
BRIGA ME! ME NE BRIGA! MENE BRIGA! BRIGA ME, NE?
Res je lepa naša slovenščina! Prav take besedne zveze najdemo tudi v veroučni šoli. Niste ve-
deli? Hvala Bogu. Ali pa - na žalost! Hvaležni tistemu, ki je bil in je naš prvi Katehet, se želimo 
pokloniti Njemu in njegovi Cerkvi za vso vzgojo, ki jo dajemo in prejemamo.
Veliko brige je tako v šoli, kot tudi pri verouku. Vsi smo v svojem življenju izkusili učitelja, 
vzgojitelja ali kateheta, ki se nam je tako priljubil, da smo morda tudi sami hrepeneli po tej 
poklicanosti. Veliko brige prihaja od prizadevnih staršev, ki želijo za svoje otroke najboljše. Za 
krščanske starše je tako najboljša krščanska vzgoja, ki jo najprej posredujejo sami, potem pa 
kateheti, h katerim pripeljejo svoj naraščaj. Veliko brige pokažejo otroci, ki (jasno, po zgledu 
staršev ali po navdihujoči Božji milosti!) želijo prejemati skrivnosti duhovnosti.
Na drugi strani pa ni brige! Mnogi starši ste naravnost odpovedali, obupali ali dvignili roke. 
Žal. Marsikdaj lahko občudujemo otroke, kako si prizadevajo, da bi kaj prejeli v Cerkvi in v 
cerkvi, starši pa ... Ob takem “nebriganju” pomislimo, da nima smisla. Velikokrat. Da bi vas vse 
skupaj, z otroki vred, poslali domov. Pa se sami brigajte zase in za svoje otroke. Tega v večini 
primerov ne storimo. Zakaj? Ker še posebej za katehete veljajo besede MENE BRIGA! In tako 
gremo naprej. V Božji luči.
Vsem, še posebej otrokom veroučne šole, ki začenjajo z zasluženimi počitnicami ter njihovim 
staršem, voščim lepe počitnice in veliko Božjega blagoslova na vseh poteh. Ne pozabite na 
Jezusa in njegovo Cerkev. Njega briga za nas! Vedno in povsod!

Sebastjan, župnik
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 Na praznik sv. Petra in Pavla bodo 
v ljubljanski stolnici ob 9.00 posvečeni 
naslednji novomašniki: MATEVŽ MEHLE 
(Mengeš), JAN CVETEK OFM (Bohinjska 
Bistrica), GAŠPER OTRIN SDB (Dom-
žale), BORUT POHAR CM (Selca) ter 
ANDREJ SOTLER OFMMin (Radovljica). 
Molimo za nove duhovne poklice ter za 
svetost duhovnikov!

 Poljska maša na Šmarni gori za 
Šmartno bo 30. junija, za Zg. in Sr. Ga-
meljne pa 7. julija, obakrat ob 9.00. Dar 
za mašo zbere soseska! 

 Na prvi petek, 6. julija, bo dopoldan 
obhajanje bolnih in ostarelih po domo-
vih, zvečer pa priložnost za sveto spo-
ved uro pred mašo v župnijski cerkvi. 

 Svete maše v mesecu juliju bodo ob 
nedeljah samo ob 9.00!

 V mesecu juniju že sprejemam ma-
šne namene za drugo polovico leta (ju-
lij-december)

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 2.810 
EUR, internetna plačila: 1.610 EUR, žu-
pnikov sklad: 400 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 15. julij - Krištofova nedelja, MIVA
f 26. julij - priprava na krst (20.00)
f 28. julij - Šm. gora za Sp. Gam. (9.00)
f 29. julij - krščevanje po maši

 Na praznik Srca Jezusovega, 15. 
junija, bo maša v župnijski cerkvi ob 
19.00. Ob 21.30 pa blagoslov romarjev, 
ki bomo odšli peš na Brezje.

 V nedeljo, 17. junija, bo pri maši ob 
9.00 med nami misijonska skupina Pri-
di, ki z oznanjanjem Kristusa zbira tudi 
sredstva za misijone. Maševal bo njihov 
duhovni voditelj, p. Jožko Smukavec 
OFM Cap.

 Priprava staršev in botrov na krst bo 
v četrtek, 21. junija, ob 20.00, v župni-
šču. Krščevanje bo v nedeljo, 24. junija, 
med mašo ob 9.00.

 Pridružili se bomo vseslovenski mo-
litvi in postu za domovino. Vabimo vas 
k postnemu dnevu v četrtek, 21. junija. 
Molitveno uro pa bomo imeli po večerni 
maši v župnijski cerkvi!

 Župnijski izlet na Primorsko ter po 
dolini Soče bo v soboto, 23. junija. Od-
hod bo ob 6.00 izpred župnišča. Čimprej 
se prijavite! Več informacij v prilogi!

 Dan državnosti, 25. junija, je dela 
prost dan. Pri večerni maši za domovino 
bomo zapeli tudi državno himno in se 
Bogu zahvalili za dar lastne države.

 Letošnji oratorij z naslovom Grem 
jaz! začnemo 25. junija, pri večerni maši 
ob 19.00. Po maši bo že skupno druže-
nje z animatorji, za starše prijavljenih 
otrok pa bo kateheza v veliki učilnici v 
župnišču.  

DNEVI PRED NAMI 

ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA - 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. 
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, v župnišče prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta). 
KRŠČANSKI POGREB - Po dogovoru v podjetju Žale se oglasite v župnišču. Če želite pogrebno mašo, to sporočite tudi na Žalah!



ODDANE MAŠE
Od 13. maja ste darovali za naslednje mašne namene: + Anton st. in Ljudmila PLUT, za 
složnost v družini, za zdravje, v dober namen, za zdravje v družini. 
Ob pogrebu + Marije MLAKAR je darovala za mašo Ana Avsec (1 mašni namen).

Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugod.

ŽUPNIJSKA PISARNA - Med šolskimi in veroučnimi počitnicami je župnik najbolj zanesljivo doma po večerni maši v Šmartnem (okoli 19.30). Uradnih 
ur ob ponedeljkih in četrtkih do konca avgusta ni.
V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).

GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
10. 6. 
ned

10. NEDELJA 
MED LETOM 8.00 v zahvalo za veroučno leto Šmartno

11. 6.  
pon

sv. Barnaba,
apostol 19.00 + Ivana KOŽELJ, obl. Šmartno

12. 6.  
tor

sv. Adelajda, 
devica in redovnica 6.30 + Frančiška ČAMPA, obl. Šmartno

13. 6.  
sre

sv. Anton Padovanski,
redovnik 19.00 + Zdenko RUPNIK, obl. Šmartno

14. 6. 
čet

sv. Valerij in Rufin,
mučenca 19.00 + Anton MEDJA Šmartno

15. 6. 
pet

SRCE JEZUSOVO
PEŠ ROMANJE NA BREZJE

19.00 + starši in Slavc SEŠEK Šmartno

16. 6. 
sob

Srce Marijino
19.00 + Ivan ČIŽMAN, obl. Tacen

17. 6. 
ned

11. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + ZUPANČIČ; Anton PLUT, obl.
18. 6. 
pon

sv. Gregor Barbarigo,
škof 19.00 +  Damjan ČREŠNOVEC, obl. Šmartno

19. 6. 
tor

sv. Nazarij,
prvi koprski škof ni maše

20. 6. 
sre

sv. Silverij,
papež 19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

21. 6. 
čet

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik 19.00 + Alojzija TOMŠIČ Šmartno

22. 6. 
pet

sv. Pavlin iz Nole,
škof 19.00 + starši in bratje MARČEC Šmartno

23. 6. 
sob

sv. Jožef Cafasso,
redovnik 19.00 + PIVK in KERMELJ Tacen



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
24. 6. 
ned

ROJSTVO 
JANEZA KRSTNIKA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Tine BURGAR, obl.

25. 6.  
pon

Dan državnosti
MAŠA ZA DOMOVINO

19.00 + Janez URAN Šmartno

26. 6.  
tor

sv. Jožef M. Escriva,
redovni ustanovitelj

6.30 v zahvalo za blagoslov v zakonu Šmartno

27. 6.  
sre

sv. Ema Krška,
kneginja

19.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

28. 6. 
čet

Irenej Lyonski, 
škof in mučenec

19.00 + Đuro SKELEĐIJA Šmartno

29. 6. 
pet

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA

19.00 + Franc ŠUŠTAR Šmartno

30. 6. 
sob

sv. prvi mučenci
rimske Cerkve

9.00 poljska maša (za Šmartno) Šmarna gora

19.00 + MIKLAVŽEVI Tacen

1. 7. 
ned

13. NEDELJA 
MED LETOM 
NEDELJA IZSELJENCEV

9.00 + Miha OVČAK in Stanislava LOŽAR Šmartno

2. 7. 
pon

Ptujskogorska
Mati Božja

19.00 + Polde BRANK Šmartno

3. 7. 
tor

sv. Tomaž,
apostol

19.00
besedno bogoslužje z obhajilom
(+ Amalija LESJAK)

Šmartno

4. 7. 
sre

sv. Urh,
škof 19.00

besedno bogoslužje z obhajilom
(+ Anton st. in Ljudmila PLUT)

Šmartno

5. 7. 
čet

SV. CIRIL IN METOD,
SLOVANSKA APOSTOLA

19.00 + Marija PEČAR Šmartno

6. 7. 
pet

sv. Marija Goretti,
devica in mučenka

19.00 + Marija ZAJEC, obl. Šmartno

7. 7. 
sob

sv. Vilibald,
škof

9.00 poljska maša (za Zg. in Sr. Gameljne) Šmarna gora

19.00 + Jože ZUPAN, obl. Tacen

8. 7. 
ned

14. NEDELJA 
MED LETOM

9.00 + Jože BITENC, obl. Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH. 
NAMENI V OKLEPAJU, SO MAŠE, KI JIH BOM OPRAVIL DRUGOD. BOG POVRNI ZA VAŠ DAR!

»Med trnje vsejan je  tisti ,  k i  posluša besedo,  toda posvetna skrb in  zapel j i vost bogastva 
zadušita besedo in  postane nerodo vitna« (Mt 13,22).
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