
List svetega Martina

Župnija Šmartno pod Šmarno goro

Od pastirja k ljudstvu
Je že tako, da čas teče, mi pa zorimo ... Prav nič ne pomaga prazna 
tolažba, da temu ni tako! Pa tudi poslavljanje je del človekovega 
zemeljskega življenja. Zorimo namreč za tisto življenje, tam onkraj, 
ki je pravzaprav Življenje samo.
Veliko zgodb bi lahko spletli za teh zadnjih enajst let našega, 
moram priznati, bogatega skupnega življenja. Te zgodbe bi bile 
zelo človeške, včasih nespametne in nezrele, morda celo nevredne 
pastirja in njegove Božje črede. Gotovo pa, v to verjamem, 
ni manjkalo tudi drugačnih, svetih trenutkov, iskanja Božjega 
kraljestva in Resnice, ki nas osvobaja. 
Bogu sem neskončno hvaležen za župnijo, v katero sem prišel 
kot negoden mladič, ki ga je oblikoval prav vsak trenutek in prav 
vsak izmed vas! Zapuščam jo svojemu nasledniku s premnogimi 
izzivi, med katerimi se mi marsikateri zdi človeško nerešljiv. Vse pa 
zmoremo v Njem, ki nam daje moč!
Hvaležen bom, če se me boste še naprej spominjali pri sveti daritvi! 
Spominjali njega, ki je želel za Boga najlepše. In še ko bo moje ime 
zdavnaj izpadlo iz spominov in molitev župljanov Šmartna pod 
Šmarno goro, si želim, da bi ta zelo nepopoln Gospodov služabnik 
našel milost pri Usmiljenem. Vanj zaupam, da mi bo dal moč pri 
delu v novi župniji, posvečeni sv. Kanciju, Kancijanu, Kancijanili in 
Protu, slavnim oglejskim mučencem.
Za vse trde in neiskrene besede pa že na tem svetu odpustite. Da 
bomo nekoč skupaj. Prosti zemeljskih bremen. Jaz bom vse slabo 
pozabil in se spominjal blagoslovljenega. Z Bogom!

Sebastjan LIKAR
Ob hišnih vratih imamo napis: »Pozdravljen bodʼ, ko v hišo prideš in Bog s teboj,ko 
spet odideš«. Za vas, naš gospod župnik Sebastjan, velja ne le želja po Božjem varstvu,
ampak naj vas spremlja tudi naša hvaležnost. Župnijsko občestvo je z vami postalo 
velika družina, od najmlajših do najstarejših. Svojo pastirsko vlogo ste vzeli resno 
in odgovorno. Tudi zame je bilo vaše bivanje v naši župniji pomembno, saj sem ob 
vas začutil duhovni poklic. Bog povrni za vse! Priporočamo vas naši nebeški Materi, 
Materi Cerkve. Novemu župniku Tonetu pa velja: »Pozdravljen bodʼ, ko v hišo prideš!« 

 Ivan BIZJAK, stalni diakon
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Dnevi pred nami 

 VSI DOGODKI V MESECU JULIJU V NAŠI 
ŽUPNIJI BODO PRILAGOJENI NAVODILOM 
DRŽAVNIH OBLASTI IN SLOVENSKE 
ŠKOFOVSKE KONFERENCE. SVETA MAŠA 
OB SOBOTAH BO, TAKO UPAMO, SPET V 
TACNU! PROSIMO VAS, DA SPREMLJATE 
OZNANILA IN NOVICE NA SPLETNI STRANI!

 V nedeljo, 12. julija bi se veselili 
ponovitve zlate maše našega rojaka, 
nadškofa Alojza Urana. Po Božji 
previdnosti pa se bomo pri zahvalni maši 
ob 9.00 Bogu zahvalili za dar njegovega 
zemeljskega in posvečenega življenja. 
Gospodinje prosimo, da pripravijo kakšno 
sladko dobroto in jo v soboto prinesejo 
v župnišče. Opozarjamo, da bo zaradi 
povečanega števila vernikov potrebno 
paziti na razdaljo. Maske so obvezne! Klopi 
bodo tudi pred župnijsko cerkvijo, kjer bo 
tudi ozvočenje.

 V času župnikovega dopusta po 12. 
juliju, se za nujne primere in pogrebe 
obrnite na župniji Ljubljana Šentvid ali 
Vodice. V primeru pogreba pokličite tudi 
ključarja, g. Janeza Lampiča (031 651 564).

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 18. julija, na vrsti ulice Cesta Cirila 
Kosmača in Grobeljca.

 Zaradi župnikovega slovesa bomo 
Krištofovo nedeljo obhajali 19. julija. Po 
maši ob 9.00 bo pred župnijsko cerkvijo 
blagoslov vozil. Pušca med mašo pa bo 
namenjena za MIVO, vozila misijonarjev. 

 Ob prazniku sv. Jakoba lepo vabljeni k 
Jakobovi maši, ki bo 24. julija, na predvečer 
praznika, na podružnici v Srednjih 
Gameljnah.

 Poljska maša za soseske Gameljne 
bo na Šmarni gori v soboto, 25. julija, ob 
9.00. Če bi se kdo želel peljati z gasilci, naj 
obvezno sporoči ge. Ireni Snoj (031 507 
748), da bo lahko organizirala prevoz. 

 Slovo od dosedanjega župnika bomo 
obhajali na 17. nedeljo med letom, 26. 
julija. IZJEMOMA BO TO NEDELJO MAŠA 
OB 10.00! Tudi ob tem je potrebno 
poudariti, da bomo upoštevali varnostno 
razdaljo in druga navodila NIJZ in SŠK. Po 
maši bo pogostitev za vse. Gospodinje 
prosimo, da pripravijo kakšno sladko 
dobroto in jo v soboto prinesejo v 
župnišče. Kakor je v navadi, ŽPS vabi k 
darovanju za odhajajočega župnika!

 Župnik prosi prostovoljce za pomoč 
pri selitvi v tednu po 26. juliju. Že prej 
se bo del župnišča prebelilo. Potrebno 
bo tudi nekaj rok pri pospravljanju in 
čiščenju. Oglasite se osebno!

 Novi župnik nastopa svojo službo s 
1. avgustom. Vse župnijske sodelavce, 
ki ste doma, prosimo, da mu še posebej 
v prvem tednu ponudite svojo pomoč. 
Arhidiakon, msgr. Franci Petrič, ga bo 
umestil 2. avgusta. TUDI TO NEDELJO BO 
MAŠA IZJEMOMA OB 10.00! 

 Vse, ki bi radi darovali za mašne 
namene za drugo polovico leta, prosimo, 
da se oglasite pri novem župniku 
po dogovoru in upoštevate njegova 
navodila.

 Za čiščenje župnijske cerkve so 
v soboto, 22. avgusta, na vrsti ulice: 
Gustinčičeva, Ingličeva, Juričeva, Preloge 
in Ulica Željka Tonija.

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 6. maja ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Cvetko KLEMENČIČ, + 
Anica AVSEC, + Marija ZAJEC, + Marija FINK 
NOVAK, v dober namen, + Mirko in Metka 
BARLE, za zdravje Šmarskih Šmarnogorcev.
Ob pogrebu + Marije VENCELJ sta darovala 
za mašna namena: Janez in Irena Koželj.
Ob pogrebu + Frančiška NOVAKA je 
darovala za mašna namena: Marija Aljaž.

Ob pogrebu + nadškofa Alojza URANA sta 
darovala za mašna namena: Janez in Irena 
Koželj.

Bog povrni! Svete maše bo opravil p. 
Franček Kramberger DJ (Dravlje) ali pa 
bodo opravljene v času župnikovega 
dopusta ter v prvem tednu avgusta.

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta so prejeli LILI 
in OSKAR Kosec z Rašice, KLARA Šilc in 
LEA Bilban iz Tacna ter KRISTJAN Cerar iz 
Šmartna.

Podprimo jih z molitvijo!

Poslovili smo se od Marije VENCELJ iz 
Spodnjih Gameljn ter od Ilije JOKIĆA iz 
Črnuč.
Gospod, daj jima večni pokoj! 

VABILO
Slovenska škofovska konferenca vabi vse 
vernike, duhovnike, redovnike in redovnice  
ter vsa laiška gibanja, da nadaljujejo z 
molitvijo za zdravje in blagoslov našega 
naroda ter za konec epidemije.

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!

V petek, 31. julija 2009, je prvič 
daroval sveto mašo v svoji novi župniji 
g. Sebastjan Likar, dotedanji kaplan v 

Trebnjem. Pri sv. Martinu pod Šmarno 
goro je deloval 11 let in je 1. avgusta 2020 
odšel za župnika na Ježico. Fotografija je s 
slovesnosti srebrne maše Jožeta Adamiča.

IZ BLIŽNJE ...

V soboto, 6. junija 2020, je skupina naših 
župljanov tradicionalno poromala peš 

na Brezje. Letos smo se na pot namesto 
zvečer odpravili zgodaj zjutraj, dopoldan 
pa se nam je pridružila še večja skupina 

kolesarjev. Za prejete milosti smo se 
zahvalili z mašo v baziliki Marije Pomagaj.



Župnija Šmartno pod Šmarno goro

M
IS

CE
LL

ANEA

TO IN ONO O(B) ZAKRAMENTIH

Med šolskimi ali veroučnimi počitnicami (od. 1. junija naprej!) so uradne ure po 
večerni maši 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

NOVI ŽUPNIK V ŠMARTNU POD ŠMARNO GORO
Spoštovani župljani župnije Šmartno pod Šmarno goro!
Med letošnjimi menjavami duhovnikov me je gospod 
nadškof določil za vašo župnijo. To bo moja osma župnija: 
duhovniško pot sem začel kot kaplan v Škofji Loki, nato v 
župniji Ljubljana Sv. Peter, od tam sem odšel v župnijo Sv. 
Križa na Žale, kjer sem bil kaplan v času posvetitve nove 
cerkve. Za dve leti sem nato odšel v župnijo Cerklje na 
Gorenjskem, od tam pa za župnika v Domžale. Po enajstih 
letih sem bil poslan v župnijo Kašelj Zalog, kjer sem z 
župljani dokončeval novozgrajeno cerkev. Leta 2010 sem 
postal župnik na Ježici, od tu pa sedaj prihajam k vam.
Vsaka premestitev je seveda po eni strani šok za duhovnika in župljane, po drugi 
strani pa nova priložnost za nov način srečevanja in dela. Vem, da vsega, kar je delal 
vaš mnogo mlajši župnik gospod Sebastjan, ne bom zmogel, računam pa na Božjo in 
vašo pomoč. Vse dobro vam želim in vas prisrčno pozdravljam!                      

Tone Perčič

Čeprav letos zaradi epidemije nismo mogli opraviti velikonočne spovedi, se 
moramo, upoštevajoč dane razmere, potruditi za pravo skesanost ob prejemu 
zakramentov. Možnosti so, upošteva se razdalja, tako da ob prvi priložnosti, morda 
ob obisku kakšnega romarskega kraja, lahko očistimo svojo dušo in prejmemo Božje 
odpuščanje.
V času poletja pa spet ne bo odveč opozorilo, da so cerkve prostor za bogoslužje. To 
je svet prostor, v katerega prihajamo, tudi če smo na dopustu, spoštljivo, predvsem 
pa notranje in zunanje pripravljeni in opravljeni. 
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
6. 7.  
pon

sv. Marija Goretti, 
devica in mučenka 19.00 + Đuro SKELEĐIJA Šmartno

7. 7.   
tor

sv. Vilibald,
škof 7.00 + Anica AVSEC Šmartno

8. 7.  
sre

sv. Kilijan,
škof in mučenec 19.00 + Frančiška GREGORŠ Šmartno

9. 7. 
čet

sv. Avguštin Zhao Rong in 
drugi kitajski mučenci 19.00 za blagoslov v družini

+ Marija ZAJEC, obl. Šmartno

10. 7. 
pet

sv. Amalija,
redovnica 19.00 za pokojne sorodnike Šmartno

11. 7. 
sob

sv. Benedikt,
opat in zavetnik Evrope 19.00 + Franc in Milka TRTNIK Tacen

12. 7. 
ned

15. NEDELJA
MED LETOM
ZAHVALNA MAŠA ZA A. URANA 

9.00 + Bernardka, Marija in Herman ANŽIČ
+ Alojz URAN Šmartno

13. 7. 
pon

sv. Henrik II.,
cesar 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Fani OGRIZEK GORJAN) Šmartno

14. 7. 
tor

sv. Kamil de Lellis,
redovni ustanovitelj

ni maše
(za Božji blagoslov staršev) Šmartno

15. 7. 
sre

sv. Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Slavko GREGORŠ, obl. Šmartno

16. 7. 
čet

Karmelska
Mati Božja 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Ana in Drago ERJAVEC) Šmartno

17. 7. 
pet

sv. Aleš,
spokornik 19.00 + Janez, Ana in Jože TOMŠIČ

(+ Nežka CETINSKi) Šmartno

18. 7. 
sob

bl. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec 19.00 + Cecilija JEŽEK, obl.

(+ Cvetko KLEMENČIČ) Tacen

19. 7. 
ned

16. NEDELJA 
MED LETOM
KRIŠTOFOVA

9.00 + Rozalija TOMŠIČ, obl. 
(+ Frančišek NOVAK) Šmartno

20. 7. 
pon

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

(+ Alojz URAN) Šmartno

21. 7. 
tor

sv. Lovrenc iz Brindisija,
duhovnik in cerkveni učitelj

ni maše
(+ Marija FINK NOVAK) Šmartno

22. 7. 
sre

sv. Marija Magdalena,
svetopisemska žena 19.00 + Marija in Matevž JANHAR, obl. Šmartno

23. 7.
čet

sv. Brigita Švedska,
redovnica, sozavetnica Evrope 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za zdravje Šmarskih Šmarnogorcev) Šmartno

SvETE MAŠE v ŽUpNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ

24. 7.
pet

sv. Krištof,
mučenec 19.00 + JARC Sr. Gameljne

25. 7. 
sob

sv. Jakob Starejši,
apostol

9.00 poljska maša (za Gameljne) Šmarna gora
19.00 + Albin ULČNIK, obl. Tacen

26. 7. 
ned

17. NEDELJA
MED LETOM
SLOVO - ŽUPNIJSKI PIKNIK, 

10.00 + Ana pREMK, obl. Šmartno

27. 7. 
pon

sv. Gorazd, Kliment in
drugi učenci Cirila in Metoda 19.00 + Marta UMEK

+ Marija VENCELJ, 30. dan Šmartno

28. 7. 
tor

sv. Viktor I.,
papež 7.00 + Frančišek NOVAK Šmartno

29. 7. 
sre

sv. Marta,
svetopisemska žena 19.00 + Anton, Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF Šmartno

30. 7. 
čet

sv. Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Ivan in Marija MARČEC Šmartno

31. 7.
pet

sv. Ignacij Lojolski,
redovni ustanovitelj 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

1. 8. 
sob

sv. Alfonz Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj 19.00 + Alojz URAN Tacen

2. 8. 
ned

18. NEDELJA
MED LETOM
UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA

10.00 + Frančišek NOvAK
+ France BUH Šmartno

3. 8. 
pon

sv. Konrad, 
redovnik 19.00 + Alojz URAN Šmartno

4. 8. 
tor

sv. Janez Marija Vianej,
arški župnik 7.00 + Frančišek NOVAK Šmartno

5. 8. 
sre

sv. Marija
Snežna 19.00 + Alojz URAN Šmartno

6. 8.
čet

JEZUSOVA SPREMENITEV 
NA GORI 19.00 + Frančišek NOVAK Šmartno

7. 8.
pet

sv. Sikst II.,
papež in mučenec 19.00 + Alojz URAN Šmartno

8. 8.
sob

sv. Dominik,
redovni ustanovitelj 19.00 + Frančišek NOVAK Tacen

9. 8. 
ned

19. NEDELJA 
MED LETOM 9.00 + Alojz URAN 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

*DRUGEGA ZAPISANEGA MAŠNEGA NAMENA SE BOMO SPOMINJALI PRI PROŠNJAH VERNIKOV, INTENCIJA PA BO SKUPAJ Z MAŠNIM 
ŠTIPENDIJEM ODDANA DUHOVNIKOM, KI NIMAJO MAŠ! MAŠE V OKlEPAJIH PA bO žUPNIK OPrAVIl V čAsU DOPUsTA.
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