
GOSTIJA PO PRVEM SVETEM OBHAJILU

Dragi moji prvoobhajanci!
Kaj naj vam zaželim? Jezus prihaja k vam. Najbolje bo, da kar umolknem. On bo storil 
veliko večja dela. Jaz vam ne morem dati tega, kar vam daje On. Največ. Najbolj. 
Vendar se spominjam tistega lepega dne v maju leta 1987. Tiste bele oblekice, modre, 
črtaste srajce in svetle kravate. In krstne sveče, ki je še enkrat zagorela kot simbol 
človeške čistosti in napolnjenosti z Božjo milostjo. Želim si, da bi med vami gorel kot 
moja krstna sveča. In hkrati me boli, ker bo velikokrat ta plamen medel, preveč vroč ali 
celo umazan.
In vi? Odrasli boste. Morda celo pozabili na Boga. Ga potrebovali tri minute pred … 
potrdilom za botrstvo … pred poroko svojih otrok … smrtnim dnem vaših sorodnikov in 
prijateljev.
Gostija. Naj odmeva vse življenje ta prvoobhajanska gostija v vaših srcih tako, da boste 
tudi vi nekoč kristjani, sveče, ki bodo napolnjeni s čistostjo in Božjo milostjo!
Prepričan sem, da vas k tej gostiji Njega, ki vam bo, ko vam bo težko, najbolje znal 
povedati, da vas ima rad, s svojo molitvijo poleg staršev, botrov in vzgojiteljev spreml-
jajo tudi vsi naši farani. Naj bo pozdravljen, zlati vaš dan!

Sebastjan, župnik
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ŽUPNIJA ŽIVI
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• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Draga MIHELAKA iz Rašice ter od 
Jožeta TOMŠIČA iz Tacna
Gospod, daj jima večni pokoj!

 Še nekaj birmanskih kandidatov čaka na svoje 
duhovne botre. Tisti, ki bi jih radi podpirali z moli-
tvijo, se oglasite pri župniku!
 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 16. maj – srečanje ŽGS (20.00)
• 22. maj – žegnanje v Sp. Gameljnah (10.30) in 
šmarnična pobožnost (19.00)
• 23. maj – srečanje staršev 4. razreda (20.00)
• 26. maj – priprava staršev in botrov za krst (20.00)
• 28. maj – dekanijski ministrantski kviz v župniji 
Lj. Šiška (9.00)
• 29. maj – krstna nedelja (krščevanje MED MAŠO!, 
9.00)
• 29. maj – žegnanje na Rašici (10.30) in šmarnična 
pobožnost (19.00)
• 5. junij – razdelitev spričeval v veroučni šoli in 
maša za domovino (9.00)

 Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta bo v 
ponedeljek, 16. maja, ob 20.00 v župnišču.
 Na 5. velikonočno nedeljo, 22. maja, bo redno 
mesečno darovanje za potrebe župnije. Še vedno 
zbiramo sredstva za ureditev elektrike na koru žu-
pnijske cerkve. Na dvorišču smo postavili drog za 
župnijsko zastavo in bomo ob 20. letnici samostoj-
nosti zasadili lipo. Bog povrni za vaše darove!
 Žegnanjska nedelja za Sp. Gameljne bo 22. 
maja. Slovesna maša bo ob 10.30, zvečer bo pri tej 
podružnici šmarnična pobožnost ob 19.00.

 Roditeljski sestanek za starše veroučencev 4. 
razreda bo v ponedeljek, 23. maja, ob 20.00 v žu-
pnišču.
 V četrtek, 26. maja, bo v župnišču ob 20.00 pri-
prava staršev in botrov za krst otrok. Krstna nedelja 
je 6. velikonočna, 29. maja, in sicer med mašo ob 
9.00.
 V petek, 27. maja, bo peš romanje mladih z Mir-
ne na Zaplaz, kamor bodo prenesli relikvije bl. Aloj-
zija Grozdeta. Mladi, ki bi radi šli na to romanje, se 
javite župniku. Slovesna maša ob prenosu relikvij 
bo v soboto, 28. maja, ob 10.00. Daroval jo bo novi 
apostolski nuncij v Sloveniji, msgr. Juliusz Janusz.
 Ministrantski kviz dekanije Ljubljana Šentvid bo v 
soboto, 28. maja, ob 9.00 v župniji Ljubljana Šiška. 
Tudi ministranti, ki ne sodelujete pri kvizu, se lahko 
udeležite srečanja.
 6. velikonočna nedelja, 29. maja, je žegnanjska 
za podružnico sv. Križa na Rašici. Slovesna maša 
bo ob 10.30, zvečer pa prav tako pri tej podružnici 
šmarnična pobožnost ob 19.00.
 Vse otroke, predvsem pa ministrante, prosim, 
da k bogoslužju v svete prostore prihajajo v dolgih 
hlačah!
 Da ne bo zopet slabe volje, pojdimo še enkrat na 
začetek, k osnovni vzgoji: mašni nameni se pobirajo 
v pisarni, nikakor ne po telefonu; maše, zbrane ob 
pogrebih, oddamo tistim, ki jih nimajo dovolj (glej: 
oddane maše). Pa si dovolim še tole krepko: za 
potrdila za botre ne kličemo pred sedmo zjutraj in 
ob pogrebih vsaj iz spoštovanja do pokojnega ne 
klepetamo. Ne obrekujmo mladih, če malo starejši 
nismo prav popolnoma nič boljši ...

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Občestvo praznuje z nami, prvoobhajanci in njihovimi družinami. To je res praznik, nanj se otroci 
pripravljajo celo leto. Odločno in zavzeto, kot športniki na zaključno tekmo. A priprava ni vse, pred 
koncem je še najtežji korak - spraševanje vesti. Pomen greha nam danes oblikujejo mediji, rekoč: 
»razvajajte se«, »pregrešno dober«, »užitek«. Besede, nekdaj izrečene šepetaje, danes postajajo 
pravilo in postavljajo nove meje grešnega. Zakaj torej spoved ostaja prvi zakrament, ki ga otrok 
(človek) sprejme zavestno? 

BRALCI BOŽJE BESEDE
5. velikonočna nedelja, 22. maj, ob 9.00

Oznanila Mojca SKOBE

1. berilo (Apd 6,1-7) Renata OGOREVC

2. berilo (1 Pt 2,4-9) Ignac POLAJNAR

Prošnje Jan ŠILC 

6. velikonočna nedelja, 29. maj, ob 9.00 

Oznanila Jure SEŠEK

1. berilo (Apd 8,5-8.14-17) Karmen PEČARIČ

2. berilo (1 Pt 3,15-18) Jurij ŠILC

Prošnje Diana in Urška BITENC



OBZORJE VERE
Kaj bo po prejemu prvega obhajila drugače?
Marsikateri pisatelj izpred desetletij je dan 
svojega prvega svetega obhajila opisal kot 
neizmerno blažen in čudovit. Svet je nenadoma 
postal ves Božji. In skromni Jezus se je v vsem 
veličastvu približal nedolžni otroški duši.
Danes pa je veličastva (vsaj mi ga tako po-
jmujemo) povsod na pretek. Poleg Sina, ki bo 
poslej vodil našega prvoobhajanca, Oče pošilja 
tudi nas, da bi ga spremljali. Kako naj otrok 
doživlja Božje, če pa mu starši ne dajo zgleda 
s tem, da hodijo k maši? Kako naj otrok raste 
v duhovnosti, če pa župnik ni dovolj pobožen? 
Kako naj si vzame čas za sveto, če pa mi samo 
hitimo in hitimo?
Res ni več tako, kakor so pisatelji pred desetletij 
doživljali. Drugače je. Naj bo drugače v družinah 
prvoobhajancev po slovesnem dnevu. Drugače 
kakor vsak dan. V majhnih korakih. Z več časa. 
Za Boga, bližnjega, drug za drugega, za Cerkev, 
prijatelje, pogovor …

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Papež Pij X. je uvedel zgodnje in pogosto 
prejemanje svetega obhajila. Prišel je kot 
župnik na Petrov prestol in videl stisko ljudi, 
ki so hrepeneli po Jezusovem svetem telesu. 
Obhajilo ni nagrada. Kdo od nas bi ga mogel 
potem prejeti? Kdo misli, da tako sveto živi, 
da bi smel pristopiti k Bogu in ga prositi za 
njegov največji Dar? Obhajilo ni zdravilo, ki bi 
ga jemali na recept in na točno določene ure. 
Obhajilo je sama milost. Je v resnici dar, ki se 
ga, ko ga prejmemo, niti ne zavedamo. Nje-
govi učinki se kažejo tudi in še posebej takrat, 
ko niti ne vemo za to. Zato je toliko bolj jasno, 
da s smrtnim grehom (torej ponavljajočim se 
težkim grehom) ne smemo prejemati obhajila. 
Lepše in bolje je, da nekoliko trpimo, ker ne 
smemo pristopiti k mizi Najsvetejšega, kot da 
ga po nemarnem prejmemo.

ODDANE MAŠE
Od 9. maja ste darovali za naslednje mašne namene: 
ob pogrebu + Draga MIHELAKA so darovali: Gregor 
z družino (1 mašni namen), vnuki (1 mašni namen), 
sosedje Venkovi z Rašice (1 mašni namen), Gorškovi 
(1 mašni namen), Udamovi (3 mašni nameni), Dor-
oteja Grum (1 mašni namen). Ob pogrebu + Jožeta 
TOMŠIČA so darovali: bratranec Miro z ženo Tončko 
(1 mašni namen), sestrična Marinka Robas z Milanom 
(1 mašni namen) ter bratranec Jože Škof z družino 
(2 mašna namena), bratranec Jože (1 mašni namen), 
bratranec Ivo z Majdo (1 mašni namen)
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo 
opravljene drugod!
N. B. Ta teden sem oddal oddane maše župniku Marku 
Troštu v Jagodino/Srbija in se lepo zahvaljuje!

... IN ZAME!
Veselje je na koncu vedno nagrada za dobro opravljeno delo. Prvo sveto obhajilo bomo opravili s 
čistim srcem. Upravičeno zapojem Gospodu novo pesem zavestnega kristjana, saj sem novi človek, 
človek z napakami. Česa se torej veselim? Nepopolnosti? Prvi opomin tega spoznanja je prav sveta 
spoved. Globok pomen in svetost tega zakramenta pa se mi odkrije v odvezi. Priznanje in kesanje 
prinašata olajšanje. Kljub svoji nedovršenosti in napakam postajam boljši človek. Veselimo se torej 
skupaj. (Mateja K. Šuštar)



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

16.5
pon

sv. Janez Nepomuk, 
duhovnik in mučenec  19.00 + Bernarda, Marija in Herman ANŽIČ Šmartno

17. 5.
tor

sv. Jošt, 
puščavnik in redovnik                      19.00 + Aleš MAROLT, obl. Šmartno

18. 5.
sre

sv. Janez I., 
papež in mučenec                       

19.00 šmarnična pobožnost Šmartno

20.00 + Drago MIHELAK, 7. dan Rašica

19. 5.
čet

sv. Celestin, 
papež                                         

19.00 + Frančiška OVIJAČ in Brigita ZIDAR Šmartno

20.00 + Jože TOMŠIČ, 7. dan Tacen

20. 5.
pet

sv. Bernardin Sienski, 
duhovnik                   

17.00 za blagoslov Sp. Gameljne

19.00 + Janez in Frančiška DEBEVC Šmartno

21. 5.
sob

sv. Krištof in 
drugi mehiški mučenci           

18.00 šmarnična pobožnost Šmartno

19.00 + Ivan NOVAK, obl. Tacen

22. 5.
ned

5. VELIKONOČNA NEDELJA                    7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jože JUNKAR

10.30 za sosesko Spodnje 
Gameljne19.00 šmarnična pobožnost

23. 5.
pon

sv. Socerb Tržaški, 
mučenec                        19.00 + Bernarda, Valentin in starši LAMPIČ Šmartno

24. 5.
tor

Marija, Pomočnica kristjanov                       19.00 + Jože in Marija KERŽIČ Šmartno

20.00 + Alojzij SUHOVERŠNIK, 30. dan Sp. Gameljne

25. 5.
sre

sv. Beda Častitljivi, 
cerkveni učitelj 19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

26. 5.
čet

sv. Filip Neri, 
duhovnik 19.00 v zahvalo za zdravje Šmartno

27. 5.
pet

bl. Alojzij Grozde, 
mučenec 19.00 + Marija in Pavel PETERLIN Šmartno

28. 5.
sob

sv. German Pariški, 
škof                              

18.00 šmarnična pobožnost Šmartno

19.00 + SCHENK Tacen

29. 5.
ned

6. VELIKONOČNA NEDELJA                    7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Anton PLUT, obl.

10.30 za sosesko
Rašica

19.00 šmarnična pobožnost  
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 
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 zakra-
ment uvajanja med mašo (parni meseci) ali po maši ob 9.00 (neparni 
meseci). Starši naj se prej oglasijo župnišču z družinsko knjižico ali otro-
kovim rojstnim listom. POROKA Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. 
Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite 
ga v župniji krsta)


