
BO V KOLEDARJU!
Berem Sporočila slovenskih škofij. Ordinariji vsake škofije močno priporočajo, naj si vzamemo 
proste dni, da si naberemo novih moči in iz njih črpamo voljo za nove začetke. Prav. Bom ta 
navodila dosledno upošteval! Z Bogom!
...
Za nami je duhovno bogat mesec junij. Srečno smo sklenili pastoralno leto, ki je bilo za župnijo 
Šmartno bogato. Prav na koncu pa me je prav presenetil odziv peš romarjev na Brezje. En-
kratno! Tako globokega in doživetega romanja že dolgo nisem doživel. Vsi strahovi zaradi dolge 
noči in poti so se razblinili s pesmijo, molitvijo in druženjem. Nedvomno bo v koledarju tudi za 
naslednje leto.
Potem smo si privoščili tudi izlet na Primorsko in zaključili z oratorijem na otroke naše veroučne 
šole z naslovom Grem jaz! 45 otrok s povečano močjo domačih animatorjev je doživelo tri pri-
jetne dni skupnega odkrivanja življenja don Boskove sodobnice Marije Dominike.
Oboje je potrebno za dušo vsakega. Še posebej pastirja. Pastoralni uspeh in počitek. Če taka 
navodila prebereš še v navodilu naših nadpastirjev je to prav blagodejno.
Trudimo se še naprej za naše skupno občestvo. Ne pozabimo si oddahniti, ker Gospod potrebuje 
zdravih pastirjev in ovac. In ... prav tako ne pozabimo, da vedno za sedmimi debelimi kravami 
pride tudi sedem suhih. Dnevi, ki se jih ne bomo ravno veselili, a BODO v koledarju!

Sebastjan, župnik
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 Na prvi petek, 3. avgusta, bo dopol-
dan obhajanje bolnih in ostarelih po do-
movih. Priložnost za sveto spoved je uro 
pred večerno mašo v župnijski cerkvi.

 Škofijska Karitas spodbuja vse, ki 
morejo darovati za šolske potrebščine 
za otroke socialno ogroženih družin, da 
vzamejo položnice (na mizi z oznanili!). 
Nekaj potrebščin smo zbrali tudi z otroki 
na oratoriju. Oglasite se v župnišču!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 2.910 
EUR, internetna plačila: 1.610 EUR, žu-
pnikov sklad: 434 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 14. avgust - romanje na Zaplaz
f 15. avgust - Marijino vnebovzetje
f 16. avgust - Rokova maša v  Sp. Ga-
meljnah (20.00)
f 19. avgust - žegnanje v Sr. Gamelj-
nah (10.30)

 V času župnikove odsotnosti po ve-
černih mašah ni uradnih ur. V nujnem 
primeru se obrnite na sosednje župni-
ke v Vodice ali Ljubljana Šentvid. V pri-
meru pogreba pokličite tudi ključarja 
župnijske cerkve, g. Janeza Lampiča 
(031/651-564).

 Krištofovo nedeljo obhajamo na 16. 
nedeljo med letom, 22. julija. Pri maši 
ob 9.00 bo med nami misijonar na Ma-
dagaskarju in naš nekdanji kaplan, g. 
Jože Adamič CM. Nabirka te nedelje bo 
šla za njegove potrebe!

 Jakobova maša v Sr. Gameljnah bo v 
sredo, 25. julija, ob 20.00. Vabljeni!

 V četrtek, 26. julija, ob 20.00, bo 
v župnišču priprava staršev in botrov 
za krst. Krstna nedelja je 29. julija, ko 
bo krščevanje po maši ob 9.00. Starši, 
oglasite se v župnišču!

 Poljska maša za sosesko Sp. Gamelj-
ne bo na Šmarni gori v soboto, 28. julija, 
ob 9.00. Vabljeni!

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!

ŽUPNIJA ŽIVI
NAŠI NOVOKRŠČENCI
Zakrament svetega krsta je prejela LARA Dragan iz Šmartna.
Podprimo jo z molitvijo!

NAŠI RAJNI
Poslovili smo se od + Rafka ŠUŠTARJA iz Šmartna, dolgoletnega ključarja župnijske 
cerkve sv. Martina v Šmartnem, od + Antona KUŠARJA iz Tacna, v Nemčiji pa od + Antona 
BELČIČA iz Šmartna/Offenburga ZRN.
Gospod, daj jim večni pokoj!



ODDANE MAŠE
Od 13. maja ste darovali za naslednje mašne namene: + JERAJ, LOGAR, KUŠAR; za zdravje; + 
Jana GAETA HABE; + Joži LEVIČNIK, na čast sv. Martinu za zdravje, za pokojne sorodnike, za 
rešitev iz stiske, za blagoslov v družini, za krščence in birmance, v zahvalo ob 40. letnici. 

Ob pogrebu + Rafka ŠUŠTARJA so darovali za maše: Tončka Zidar, Milan Lampič z družino, Miro 
Sešek, družina Sluga, družina Bradeško, Janja Cerkovnik, Lidija Lampič z družino, Marija Aljaž 
in Tine Lampič z družino (vsi po 1 mašni namen), sestra Rezka Babnik, Jože Ježek z družino in 
Andrej Korenč z družino (vsi po 2 mašna namena) ter brat in sestre (6 mašnih namenov). Ob 
pogrebu + Antona KUŠARJA je daroval za svete maše Pavel Kušar (1 mašni namen).

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
8. 7. 
ned

14. NEDELJA 
MED LETOM 9.00 + Jože BITENC, obl.

(za žive in rajne farane) Šmartno

9. 7.  
pon

sv. Avguštin in drugi
kitajski mučenci 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za žive in rajne farane) Šmartno

10. 7.  
tor

sv. Amalija,
redovnica 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za žive in rajne farane) Šmartno

11. 7.  
sre

sv. Benedikt, opat,
zavetnik Evrope 19.00 + Rafko ŠUŠTAR in Anton BELČIČ

(+ Jana GAETA HABE) Šmartno

12. 7. 
čet

sv. Mohor in Fortunat,
mučenca 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ JERAJ, LOGAR, KUŠAR) Šmartno

13. 7. 
pet

sv. Henrik II., 
cesar 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za zdravje v družini) Šmartno

14. 7. 
sob

sv. Kamil de Lellis,
redovni ustanovitelj 19.00 + Jože TOMŠIČ, obl.

(za zdravje) Tacen

15. 7. 
ned

15. NEDELJA 
MED LETOM 9.00 za žive in rajne farane

(+ HABE) Šmartno

16. 7. 
pon

Karmelska
Mati Božja 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Marija MLAKAR) Šmartno

17. 7. 
tor

sv. Aleš,
spokornik 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Anton st. in Ljudmila PLUT) Šmartno

18. 7. 
sre

sv. Friderik,
škof 19.00 za složnost v družini

(na čast sv. Martinu za zdravje) Šmartno

19. 7. 
čet

sv. Arsenij Veliki,
puščavnik 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Anton KUŠAR) Šmartno

20. 7. 
pet

sv. Apolinarij,
škof in mučenec 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za rešitev iz stiske) Šmartno

21. 7. 
sob

sv. Lovrenc Brindiški,
cerkveni učitelj 19.00 + Marija in Matevž JANHAR

(za blagoslov v družini) Tacen



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
22. 7. 
ned

16. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA

9.00 + Rozalija in Franc TOMŠIČ
(za naše krščence in birmance)

Šmartno

23. 7.  
pon

sv. Brigita Švedska,
redovnica

19.00 + Frančiška in Pavel BUH Šmartno

24. 7.  
tor

sv. Krištof,
mučenec

6.30 + Metka BARLE Šmartno

25. 7.  
sre

sv. Jakob Starejši,
apostol

20.00 + TAVČAR Sr. Gameljne

26. 7. 
čet

sv. Joahim in Ana,
starši Device Marije

19.00 + RUŠT Šmartno

27. 7. 
pet

sv. Gorazd in drugi
učenci Cirila in Metoda

19.00 + Slavko GREGORŠ, obl. Šmartno

28. 7. 
sob

sv. Viktor I.,
papež

9.00 poljska maša (za Sp. Gameljne) Šmarna gora

19.00 + Cilka JEŽEK, obl. Tacen

29. 7. 
ned

17. NEDELJA 
MED LETOM 

9.00 + Anton JERAS, obl. Šmartno

30. 7. 
pon

sv. Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Ana PREMK Šmartno

31. 7. 
tor

sv. Ignacij Loyolski,
redovni ustanovitelj

6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

1. 8. 
sre

sv. Alfonz Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj 19.00 po namenu Šmartno

2. 8. 
čet

sv. Evzebij iz Vercellija,
škof

19.00 + KAJZAR Šmartno

3. 8. 
pet

sv. Lidija,
svetopisemska žena

19.00 + PEČAR Šmartno

4. 8. 
sob

sv. Janez Vianney,
arški župnik

19.00 + Franc in starši TOFANT, obl. Tacen

5. 8. 
ned

18. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Igor KNEZ in Angela KRALJ

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

»Spominjaj  se svojega Stvarnika v  dnevih svoje mladosti :  dokler  ne pridejo hudi  dnevi  in 
se ne pribl ižajo leta,  o  katerih porečeš:  »Niso mi  všeč.« (Prd 12,1).
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