski,
škof in mučenec 19.00 + MOŽINA Šmartno

29. 6. 
čet

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA 19.00 + Valentin ANŽIN, obl. Šmartno

30. 6. 
pet

Prvi mučenci
rimske Cerkve 19.00 + PODGORŠEK Šmartno

1. 7. 
sob

sv. Estera,
svetopisemska žena

9.00 poljska maša (za Zg. in Sr. Gameljne) Šmarna gora
19.00 + BOŠKOVI Tacen

2. 7. 
ned

13. NEDELJA 
MED LETOM
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

9.00 + Franc ŠUŠTAR Šmartno

3. 7. 
pon

sv. Tomaž,
apostol 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za srečno vožnjo) Šmartno

4. 7. 
tor

sv. Urh,
škof

ni maše
(+ Anica CERAR)

5. 7. 
sre

SV. CIRIL IN METOD,
APOSTOLA SLOVANOV 19.00 + Frančiška GERŠIČ Šmartno

6. 7. 
čet

sv. Marija Goretti,
devica in mučenka 19.00 + Anica CERAR Šmartno

7. 7. 
pet

sv. Vilibald,
škof
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

8. 7. 
sob

sv. Kilijan, 
škof in mučenec
SOBOTA PO PRVEM PETKU

19.00 + Franc TRTNIK Tacen

9. 7. 
ned

14. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Jože BITENC, obl. Šmartno

10. 7. 
pon

sv. Amalija,
redovnica 19.00 za blagoslov v družini

+ Ciril KRALJ, 30. dan Šmartno

11. 7. 
tor

sv. Benedikt, 
opat in zavetnik Evrope

ni maše
(+ BELČIČ)

12. 7. 
sre

sv. Mohor in Fortunat,
zavetnika oglejske Cerkve 19.00 + Anica MIHELČIČ, obl.

+ Zofija BRADEŠKO, 30. dan Šmartno

13. 7.
čet

sv. Henrik II.,
cesar 19.00 v čast sv. Ani za srečen porod Šmartno

SvETE MAŠE v ŽUpNIJI (JULIJ)
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
14. 7.   

pet
sv. Kamil de Lellis,
redovni ustanovitelj 19.00 + HABE Šmartno

15. 7.  
sob

sv. Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Franc, Marija, Rozalija TOMŠIČ Tacen

16. 7. 
ned

15. NEDELJA
MED LETOM 9.00 v zahvalo za zdravje in srečno vožnjo Šmartno

17. 7. 
pon

sv. Aleš,
spokornik 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ PENCATOVI) Šmartno

18. 7. 
tor

bl. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec

ni maše
(+ SOVINŠKOVI)

19. 7. 
sre

sv. Arsenij Veliki,
puščavnik 19.00 + Marija JESIH, obl.

(v dober namen) Šmartno

20. 7. 
čet

sv. Apolinarij,
škof in mučenec 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(v čast Svetemu Duhu) Šmartno

21. 7.
pet

sv. Lovrenc iz Brindisija,
duhovnik in cerkveni učitelj 19.00 + Meta LOŽAR Šmartno

22. 7. 
sob

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

23. 7. 
ned

16. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA

9.00 + Zinka in viktor GOTHE, obl. Šmartno

24. 7. 
pon

sv. Krištof,
mučenec 19.00 + Marija in Matevž JANHAR Šmartno

25. 7. 
tor

sv. Jakob Starejši,
apostol 19.00 + JARC Sr. Gameljne

26. 7. 
sre

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

27. 7.
čet

sv. Gorazd, Kliment in drugi 
učenci Cirila in Metoda 19.00 + Albin ULČNIK, obl. Šmartno

28. 7.
pet

sv. Viktor I.,
papež in mučenec 19.00 + Anton, Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF Šmartno

29. 7.
sob

sv. Marta,
svetopisemska žena

9.00 poljska maša (za Sp. Gameljne) Šmarna gora
19.00 + Milan st. in Milan ml. TOMŠIČ, obl. Tacen

30. 7. 
ned

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

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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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 7. 
ned

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

31. 7.  
pon

sv. Ignacij Lojolski,
redovni ustanovitelj 19.00 + Ana PREMK, obl. Šmartno

1. 8.   
tor

sv. Alfonz Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj

ni maše
(v zahvalo in priprošnjo)

2. 8.  
sre

sv. Evzebij iz Vercelija,
škof 19.00 za blagoslov v družini Šmartno

3. 8. 
čet

sv. Lidija,
svetopisemska žena 19.00 za pokojne sorodnike Šmartno

4. 8. 
pet

sv. Janez Marija Vianej,
arški župnik
PRVI PETEK

19.00 v čast bl. Alojziju Grozdetu Šmartno

5. 8. 
sob

Marija 
Snežna
PRVA SOBOTA

19.00 + Franc TOFANT, obl. Tacen

6. 8. 
ned

JEZUSOVA 
SPREMENITEV NA GORI 9.00 + Cecilija JEŽEK, obl. Šmartno

7. 8. 
pon

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

(v zahvalo za zdravje v družini) Šmartno

8. 8. 
tor

sv. Dominik,
redovni ustanovitelj

ni maše
(v zahvalo za zdravje)

9. 8. 
sre

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

(za zdravo pamet) Šmartno

10. 8. 
čet

sv. Lovrenc,
diakon in mučenec 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za pokojne sorodnike) Šmartno

11. 8. 
pet

sv. Klara,
redovna ustanoviteljica 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(v zahvalo za zaposlitev) Šmartno

12. 8. 
sob

sv. Ivana Šantalska,
redovnica 19.00 + Hari BRVAR, obl.

(za Šmarske Šmarnogorce) Tacen

*Spremembe glede Svetih maš bodo objavljeNe pri NedeljSKih oZNaNilih!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI (AVGUST)
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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

13. 8. 
ned

19. NEDELJA
MED LETOM 9.00 za spreobrnjenje in krščansko vzgojo

(za bratovo zdravje) Šmartno

14. 8.  
pon

sv. Maksimilijan Kolbe,
duhovnik in mučenec 19.00 + ŠOKATNIKOVI Šmartno

15. 8.   
tor

VNEBOVZETJE
DEVICE MARIJE
VELIKI ŠMAREN

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Minka NOVAK, obl.
16. 8.  

sre
sv. Rok,
spokornik 19.00 + VIDMAR Sp. Gameljne

17. 8. 
čet

sv. Evzebij,
papež in mučenec 19.00 + Marija PETERLIN, obl. Šmartno

18. 8. 
pet

sv. Helena,
cesarice 19.00 + Ljudmila ŠKOF, obl. Šmartno

19. 8. 
sob

sv. Janez Eudes,
duhovnik 19.00 + Jože SITAR, obl. Tacen

20. 8. 
ned

20. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Vinko ALJAŽ, obl. 
10.30 za sosesko Sr. Gameljne

21. 8. 
pon

sv. Pij X.,
papež 19.00 + Slavko OŽBALT Šmartno

22. 8. 
tor

Devica 
Marija Kraljica

ni maše
(za duhovne poklice)

23. 8. 
sre

sv. Roza iz Lime,
redovnica 19.00 + Jernej in Francka CEDILNIK Šmartno

24. 8. 
čet

sv. Jernej,
apostol 19.00 v zahvalo Šmartno

25. 8. 
pet

sv. Ludvik IX.,
kralj 19.00 + Ana, Jože in Janez TOMŠIČ Šmartno

26. 8. 
sob

sv. Zeferin,
papež 19.00 + starši in bratje ZUPANC Tacen

27. 8. 
ned

21. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in pokojne župljane
Šmartno

9.00 + Jure ŠTRUKELJ, obl.
*drUgega ZapiSaNega mašNega NameNa Se bomo SpomiNjali pri prošNjah verNiKov, 
iNteNCija pa bo SKUpaj Z mašNim štipeNdijem oddaNa dUhovNiKom, Ki Nimajo maš!
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