
SEM IN TJA PO JULIJSKO

Po maši. Še vedno smo se spominjali lepega romanja v Prekmurje, po Halasovih poteh. In to na 
tisti konec Slovenije, ki ga, iskreno povedano, sploh nič kaj dosti ne cenim. Vsekakor manj, kot bi 
si krajina zaslužila. Verjetno bo kriva tista ravnina … Pardon!
Potem sem pa blagoslovil prijateljevo staro kraško hišico, ki jo je odkupil in blagoslovil. Čeravno je 
moj rod doma samo nekaj kilometrov stran (!), Krasa skoraj popolnoma nič ne poznam. To štejem 
pa že za sramoto, v lastno škodo! Res, imena si človek hitro zapomni. Slikoviti Štanjel, Kobjeglava 
in pršut, ves kraški Komen, Marija Oberšljanska in še in še. Imena. Kaj več pa že ne.
Da ne boste mislili, da vam solim pamet ali celo predlagam, kam morate iti na obvezni počitek. 
In da ne bo pričujoči uvodnik namenjen samo geografskemu spoznavanju domovine, naj vam 
povem, da sem šofi rajoč proti jugu ob divnih (celo divjih) lepotah razmišljal, kako se včasih pa 
le spreminjamo na boljše. Vsa ta leta smo mislili, da Zemlja vse prebavi, kar vržem skozi okno 
ali v smeti. Pa je le postalo jasno, da Stvarnik ljudem ni zaupal takšnega gospodarjenja. Ne, ne 
more biti tako. Moramo ravnati prav z odpadki. V tem smislu je človeštvo le napredovalo. Tudi 
kristjanova odgovornost je v tem smislu zelo velika.
Pa prijeten in na vseh poteh blagoslovljen, razmišljujoč julij!

P. S. Naslednji List svetega Martina bo izšel v nedeljo, 7. avgusta. Vabljeni pa na splet in našo, 
župnijsko stran: http://zupnija-smartno.rkc.si! 
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kve (170.) kar nekaj dogodkov. Tridnevni-
ca pred praznikom bo od 5. do 7. oktobra, 
ko nas bodo nagovorili duhovniki rojaki. V 
soboto, 8. 10., zvečer, bo novomeški škof, 
msgr. Andrej Glavan, naši župniji prinesel 
relikvije bl. Alojzija Grozdeta. V nedeljo, 
9. oktobra, pa bomo imeli župnijski dan 
ob obletnici posvetitve s slovesno mašo 
ob 11.00, skupnim kosilom in zanimivi-
mi gosti, morda celo tombolo. Zaključili 
bomo z litanijami in koncertom zborov.

 Starši, ki boste za pastoralno leto 
2011/2012 vpisali otroke v 1. razred ve-
roučne šole, morate k vpisu prinesti tudi 
krstni list otroka, če ni bil krščen v naši 
župniji ter napisati prijavnico, ki jo boste 
v avgustu dobili v župnijski pisarni in na 
oznanilni mizi v župnijski cerkvi!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 24. julij – Krištofova nedelja
• 25. julij – Jakobova maša v Sr. Gamelj-
nah (20.00)
• 30. julij – poljska maša za Sp. Gameljne 
na Šmarni gori (9.00)
• 31. julij – krstna nedelja, krsti po maši 
(9.00)
• 14. avgust – žegnanjska nedelja v Sr. 
Gameljnah (10.30)
• 14. avgust – romanje na Zaplaz na pre-
večer praznika (19.00)
• 21. avgust – dekanijska molitev za du-
hovne poklice na Brezjah (15.00)
• 28. avgust – hribolazenje z mladino po 
Bohinjskih gorah
• 31. avgust – vpis v veroučno šolo (od 
14.00)
• 1. september  - vpis v veroučno šolo 
(čez dan)
• 3. september – romanje birmanskih 
kandidatov na Zaplaz in kopanje v Čat. 
toplicah 

 Od 10. do 24. julija bo med tednom 
maša samo ob sredah, v ponedeljkih, če-
trtkih in petkih pa bodo akoliti (mašni po-
močniki) vodili bogoslužje Božje besede z 
obhajilom. Maše, oznanjene ta dan (z *) 
pa bodo opravljene drugod.

 V nedeljo, 24. julija, obhajamo spomin 
sv. Krištova, zavetnika voznikov. Priporo-
čimo se mu za srečno vožnjo!

 akobova maša bo na podružnici sv. 
Andreja v Sr. Gameljnah v ponedeljek, 
25. julija, ob 20.00.

 Poljska maša za sosesko Sp. Gameljne 
pa bo na Šmarni gori v soboto, 30. julija, 
ob 9.00. Vabljeni!

 Prvo nedeljo v avgustu, 7. 8., bosta 
maši že po običajnem redu, ob 7.00 in 
ob 9.00.

 Na predvečer Marijinega Vnebovzetja, 
14. avgusta, ko bo procesija z lučkami, 
bomo z osebnimi avtomobili poromali na 
Zaplaz, kjer je pokopan bl. Alojzij Grozde. 
Prosimo ga za blagoslov za našo župnijo!

 V času župnikove odsotnosti se v nuj-
nem primeru obrnite na župniji Vodice 
ali Ljubljana Šentvid. Številke so v Listu 
svetega Martina, na spletu ali na vratih 
župnišča.

 Bogoslužni sodelavci (bralci, pevci itd.) 
naj poskrbijo, da bo bogoslužje v poletnih 
mesecih potekalo nemoteno.

 Uradne ure so v župnišču v času poči-
tnic po večernih mašah v Šmartnem.

 Še enkrat spominjamo, da bo v okto-
bru, ob obletnici posvetitve župnijske cer

DNEVI PRED NAMI 



ŽUPNIJA ŽIVI
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• NAŠI POKOJNI
Na pokopališču v Šmartnem smo se poslovili 
od + Vida ČEBAŠKA iz Šmartna ter od Nejca 
PAULIČA iz Tacna. Gospod, daj jima večni pokoj!

ODDANE MAŠE
Od 9. junija ste darovali za naslednje namene: 
za nove duhovne poklice (3 mašni nameni), za 
duše v vicah (2 mašna namena), v zahvalo Alo-
jziju Grozdetu (2 mašna namena) za pomoč v 
čast Alojziju Grozdetu, + Frančiška NOVAK, + 
Vid ČEBAŠEK (darovala Francka), za zdravje in 
blagoslov v družini, v zahvalo Bogu, za svetost 
duhovnikov, + Angelca KLEINDIENST, + Pavla in 
Anton JERAS, + Metka BARLE, + Jože KOLARIČ.
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih 
bodo opravljene drugod!

GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

10. 7.
ned

15. NEDELJA MED LETOM 9.00 + Jože BITENC, obl. Šmartno

11. 7.
pon

sv. Benedikt, 
redovnik 19.00 besedno bogoslužje in obhajilo

 (za žive in rajne farane)* Šmartno

12. 7.
tor

sv. Mohor in Fortunat, 
mučenca

ni maše 
(+ Angelca KLEINDIENST )*

13. 7.
sre

sv. Henrik, 
kralj                                           19.00 za pokojne (novembrski nameni)

(za žive in rajne farane)* Šmartno

14. 7.
čet

sv. Kamil de Lellis, 
duhovnik 19.00 besedno bogoslužje in obhajilo

(za žive in rajne farane)* Šmartno

15. 7.
pet

sv. Bonaventura, 
škof in cerk. uč.               19.00 besedno bogoslužje in obhajilo

(za žive in rajne farane)* Šmartno

16. 7.
sob

Karmelska Mati                                          19.00 + Stanislava LOŽAR, obl.
(+ Frančiška NOVAK)* Tacen

17. 7.
ned

16. NEDELJA MED LETOM                     
9.00 Šmartno: + Miha OVČAK, obl.

(za žive in rajne farane)* Šmartno

18. 7.
pon

sv. Friderik, 
škof                                        19.00 besedno bogoslužje in obhajilo

(za zdravje in blagoslov v družini)* Šmartno

19. 7.
tor

sv. Arsenij Veliki, 
puščavnik                                        

ni maše
(za nove duhovne poklice)*

20. 7.
sre

sv. Apolinarij, 
škof in mučenec                   19.00 + Nejc PAULIČ, 30. dan

(+ Jože KOLARIČ)* Šmartno

21. 7.
čet

sv. Lovrenc iz Brindisija, 
cerk. uč.              19.00 besedno bogoslužje in obhajilo

(+ Metka BARLE)* Šmartno

22. 7.
pet

sv. Marija Magdalena, 
svetopis. žena          19.00 besedno bogoslužje in obhajilo

(+ Ivan KERMELJ)* Šmartno

23. 7.
sob

sv. Brigita Švedska, 
redovnica                    19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ

(+ Jože TOMŠIČ)* Tacen

24. 7.
ned

17. NEDELJA MED LETOM                     
KRIŠTOFOVA  9.00 + Cilka JEŽEK, obl.

(za žive in rajne farane)* Šmartno

SPREMEMBE GLEDE SVETIh MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIh OZNANILIh.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

25. 7
pon

sv. Jakob st., 
apostol

19.00 + Rozalija TOMŠIČ, obl. Šmartno

20.00 + TAVČAR Sr. Gameljne

26. 7.
tor

sv. Joahim in Ana, 
starši Device Marije      6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

27. 7.
sre

sv. Gorazd in učenci 
Cirila in Metoda       19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

28. 7.
čet

sv. Viktor I., 
papež                                     19.00 + Slavko GREGORŠ, obl. Šmartno

29. 7.
pet

sv. Marta, 
Lazarjeva sestra                        19.00 + Marija PEČAR, obl. Šmartno

30. 7.
sob

sv. Peter Krizolog, 
škof in cerk. uč.            

9.00 poljska maša za Sp. Gameljne Šmarna g.

19.00 + MALOVRh Tacen

31. 7.
ned

18. NEDELJA MED LETOM                    9.00 + Ana RUŠT Šmartno

1. 8.
pon

sv. Alfonz Ligvorij, 
škof in cerk. uč.         19.00 + Anton in Metka SIRNIK Šmartno

2. 8.
tor

sv. Evzebij iz Vercellija, 
škof                        6.30 po namenu Šmartno

3. 8.
sre

sv. Lidija, 
svetopisemska žena    19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

4. 8.
čet

sv. Janez Vianej, 
arški župnik                      19.00 + Damjan ČREŠNOVEC, obl. Šmartno

5. 8.
pet

Marija Snežna                                             19.00 v zahvalo Alojziju Grozdetu Šmartno

6. 8.
sob

Jezusova spremenitev na gori                     19.00 + Franc TOFANT, obl. Tacen

7. 8.
ned

19. NEDELJA MED LETOM                     7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + starši in brata ZUPANČIČ
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 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) in 
   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)


