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ČLOVEK KOT CVETLICA, KI OVENE …
 A LAHKO PRIDE V ZGODOVINO!

Zadihal sem po veroučni šoli. Potrebujem čas za umiritev. Prav zares. In hvaležen tistim, ki 
razumejo. Tistim, ki pa ne, pa se nadvse globoko opravičujem za tole brezdelje. In ko že 
mislim, da ne bom imel kaj premišljevati, se mi oko ustavi na našem ciboriju med povzdigo-
vanjem, na katerem piše in tempore belli. Tako torej. V vojnem času. Vaši predniki so med 
vojno (!) darovali denar za dragoceno posodo. Posodo, v katero shranjujemo Najsvetjše. 
Tisto, ki tako vznemirja. Tistega, ki ga mi prisrčno častimo. Tistega, ki ga bomo slovesno 
počastili na evharističnem kongresu. Tistega, za katerega je blaženi Lojze Grozde (in v istem 
času še mnogo poštenih po raznih grapah, jamah in breznih) daroval svoje mlado življenje. 
Tistega, v čigar imenu, žal, tudi mi včasih počenjamo neumnosti in zlo. Tistega, ki večino 
Slovencev pravzaprav niti ne zanima in z Njim in njegovo Cerkvijo ne želijo (do slovesa pri 
grobu. O, takrat pa že!) imeti opravka. Tak je naš Gospod Jezus Kristus.
Predniki so zanj darovali vse. Tisti ciborij, iz katerega pri svetih mašah prejemamo Življenje, 
je res pomenil vse, saj so v težkem času darovali zadnje cekine za sveto posodo. Danes ni 
potrebno. Jo imamo. Če želimo priti v zgodovino, bo potrebno darovati svoje življenje, da bi 
sami postali zlat ciborij. Za dom, vero, prave vrednote, moralo, kulturo. Saj menda ne želimo 
biti pomladanska cvetlica, ki bo uvela ali jo bodo pokosili za krmo?

 Sebastjan, župnik



• V soboto, 19. junija, bo župnijski iz-
let na Salzburško. Še vedno se lahko pirjavite. 
Odhod je ob 6.30 izpred župnišča v Šmartnu. 
Z nami bo tudi vodič, poznavalec naše sever-
ne sosede, Avstrije. Obiskali bomo romarsko 
cerkev Maria Plain, kjer bomo obhajali sveto 
mašo, ogledali si bomo rudnik soli v Berch-
tesgadnu (Bavarska) in popoldne še središče 
Salzburga. Prispevek (50 EUR) vključuje pre-
voz, vodenje, vstopnino v rudnik ter večerjo. 
Za popotno malico poskrbite sami!

• Starejši, bolniki in invalidi vabljeni na 
vsakoletno romanje na Brezje, ki bo prav tako 
v soboto, 19. junija.

• V nedeljo, 20. junija, bomo imeli pri 
nedeljskih mašah redno mesečno darovanje 
za potrebe župnije. Večja veroučna učilni-
ca je potrebna obnove (novi tlak, reševanje 
vlage), ki se jo bomo lotili najbrž že v juniju 
(predvideni stroški znašajo okrog 4000 EUR). 
V župnijski cerkvi bomo predvidoma do jeseni 
namestili pomično platno in uredili videopro-
jekcijo za pesmi. V tem času smo že kupili 
prenosno ozvočenje za žegnanja, blagoslove 
in popoldansko molitev na pokopališču za Vse 
svete. Bog lonaj vsem za velikodušnost in čut 
za župnijske prostore!

• V četrtek, 24. junija, bo ob 20.00 pri-
prava staršev in botrov za krst. Krsti bodo v 
nedeljo, 27. junija, pri maši ob 9.00.

• V petek, 25. junija, je državni pra-
znik, dela prost dan, Dan državnosti. Sveto 
mašo za našo domovino bomo imeli v  župnij-
ski cerkvi ob 19.00, po maši pa še kratko mo-
litveno uro za našo državo.

• V soboto, 26. junija, bo na Šmarni 
gori sveta maša za sosesko Šmartno ob 9.00. 
Vabljeni!

• Prav tako v soboto, 26. junija, ob 
16.00, bo v ljubljanski stolnici posvečenje le-
tošnjih novomašnikov. Posvečeni bodo: Erik 
Švigelj (župnija Unec) ter Martin Zlobko (žu-
pnija Komenda), iz redovnih skupnosti pa br. 
Andrej Pollak (frančiškan, župnija Ljubljana 

Bežigrad), Grega Valič (župnija Ljubljana 
Ježica, salezijanec) ter Marjan Kokalj (jezuit, 
župnija Selca). Vabim vas, da molimo za leto-
šnje novomašnike, za nove duhovne poklice in 
za svetost duhovnikov. Prav tako molimo tudi 
za našega pastirja, nadškofa Antona, ki bo na 
praznik apostolov Petra in Pavla iz rok papeža 
Benedikta v Rimu prejel palij, znamenje me-
tropolitske službe.

• Mladi za Kristusa vabijo na duhov-
no srečanje za vse mlade, ki bo v Libojah od 
2. do 4. julija. Prijave na elektronski naslov: 
maja.ceglar@gmail.com ali 041/962-217. Še 
vedno pa vabim mlade iz naše župnije, da se 
mi pridružijo na festivalu mladih v Međugorju 
v začetku avgusta.

• V času med šolskimi in veroučnimi 
počitnicami ni uradnih ur čez dan, pač pa so 
po večerni maši v Šmartnem. Če sem odso-
ten, se v nujnih primerih obrnite na sosednje 
župnije (telefonski številki na zadnji strani 
oznanila!).

• V župnijski cerkvi je na voljo še pre-
cej dokumentarnih filmov na DVD o Božjem 
služabniku, papežu Janezu Pavlu II. DVD je 
zastonj; če pa bo kdo namenil kakšen dar, naj 
ga odda v nabiralnik za Karitas. Prav tako vas 
vabim, da si vzamete PRO, revijo Radia Ognji-
šče.

DNEVI PRED NAMI 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta so prejeli: MAJ Pi-
pan Janežič iz Srednjih Gameljn, TAJA Mihelak 
z Rašice, LEJLA Aleš z Rašice, MAJA Zorc iz 
Šmartna, GLORIA Cedilnik s Tacenske ceste, 
TINA Korenč iz  Šmartna. V župniji Ljubljana 
Koseze je prejel sveti krst MARK Pogačar iz 
Spodnjih Gameljn. Podprimo novokrščence z 
molitvijo!



ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Stara zgodba. Kako duhovnik pri vlivan-
ju vina v kelih spusti kelih navzdol, pri vlivanju 
vode pa jo drži navzgor. Nič posebnega. Po-
vedo jo nekdanji ministranti, ki z vero nimajo 
nič skupnega, kakor samo to, da so bili – nek-
daj ministranti. Kaj pomeni kapljica vode, ki 
jo mašnik primeša imenitni pijači, vinu? Vino 
sprejme vodo. Ostane vino. Kristus je sprejel 
nase grehe človeštva. Ostal je Bog. Kakor se 
voda neločljivo pomeša z vinom, se verniki pri 
mašni daritvi neločljivo združijo s Kristusom. 
Simbolika, ki jo razumejo pristni. Tisti, nek-
danji, pa težje. Jim s svojo vero kaj pomaga-
mo?

ZA NASMEH
Sin, znan pridnež, je prišel domov z veroučnim 
spričevalom in ga pokazal očetu. Oče nekaj 
časa gleda in zmajuje z glavo: „In ti si upaš 
priti domov s takšnim spričevalom?! Vsaj pri 
verouku bi bil lahko bolj priden!“
„Pogumnim pripada svet, oči!“ se ne da pridni 
očetov sin.

ODDANE MAŠE
g

Od 30. maja ste darovali za naslednje namene: 
+ Slavc in starši SEŠEK, za pokojne sorodnike, 
v zahvalo za srečen zakon, + Marija URBANC, 
+ Ignac NOVAK, obl., v zahvalo (9 mašnih na-
menov), za duše v vicah, za nove duhovne 
poklice, v dober damen, za pokojnega očeta.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene 
drugje. Iskren Bog lonaj za velikodušnost ter 
oddane maše!

ZA SPOMIN
Kranjski nadlogi v 15. in 16. stoletju sta bili 
isti, kakor po vsej Evropi: Turki in kuga. Zelo 
verjetno so tudi po šmarski župniji na-
redili veliko škode, ko so leta 1492 plenili in 
požigali po Šentvidu. O drugi nadlogi, ravno 
tako pogosti prebivalki Evrope tistega časa, 
kugi, pa ni podatkov, čeprav je nedvomno 
morila tudi v naši župniji.

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno 
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 11)

ZA RAZMISLEK

„Smo sredi tega sveta. Bog nas potrebuje 
sredi poklicnega dela svete in apostolsko 

usmerjene.“
(Josemaria Escrivá)

Se zavedam, da v vsakem poklicu ustvarjam 
zgodovino? Ali je moja vera povsod temelj 
mojega dela ali se je sramujem?
To, kar pri evharističnem obhajanju ob 
nedeljah delamo, izpričujemo med tednom s 
svojim življenjem in delovanjem ...



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

13. 6.
ned

11. NAVADNA NEDELJA                                 
EVHARISTIČNI KONGRES 7.00 + BIZANT Šmartno

14. 6.
pon

Valerij in Rufin, mučenca                      19.00 + Ivana KOŽELJ, obl. Šmartno

15. 6.
tor

sv. Vid, mučenec                                        6.30 + Stanislava MERHAR Šmartno

16. 6.
sre

sv. Gvido Kortonski, 
redovnik                             19.00 za nove duhovne poklice Šmartno

17. 6.
čet

sv. Mafalda, redovnica                            19.00 + Janez, Ivana JARC, Antonija NOVAK, obl. Šmartno

18. 6.
pet

sv. Slovenski pričevalci 
za vero              19.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR                                                   Šmartno

 19. 6.
   sob

sv. Nazarij, koprski škof                         
ŽUPNIJSKI IZLET 20.00 + Igor KNEZ in Angela KRALJ Tacen

20. 6.
ned

12. NAVADNA NEDELJA                                                                                     7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Valentin BURGAR, obl.
21. 6.
pon

sv. Alojzij Gonzaga, 
redovnik                19.00 + Jože BRANK, obl Šmartno

22. 6.
tor

sv. Janez Fisher in 
Tomaž More, mučenca 6.30 + Ani ŠUŠTAR Šmartno

23. 6.
sre

sv. Jožef Cafasso, 
redovnik                                      ni maše

24. 6.
čet

ROJSTVO 
JANEZA KRSTNIKA          19.00 + KORITAR in Alojzij KASTELIC, obl. Šmartno

25. 6.
pet

sv. Viljem iz Vercellija, opat                   
DAN DRŽAVNOSTI                 19.00 + Dušan KOSMAČ, Avgust in Ana KOS Šmartno

26. 6.
sob

sv. Janez in Pavel, 
mučenca                     

9.00 za sosesko Šmartno Šmarna g.

20.00 + Alojzija TOMŠIČ                                   Tacen

27. 6.
ned

13. NAVADNA NEDELJA                             7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 za blagoslov v družini

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, župnik
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: 
župnijska cerkev v Šmartnem (sv. Martin), 
podružnice v Tacnu (sv. Jurij), 
v Sr. Gameljnah (sv. Andrej), Sp. Gameljnah 
(sv. Lenart) in na Rašici (sv. Križ). 
Tisk: Salve, Rakovnik, Strip: Marta Bartolj

V elektronski obliki ga najdete na naslovu: 
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/

ŽUPNIJSKA PISARNA
V času šolskih in veroučnih počitnic (od 6.6.) je župnik najbolj 

zanesljivo doma po večerni maši v Šmartnem. 
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo 

(LJ ŠENTVID - 01/512-81-30; VODICE - 01/832-31-02).

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).


