
DOBRO, STARO IN KATOLIŠKO

Kadar sam odhajam na počitnice, se zavedam, da ne morem vsem pisati razglednic. Sem in 
tja ob počitniškem poležavanju napišem kakšno kratko sporočilo. Se pa vedno bojim, da bi 
komu, na katerega posebej mislim, pozabil poslat. Vsem želim, da bi tudi v času, ko pridejo 
trenutki samote in oddiha mislili drug na drugega. Jaz zagotovo mislim na svojo župnijo. 
Obljubljam! Vendar je čas, ko župnika ni doma, tudi čas, ko se župnija oddahne …
Kakor koli že, vesel sem razglednic, ki jih dobivam od svoji prijateljev. Zanimivo se mi zdi, 
ko greste celo k maši, medtem ko počitnikujete ob kakšni obali. Lepo in hvalevredno. Tam 
ste gotovo začudeni nad množico ljudi, prazno cerkvijo, lepim sodelovanjem, tujim jezikom. 
In še čim. Morda ste bili pri tujem bogoslužju celo slabe volje, ker niste nič razumeli. Se 
potem sploh splača iti v tujini k maši? Brez dvoma. Se! Saj smo vendarle katoličani, vesoljni. 
In brez strahu lahko molite naglas (ni potrebno prevpiti cele Cerkve, se razume!) v svojem, 
maternem jeziku.
Ko sem bil ob poletjih v nemškem samostanu, sem se počasi začel zavedati, kako dragocena 
je katoliška vera. Povsod smo bratje in sestre, še posebej združeni pri oltarni mizi. Res pa je, 
da sem dobro, staro, slovensko-katoliško mašo, po nekaj tednih že pogrešal. 
Še naprej veliko počitniškega, dobrega, starega, katoliškega blagoslova.

 Sebastjan, župnik
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• V nedeljo, 25. julija, bomo imeli re-
dno mesečno darovanje za potrebe župnije. 
Darovi bodo tokrat namenjeni za odplačilo 
dolgov pri obnovi učilnice v župnišču ter za 
platno in projektor v župnijski cerkvi. Bog po-
vrni!

• Zadnja nedelja v juliju (25. 7.) se 
imenuje Krištofova. Na priprošnjo sv. Krištofa, 
zavetnika voznikov, prosimo za srečno vožnjo 
na vseh naših poteh. Na voljo bodo nalepke 
iz Misijonske pisarne, v nabiralnik pod korom 
pa boste lahko darovali za srečno prevožene 
kilometre. Iskren Bog lonaj!

• V soboto, 31. julija, bo maša na 
Šmarni gori ob 9.00 za sosesko Spodnje Ga-
meljne. Vabljeni!

• V tednu po 1. avgustu bom na Fe-
stivalu mladih v Međugorju. Še vedno vabim 
mlade iz naše župnij, da se mi pridružijo na 
romanju z župnijo Mirna Peč. V času odso-
tnosti me nadomeška mag. Gregor Celestina, 
sošolec, ki bo v letošnjem letu začel s pouče-
vanjem na Škofijski gimnaziji v Šentvidu.

• V soboto, 14. avgusta, bo maša tudi 
v Šmartnem, in sicer ob 7.00.

• Na praznik Marijinega Vnebovzetja, 
v nedeljo, 15. avgusta, bodo maše po običaj-
nem nedeljskem redu.

• Poletno gledališče na Studencu pri 
Domžalah tudi letos vabi na predstave, ki 
bodo še v mesecu avgustu. Letos bodo pripra-
vili Finžgarjevo delo Pod svobodnim soncem.

• Naslednja številka župnijskega ozna-
nila bo izšla v nedeljo, 22. 8. 2010. 

• Vse vabim, da bi v poletnih mesecih 
še bolj dejavno sodelovali pri ljudskem petju, 
še posebej, ko bomo začeli s projeciranjem 
pesmi na platnu v župnijski cerkvi.

• Čeprav sem že oznanil, da smo s kra-
silkami zelo hvaležni za ikebane ob pogrebih, 
vendarle prosim, da množice cvetja ne nosite 
v cerkev. V prvi vrsti so seveda namenjene 
pokojnim, po drugi strani pa bi radi pregnali 
vlago iz cerkve, ki jo cvetje samo še pospe-
šuje. Pa tudi sam imam težave zaradi alergije. 
Hvala za razumevanje!

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

25. 7.
ned

17. NAVADNA NEDELJA                             9.00 + PODGORŠEK in Jože LOVŠE Šmartno

26. 7.
pon

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

27. 7.
tor

sv. Gorazd in učenci Cirila 
in Metoda 6.30 + Metka BARLE in sorodniki Šmartno

28. 7.
sre

sv. Viktor I., papež (po namenu)

29. 7.
čet

sv. Marta in Marija, Laz-
arjevi sestri            20.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ Tacen

30. 7.
pet

sv. Peter Krizolog, škof in 
cerkveni učitelj  19.00 + Anton in Metka SIRNIK Šmartno

31. 7.
sob

sv. Ignacij Lojolski, ustano-
vitelj jezuitov

20.00 + Franc TRTNIK Tacen

9.00 za sosesko Spodnje Gameljne Šmarna g.

1. 8.
ned

18. NAVADNA NEDELJA                                                                               7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Ivan in Frančiška PODGORŠEK, sor.

2. 8.
pon

Evzebij iz Vercellija, škof                             19.00 + starši in Martin KIRN Šmartno

3. 8.
tor

sv. Lidija, svetopisemska 
žena                                                      (po namenu)

4. 8.
sre

sv. Janez Marija Vianej, 
arški župnik                                            (po namenu)

5. 8.
čet

Marija Snežna                                                19.00 + Anica MIHELČIČ Šmartno

6. 8.
pet

JEZUSOVA SPREMENITEV 
NA GORI      20.00 + Franc in Pavla DOLINAR, obl.              Tacen

7. 8.
sob

sv. Sikst II., papež                                         20.00 + Franc TOFANT, obl.                                 Tacen

8. 8.
ned

19. NAVADNA NEDELJA                             7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 +Anton JERAS, obl.
SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

ODDANE MAŠE
g

Od 1. julija ste darovali za naslednje namene: 
+ Frančiška PEKOVEC in Pavla RUTAR, za bla-
goslov v družini Zupančič, za duše v vicah, za 
nove duhovne poklice, za blagoslov v zakonu, 
+ Pavla in Anton JERAS, + Nikolaj, Pavla in 
Marija LAMPIČ, + Mihaela KORPAR.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene 
drugje. Iskren Bog lonaj za velikodušnost ter 
oddane maše!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

•NAŠI POKOJNI
Na pokopališču v Šmartnem smo se poslovili 
od Irene VODLAN z Gorazdove ulice, Marije  
ŠČAVNIČAR iz Šmartna ter od Franciške 
GERŠIĆ iz Sr. Gameljn. Gospod, daj jim večni 
pokoj!
• NAŠI NOVOPOROČENCI
V župnijski cerkvi sv. Martina stasveti zakon 
sklenila Peter ERZAR iz Spodnjih Gameljn in 
Jana VENCELJ iz Petrušnje vasi, Šentvid pri 
Stični. Veliko blagoslova na novi življenjski 
poti!



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

8. 8.
ned

19. NAVADNA NEDELJA                             7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Anton JERAS, obl.
9. 8.
pon

sv. Edith Stein, 
devica in mučenka 19.00 + Rozalija, Franc in Marija TOMŠIČ Šmartno

10. 8.
tor

sv. Lovrenc, 
diakon in mučenec (po namenu)

11. 8.
sre

sv. Klara, 
redovna ustanoviteljica  (po namenu)

12. 8.
čet

sv. Ivana Šantalska, 
redovnica (po namenu)

13. 8.
pet

sv. Poncijan in Hipolit, 
mučenca 19.00 + Marija PETERLIN, obl. Šmartno

14. 8.
sob

sv. Maksimilijan Kolbe, 
mučenec

7.00 za nove duhovne poklice Šmartno

20.00 + Jože SITAR Tacen

15. 8.
ned

VNEBOVZETJE 
DEVICE MARIJE

7.00 za žive in rajne farane 
Šmartno

9.00 + Franc in Urška SLAVEC, obl.

16. 8.
pon

sv. Rok, spokornik 19.00 + PEČAR Šmartno

17. 8.
tor

sv. Evzebij, papež  6.30 Jezusu v zahvalo Šmartno

18. 8.
sre

sv. Helena, cesarica (po namenu)

19. 8.
čet

sv. Janez Eudes, duhovnik                            19.00 + Leopold MALOVRH, obl. Šmartno

20. 8.
pet

sv. Bernard, 
opat in cerkveni učitelj 19.00 + BUH    Šmartno

21. 8.
sob

sv. Pij X., papež 20.00 + Ivanka INGLIČ, obl. Tacen

22. 8.
ned

21. NAVADNA NEDELJA                             7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Rudi KNAPIČ, Vinko in Joži KAVŠEK

10.30 za sosesko  Sr. Gameljne

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)


