
PLOVEMO, POČIVAMO, POČITNIKUJEMO PROTI JULIJU. 
ALI TUDI KAJ BOGA PROSLAVLJAMO?

Razpet sem med župnijskim romanjem po Salzburški ter svojim odhodom na 
duhovne vaje, ki jih, priznam, zares potrebujem. Še tole dokončam, potem pa bo 
miza pospravljena in ura bo odbila toliko, da si lahko privoščim nekaj dni samo zase.
Zelo pomenljiv se mi je zdel na župnijskem romanju del svete maše, ko smo namesto izrečenih 
prošenj položili na oltar svoje prošnje, ki smo jih napisali v avtobusu. Lepo. Zvečer si pa nisem 
mogel kaj, da ne bi - za nekakšno meditacijo - prebral listkov, ki so jih romarji zapolnili s svojimi 
iskrenimi prošnjami. Čudovito! Koliko smo res pri eni sami maši prinesli želja, bremen, sreče, 
voščil, prošenj, stisk in zahval. Malo prošenj zase, več za bližnje. Manj za telesni in materialni 
blagor, več za duševni in duhovni. Naj bo slavljeno Gospodovo ime za vse, kar od njega preje-
mamo. Za vse, torej tudi za tiste žegne, ki jih še ne znamo ceniti ali nam povzročajo bolečino …
Naslednje župnijsko oznanilo bo izšlo šele proti koncu julija. Če bodo spremem-
be pri svetih mašah, bodo, kakor je že v navadi, oznanjene pri nedeljski maši. Marsik-
do bo zapeljal nekoliko na stranski tir, da si odpočije, on in njegova družina. Privoščim 
vsem, tudi tistim, ki boste imeli morda v teh julijskih dneh še več dela. Brez skrbi 
počitnikujmo in si vzemimo čas za oddih. Toda, ne pozabimo: tudi v teh dneh ne pozabi-
mo proslavljati Vsemogočnega, od katerega prihaja vse! Blagoslovljen čas počitnic voščim!

 Sebastjan, župnik
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• V torek, 29. junija, je slovesni pra-
znik apostolov Petra in Pavla. Sveta maša bo v 
Šmartnem ob 19.00, pol ure pred mašo pa bo 
izpostavljeno Najsvetejše v češčenje. Vabljeni 
k molitvi za letošnje novomašnike in za sve-
tost duhovnikov!

• V soboto, 3. julija, bo sveta maša na 
Šmarni gori ob 9.00 za Zgornje in Spodnje Ga-
meljne. Vabljeni!

• V nedeljo, 11. julija, bo Radio Ognji-
šče prenašal mašo iz naše župnije ob 9.00. Ta 
dan (in še nedelje v juliju) bo maša v Šmar-
tnem samo ob 9.00. Povabljeni tudi k dejav-
nemu sodelovanju in glasnemu petju med 
mašo!

• V nedeljo, 25. junija, bo mesečno 
darovanje za potrebe župnije. Obnova učilnice 
še traja (delavci polagajo izolacijo tal in sten), 
vse to je povezano z velikimi stroški. Veliko 
smo in še bomo postorili s prostovoljnim de-
lom, zato še vedno prosim može, da ob potre-
bi priskočijo na pomoč.

• Računamo, da bo do konca junija 
ali vsaj v začetku julija postavljeno tudi novo, 
električno platno v župnijski cerkvi ter video-
projekcija. Pevce vabim, da ostanejo na koru 
med počitnicami in pomagajo pri ljudskem pe-
tju. Vaje bomo odslej imeli, če Bog da, redno 
pred mašo ob 9.00. Nedvomno bo tudi sveto 
bogoslužje bolj zanimivo, če bomo bolj zavze-
to sodelovali.

• Med poletnimi počitnicami bomo po 
vsej verjetnosti posodobili župnijsko spletno 
stran, da bo preglednejša. Veliko faranov 
namreč vsaj župnijski list prejema na spletni 
strani.

• Otroci veroučne šole, še posebej 
birmanci, naj ne pozabijo na obisk nedeljske 
maše med počitnicami. Ministranti naj si iz-
berejo dan med tednom, da bodo v pomoč 
duhovniku. Nekateri otroci pa še vedno niso 
prišli po spričevala. Po možnosti naj to storijo 
pred jesenskim vpisom. 

• Oratorija v naši župniji letos ne bo. 
Vse zainteresnirane vabim k sodelovanju za 
naslednje leto.

• Pohlonaj vsem, ki ste sodelovali pri 
različnih delih v župniji v zadnjem času. Naj 
nam gospod povrne, predvsem v zavesti, da 
delamo skupno dobro.

• Naslednja številko župnijskega ozna-
nila bo izšla v nedeljo, 25. 6. 2010. 

MOLITEV K BLAŽENEMU 
ALOJZIJU GROZDETU

Nebeški Oče, v blaženem Alojziju 
Grozdetu si nam razodel zgled 
ljubezni do Kristusa in dosled-
nega življenja po evangeljskih 
načelih, za katere je v moči 
evharistije živel in deloval vse do 
svojega pogumnega pričevanja v 
smrti. Njegova kri naj bo resnično 
seme za našo zvestobo, edinost, 
odpuščanje in spravo.

DNEVI PRED NAMI 



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

27. 6.
ned

13. NAVADNA NEDELJA                             7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 za blagoslov v družini
28. 6.
pon

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

29. 6.
tor

SV. PETER IN PAVEL, 
APOSTOLA   19.00 + Damjan ČREŠNOVEC, obl. Šmartno

30. 6.
sre

Prvi mučenci rimske Cerkve                            6.30 + za pokojne sorodnike Šmartno

1. 7.
čet

sv. Estera, svetopisemska 
žena               19.00 + Franc NOVAK Šmartno

2. 7.
pet

sv. Janez Frančišek Regis, 
redovnik       19.00 + Leopold BRANK, Angela PODBORŠEK, obl.                                                   Šmartno

  3. 7.
   sob

sv. Tomaž, apostol                                    9.00 za sosesko Zg. in Sr. Gameljne Šmarna g.

20.00 + Marija ZAJEC, obl. Tacen

4. 7.
ned

14. NAVADNA NEDELJA                                                                               
IZSELJENSKA

7.00 + Stanislava LOŽAR, obl.
Šmartno

9.00 za žive in rajne farane
5. 7.
pon

SV. CIRIL IN METOD, SLOV. 
AP. 20.00 + Mira ŠILC, obl. Tacen

6. 7.
tor

sv. Marija Goretti, mučenka                       6.30 v zahvalo in za zdravje Šmartno

7. 7.
sre

sv. Vilibald, škof                                                  (po namenu)

8. 7.
čet

sv. Kilijan, škof                                        19.00 + Jože BITENC, obl. Šmartno

9. 7.
pet

sv. Avguštin, mučenec                             19.00 + Ivan CEDILNIK                Šmartno

10. 7.
sob

sv. Amalija, redovnica                          20.00 + Miha OVČAK, obl.                                 Tacen

11. 7.
ned

15. NAVADNA NEDELJA                             9.00 + Franc ŠUŠTAR, obl. Šmartno

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

ODDANE MAŠE
g

Od 11. junija ste darovali za naslednje 
namene: v zahvalo za srečno vožnjo, v zahva-
lo na čast Kraljici angelov, + TAVČAR, in rajni 
sorodniki, v dober namen.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene 
drugje. Iskren Bog lonaj za velikodušnost ter 
oddane maše!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta bodo prejeli: BLAŽ 
Sirnik iz Zgornjih Gameljn, ANDRAŽ Črnkovič 
iz Zgornjih Gameljn ter MONIKA Skobe iz 
Srednjih Gameljn. Podprimo novokrščence z 
molitvijo!



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

11. 7.
ned

15. NAVADNA NEDELJA                             9.00 + Franc ŠUŠTAR, obl. Šmartno

12. 7.
pon

sv. Mohor in fortunat, 
mučenca           19.00 + Marija PEČAR, obl. Šmartno

13. 7.
tor

sv. Henrik II., kralj   (po namenu)

14. 7.
sre

sv. Kamil de Lellis, 
duhovnik in red. ust.         (po namenu)

15. 7.
čet

sv. Bonaventura, škof in 
cerkveni uč.   19.00 + Anton MEDJA Šmartno

16. 7.
pet

Karmelska Mati Božja                          19.00 + Jože ZUPAN, obl. Šmartno

 17. 7.
   sob

sv. Aleš, spokornik                                 7.00 v dober namen Šmartno

20.00 + Marija JENKO Tacen

18. 7.
ned

16. NAVADNA NEDELJA                                                                                     9.00 + Anton MALOVIČ Šmartno

19. 7.
pon

sv. Arsenij Veliki, puščavnik                19.00 + MALOVRH Šmartno

20. 7.
tor

sv. Apolinarij, škof in mu
čenec                          (po namenu)

21. 7.
sre

sv. Lovrenc iz Brindisija, 
cerkveni uč.               (po namenu)

22. 7.
čet

sv. Marija Magdalena, 
svetopisem. žena 20.00 + MIKLAVŽEVI Tacen

23. 7.
pet

sv. Brigita Švedska, 
redovnica                19.00 + Slavko GREGORŠ     Šmartno

24. 7.
sob

sv. Krištof, mučenec                               20.00 + Cilka JEŽEK, obl. Tacen

25. 7.
ned

17. NAVADNA NEDELJA                             9.00 + Jože LOVŠE in PODGORŠEK Šmartno

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).


