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VPOGLED V STANJE

Stanje na vlaku smrti … V Gardalandu. 
Tja smo se na dela prosti dan odpravili z 
otroki. Ta pridnimi, se razume. In (redko 
pohvalim) tudi izkazalo se je tako. Dve 
minuti pred uradnim odhodom je avto-
bus odpeljal izpred dogovorjenega me-
sta	v	tem	italijanskem	zabaviščnem	par-
ku. Pohvalno. Zato sem bil kar ponosen.
Še ena zanimivost istega dne, ki pa sem 
jo	opazil	samo	jaz.	S	sobrati	se	družimo	
po	različnih	aktivnostih	v	parku,	ko	me	
nenadoma	zagledajo	naši	mulci	 in	 zač-
nejo na ves glas vpiti: „Žuuupnik!“ Tukej 
smo	...	Izmenjamo	par	besed	in	že	so	se	
zapodili	k	vlaku	smrti.	Pred	nami	pa	skupina	slovenskih	mladeničev,	ki	so	nas	poslušali.	Med	
komentarji	sem	ujel	besedo	pedofi	li.	Eden	izmed	njih	je	tega	komentatorja	glasno	zavrnil,	češ,	
da	vsak	župnik,	ki	otroke	pelje	na	izlet,	pač	ne	more	biti	pedofi	l.	Meni	pa	se	je	dobro	zdelo,	da	
še kdo razmišlja s svojo glavo in da so mi jo naši pobje táko zagodli in me s ponosom poklicali …
Stanje	 v	 Cerkvi	 ni	 zavidanja	 vredno.	 Duhovniki,	 ki	 so	 onečastili	 občestvo	 z	 zločini	 nad	
otroki,	so	umazali	ugled	Cerkve,	in	ga	bomo	morali	popravljati	desetletja,	morda	še	več.	
Vendar	je	vsak	križ,	ki	skupnost	prizadene,	hkrati	priložnost	za	katarzo,	očiščenje,	da	bomo	
spet	 zrasli	 na	Kristusovih,	 čistih	 koreninah.	Vsak,	 ki	 zna	 razmišljati,	 pa	 bo	 z	 gotovostjo	
vedel,	da	vse	anomalije	niso	 samo	problem	Cerkve,	ampak	celotne	družbe.	Preveč	uži-
vanja,	premalo	življenja.	Upam,	da	je	izlet	za	Gardaland	izlet	za	življenje.           

 Sebastjan, župnik



•	 Vsem,	ki	 ste	 tako	 lepo	pripravili	 slove-
snost prvega svetega obhajila, še posebej vsem 
staršem	za	sodelovanje	in	čiščenje,	in	pa	zelo	pri-
dnim prvoobhajancem se iskreno zahvaljujem in 
si	želim,	da	bi	tudi	v	prihodnje	dobro	sodelovali	
-	z	Božjim	blagoslovom.	

•	 V	 ponedeljek,	 17.	 maja,	 bo	 ob	 20.00	
srečanje	Karitas	v	župnišču.

•	 Na	Binkoštno	nedeljo,	23.	maja,	bo	pri	
župnijski	maši	v	Šmartnem	ob	9.00	izročitev	Sve-
tega pisma birmancem, ki bodo prejeli zakrament 
svete birme v septembru. Povabljeni tudi starši in 
botri, predvsem pa duhovni botri, ki ste jim kupili 
Sveto pismo in boste zanje molili. Birmanci naj 
čimprej	prinesejo	svojo	sliko	za	pano	v	župnijski	
cerkvi, do konca maja pa potrdila o sposobnosti 
svojih	botrov.	Če	so	botri	doma	v	naši	župniji,	naj	
se	med	uradnimi	urami	oglasijo	v	župnišču.

•	 V	 nedeljo,	 30.	 maja,	 je	 praznik	 Svete	
Trojice. Pri maši ob 9.00 bomo obhajali slove-
snost zakonskih jubilejev. Vsi, ki v tem letu obha-
jate okrogli jubilej sklenitve zakonske zveze (tudi 
na	5	let),	se	javite	župniku	osebno.

•	 Zaenkrat	mašnih	namenov	namenov	za	
poletne mesece še ne morem sprejemati.

•	 Čimprej	 se	 prijavite	 za	 Slovenski	 ev-
haristični	kongres	(Celje,	13.	junij)	ali	župnijsko	
romanje v Salzburg (19. junij). Zakonci, ki letos 
obhajate okrogli jubilej poroke, pa se prijavite k 
obhajanju nedelje zakonskih jubilejev, ki bo na 
praznik	Sv.	Trojice,	30.	maja.

•	 V	četrtek,	20.	maja,	po	15.00,	vabimo	
vse	žene,	ki	bi	se	vključile	v	skupino	skrbnih	či-
stilk	naše	župnijske	cerkve,	da	se	dobimo	v	za-
kristiji in skupaj pregledamo mašne prte ter jih 
pospravimo.

•	 Ker	je	bilo	v	zadnjih	dneh	veliko	pogre-
bov in smo potem imeli zaradi vseh oznanjenih 
maš	 težave	 s	 časom	 za	 sedmino	 za	 pokojnika,	
bom v prihodnje v takem primeru sedmi dan 
lahko	obhajal	ob	nedeljah	ob	7.00;	mašo,	ki	 jo	
moram	po	kanonu	kot	župnik	darovati	za	žive	in	
rajne farane, pa bom opravil ob nezasedenih sre-
dinih	mašah	ali	v	času	svojega	dopusta.

•	 Iskren	 Bog	 lonaj	 vsem	 za	 lepo	 ude-
ležbo	in	sodelovanje	pri	prošnjih	mašah	pri	fari	
ali	 na	podružnicah.	Hvala	 tudi	 za	 vaše	darove!	
Kakor	sem	že	naznanil	pri	sami	maši,	z	velikim	
veseljem	sveto	mašo	ob	žegnanju	ali	patrociniju	
darujem	zastonj	za	vsako	podružnico.	Naj	bo	to	
moj skromni dar. Ob prošnjih mašah ali poljskih 
mašah	na	Šmarni	gori	pa	bom	hvaležen,	če	bo-
ste za mašni dar zbrali. 

•	 Nekaj	datumov	v	prihodnosti:	
30.	maj	–	nedelja	zakonskih	jubilejev	(9.00)
31.	maj	–	srečanje	Župnijskega	gospodarskega	
sveta (20.00)
3.	junij	–	razdelitev	spričeval	(19.00)
5.	junij	–	zaključni	šmarnični	izlet
13.	junij	–	evharistični	kongres	v	Celju	(v	župniji	
maša	samo	ob	7.00!)
19.	junij	–	romanje	župnijskih	sodelavcev	v	Salz-
burg in Berchtesgaden
29.	junij	–	začetek	Oratorija	2010	(do	petka,	2.	
julija)
11.	julij	–	prenos	svete	maše	iz	Šmartna	po	radiu	
(v	župniji	maša	samo	ob	9.00!)
     
•	 Molitev	 za	 pripravo	 na	 slovenski	 evharistični	
kongres:

Gospod Jezus,
pomagaj nam s svojo milostjo,

da se bomo v času priprave
na slovenski evharistični kongres

vedno bolj zavzeto in dejavno
udeleževali mašne daritve,
te z vedno večjo ljubeznijo
prejemali v svetem obhajilu

in te častili pod podobo kruha
kot svojega Odrešenika. Amen.

DNEVI PRED NAMI 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

•	NAŠI	POKOJNI
Na	pokopališči	v	Šmartnem	smo	se	poslovili	od	Justi-
ne	JUVAN	iz	Srednjih	Gameljn,	od	Leopolda		
RIBIČA	s	Ceste	Cirila	Kosmača	ter	od	Stanislave	ZORC	
iz	Šmartna.	Gospod,	daj	jim	večni	pokoj!



ZA RAZMISLEK
„Ko bodo kristjani in Cerkev v Evropi ostali za ljudi 
znamenje upanja, potem bomo v veri in v priho-
dnosti, ki je pred nami, odkrili pravo veselje in 
srečo.“

(nemška škofovska konferenca, jeseni 1990)

Ali	z	veseljem	opravljam	Cerkev,	ne	zavedajoč	se,	
da	tudi	sam	pripadam	tej	skupnosti?	Ali	sem	bil	kdaj	
ponosen,	da	SEM	tudi	jaz	Cerkev?	Kdaj	molim	za	
pastirje Cerkve, da bi bili sveti?
Kakor	je	veselje	občestva	moje	veselje,	tako	me	tudi	
mora	prizadeti	bolečina	občestva	...

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE
Po	 prošnjah	 za	 vse	 potrebe,	 se	 začne	

drugi	del	svete	maše,	evharistično	bogoslužje.	
Diakon	 je	v	prvih	stoletjih	krščanstva	pred	za-
četkom	 tega	 dela	 zapel	 odslovitev:	 Če	 je	 kdo	
katehumen,	 naj	 odide!	 Če	 je	 kdo	 heretik,	 naj	
odide!	…	Če	je	kdo	pogan,	naj	odide!	…	Če	je	
kdo,	ki	se	ga	ne	tiče,	naj	odide!	Nato	je	ostiarij	
(vratar) skrbno pregledal, da ni kdo izmed prej 
imenovanih	ostal	v	cerkvi.	Mišljenje	 je	namreč	
bilo,	da	je	evharistija,	zaklad	Cerkve,	ni	za	oči	in	
ušesa,	ki	se	jih	ne	tiče.	Če	sem	čisto	iskren,	vča-
sih	pogrešam	takšen	red	danes,	pa	me	prepriča	
Gospodova beseda In kdor pride k meni, ga ne 
bom zavrgel ...

ZA NASMEH
Novi	švicarski	gardist	se	je	po	prisegi	peljal	
iz	Rima	domov	v	Švico	na	dopust.	Na	vla-
ku	ga	sprašuje	goreč	kristjan:	„Ha,	papež!	
Ti	je	mogoče	dal	v	tvoji	službi	kakšno	
oblast?	Ali	tudi	ti	lahko	krstiš?	Boš	zvečer	
imel	mašo	ali	spovedoval	grehe?“	„Ne,“	
odgovori	ponosni	gardist,	„pač	pa	mi	je	dal	
pravico	birmati	takšne,	kakršen	si	ti!“	In	
mu pripelje eno okrog ušes ...

ZA SPOMIN
Župnik	Janez	Lesar,	ki	je	bil	za	župnika	v	
Šmartnem	umeščen	leta	1905,	je	svojo	
službo	opravljal	do	leta	1941,	ko	so	ga,	
osemdesetletnika,	izselili	v	Mengeš	in	
Slavonsko	Požego	na	Hrvaško.	Novembra	
istega leta je prišel v cistercijansko opatijo 
v	Stično,	nato	pa	bil	še	do	konca	julija	1945	
formalni	župnik	v	Šmartnem;	tega	mese-
ca	se	je	zaradi	starosti	župniji	odpovedal.	
Biserno mašo daroval v Šmartnem leto 
kasneje.

(prim.	J.	Šilc,	Zgodovina župnije Šmartno 
pod Šmarno goro,	ŽU	Šmartno	2001,	132) ODDANE MAŠE
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Od	 30.	 aprila	 ste	 darovali	 za	 naslednje	 namene:	
po	 namenu,	 Frank	 JERAJ	 (iz	 Kanade).	Ob	 pogrebu	
+	Martina	 ROPA	 so	 darovali	 za	 svete	maše:	 otroci	
(1	mašni	namen).	Ob	pogrebu	+	Alojzija	LETNARJA	
so darovali: sodelavec in prijatelj (1 mašni namen), 
Franc	Merčun	 (1	mašni	 namen),	 Štefan	 in	 Darinka	
Prestor	(1	mašni	namen)	ter	družina	Šmon	iz	Trzina	
(3	mašni	nameni).	Ob	pogrebu	+	Leopolda	RIBIČA	so	
darovali:	Petačevi	 (1	mašni	namen).	Ob	pogrebu	+	
Justine	JUVAN	pa	so	darovali:	hči	Marija	in	sin	Janez	
z	družinama	(1	mašni	namen).
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. 
Vabim	vas,	 da	darujete	 za	oddane	maše!	Hvaležen	
bom	za	mašne	namene	v	času	mojega	dopusta.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

16. 5.
ned

7. VELIKONOČNA NEDELJA 
PRVO	SVETO	OBHAJILO

7.00 za prvoobhajance
Šmartno

9.00 + Justina in Alojz KEK

17.	5.
pon

sv.	Jošt,	spokornik																																														 19.00 +	Janez	in	Frančiška	KOZELJ Šmartno

18. 5.
tor

sv.	Janez	I.,	papež	in	mučenec																													 19.00 +	starši	in	Valentin	LAMPIČ		 Šmartno

19. 5.
sre

sv.	Peter	Celestin,	puščavnik																															 19.00 +	Matevž	SEVER,	obl. Sr. Gameljne

19.00 +	Bernarda	KOMATAR,	30.	dan Šmartno

20. 5.
čet

sv. Bernardin Sienski, duhovnik                          19.00 +	Ivan	ČIŽMAN	st. Šmartno

21. 5.
pet

sv. Teobald, škof                                                  19.00 +	Frančiška	OVIJAČ	in	Brigita	ZIDAR																																																			 Šmartno

 22. 5.
   sob

sv.	Marjeta	Kasijska,	redovnica																										 19.00 šmarnična	pobožnost Šmartno

20.00 +	Ivan	NOVAK,	obl. Tacen

23. 5.
ned

BINKOŠTI                                                                         
IZROČITEV	SV.	PISMA	BIRMANCEM			                

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl.

24.	5.
pon

Marija,	Mati	Cerkve 19.00 +	Vilma	COLNAR,	obl. Šmartno

25. 5.
tor

sv.	Beda	Častitljivi,	cerkveni	učitelj					 19.00 za	zdravje	v	družini Šmartno

26. 5.
sre

sv.	Filip	Neri,	duhovnik																																									 (po namenu)

27.	5.
čet

Avguštin	Canterburyski,	škof																															 19.00 +	Alojzij	LETNAR,	30.	dan Šmartno

28. 5.
pet

sv. German Pariški, škof                                      19.00 +	Gašper	BOŽIČ,	obl. Šmartno

29. 5.
sob

sv.	Maksim	Emonski,	škof																																		 19.00 šmarnična	pobožnost Šmartno

20.00 +	Alfonz	ŠILC																																							 Tacen

30. 5.
ned

NEDELJA SVETE TROJICE                   
OBHAJANJE	ZAK.	JUBILEJEV	                                            

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marija in Pavel PETERLIN

SPREMEMBE	GLEDE	SVETIH	MAŠ	BODO	OBJAVLJENE	PRI	NEDELJSKIH	OZNANILIH.

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, 
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnijski upravitelj
Telefon: 01/511-61-07	 GSM:	041/238-970
E-pošta:	zupnija.smartno@rkc.si
TRR	župnije:	SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)

Slike na naslovnici: akad. slikar J. Kovačič (župnijski arhiv) 
M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve)
Strip: Marta Bartolj 
Tisk: Salve, Rakovnik

Naslednje	tiskano	oznanilo,	List	svetega	Martina,	
bo izšlo v nedeljo, 30. maja 2010.
V elektronski obliki ga najdete na naslovu: 

http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/

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.	Dobite	me	tudi	po	večernih	mašah	v	Šmartnem.

KRST
  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.
POROKA

		Zaročenci	naj	se	oglasijo	v	župnišču.	Potrebno	je	opraviti	tečaj		
		za	zaročence,	prinesite	tudi	samski	list	(dobite	ga	v	župniji	krsta).


