
POČITNIŠKI PUBERTETNIK
Strasti se bodo umirile ... Nerešene zadeve bodo nedvomno počakale do jeseni ... Vsaj na 
videz se ne bomo delili na dva bloka ... Vlada bo brezskrbno odšla na počitnice, z njo precej 
državljanov ... Res je, moja Slovenija je že čez dvajset, tako da ji povsem neupravičeno 
rečemo pubertetnica. Pa se le zdi, da so hormoni podivjali nekaj let kasneje kot bi smeli. 
In kaj sedaj? Mar starši pustijo svojega problematičnega otroka, če se ne obnaša po njihovih 
merilih? Mar ga brezskrbno pustijo v slabi družbi, s slabimi nagnjenji, v drogi brezdelja ali 
zapravljanja časa? Vsi se strinjamo, da to ne bi bili odgovorni starši. Vendar se v večini tako 
obnašamo! Ne gre tako. Mora nam biti mar za našo državnost, za svobodo, pravičnost, 
možnost izražanja mnenja in našo skupno voljo. Tisti, ki ne želi nič prispevati za skupno 
dobro, ne more nič pričakovati. 
Pred nami sta počitniška meseca. Služba - hvaležni smo lahko Bogu, če jo imamo, bo morda 
le manj naporna in čas je za premislek, kaj jaz prispevam narodu ali kakemu drugemu 
občestvu. Sem samo njegov član ali tudi člen? Vedno je potrebno začeti pri sebi. Ko je po-
kojni pariški nadškof kardinal Lustiger začel svojo službo, je izjavil: “Najprej bom spreobrnil 
sebe!”
Blagoslovljen čas, ki ga boste preživeli v miru doma, v gorah, na morju, z družino ali v sa-
moti! In če si morem privoščiti manj kot prejšnja leta? To ni katastrofa. Enkrat pač stisneš 
zobe in greš naprej. Samo pubertetnik stalno godrnja ...

Sebastjan, župnik
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 Prvi petek v avgustu je 2. avgusta. 
Dopoldan bo obhajanje bolnih in ostare-
lih po domovih. Uro pred večerno mašo 
bo priložnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi.

 Pri mesečnem darovanju smo v me-
secu juniju zbrali 555 EUR. Bog povrni! 
V zadnjem tednu smo zaključili s sana-
cijo pisarne in prebelili vežo in učilnico 
župnišča.

 Še enkrat iskren Bog povrni vsem 
animatorjem, ki ste sodelovali pri orato-
riju, staršem in otrokom, vsem donator-
jem, sodelavkam Karitas ter Mihu Ledin-
ku za pripravo kosil.

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 10. avgust - čiščenje župnijske cer-
kve (ulice v Šmartnem) 
f 14. avgust - romanje na Zaplaz na 
procesijo z lučkami (19.00)
f 16. avgust - Rokova maša v Sp. Ga-
meljnah (20.00)
f 18. avgust - žegnanje v Sr. Gamelj-
nah (10.30)

 V času župnikove odsotnosti se v 
nujnih primerih obrnite na sosednje žu-
pnije. V primeru pogreba pokličite tudi 
ključarja župnijske cerkve, g. Janeza 
Lampiča (031/651-564).

 Ne pozabimo, da so nedeljske maše 
v Šmartnem v mesecu juliju samo ob 
9.00!

 V nedeljo, 21. julija, obhajamo Kri-
štofovo nedeljo. Pušca pri nedeljskih 
mašah bo namenjena našim misijonar-
jem. Bog povrni za vaše darove! Molimo 
tudi za srečno vožnjo! 

 Ob godu sv. Jakoba (25. julija) bo 
Jakobova maša v Sr. Gameljnah ob 
20.00. Vabljeni!

 V mesecu juliju ni krščevanja. Starši, 
ki želite svoje otroke krstiti zadnje ne-
delje meseca avgusta ali septembra, se 
oglasite v župnišču.

 Poljska maša za Sp. Gameljne bo na 
Šmarni gori v soboto, 27. avgusta, 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 NOVOPOROČENCI
Zakrament svetega zakona sta sklenila: Borut GREGORIČ iz župnije Dol. Logatec in Tina 
ČESEN iz župnije Šmartno pod Šmarno goro. Veliko blagoslova na skupni poti!

NAŠI NOVOKRŠČENCI
Zakrament svetega krsta je prejel TIAN Kolar iz župnije Lj. Vič. Podprimo ga z molitvijo! 

NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od + Franca SIRNIKA iz Zg. Gameljn. Gospod, daj mu večni pokoj!



ODDANE MAŠE
Od 5. junija ste darovali za naslednje mašne namene: po namenu, za pobite po drugi svetovni 
vojni (2 mašna namena)
Ob pogrebu + Jožefa KERNA so darovali za svete maše: prijatelji (6 mašnih namenov). Ob 
pogrebu + Pavle MEDVED so darovali Irena Snoj, Toni in Rafko Rosulnik (po 1 mašni namen) in 
družina Kosmač (2 mašna namena). Ob pogrebu + Luba ŠKOFA so darovali Irena Snoj in Marta 
Medved (po 1 mašni namen). Ob pogrebu + Franca SIRNIKA so darovali sošolci in Irena Snoj 
(po 1 mašni namen). Bog povrni!.

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
7. 7. 
ned

14. NEDELJA 
MED LETOM
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

9.00 + Jože BITENC, obl. Šmartno

8. 7.  
pon

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

+ Jože ŠTUPNIKAR* Šmartno

9. 7.  
tor

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

v zahvalo in priprošnjo za zdravje* Šmartno

10. 7.  
sre

sv. Amalija, 
redovnica 19.00 + Jožef KERN

+ Jožef in Marija KERN* Šmartno

11. 7. 
čet

sv. Benedikt,
opat, zavetnik Evrope 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

za pokojne iz družine V. Lampiča* Šmartno

12. 7. 
pet

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

za zdravje na duši in na telesu* Šmartno

13. 7. 
sob

sv. Henrik II.,
cesar 19.00 + Meta ŠILC

v zahvalo* Tacen

14. 7. 
ned

15. NEDELJA 
MED LETOM 9.00 + Cecilija JEŽEK

za modrost* Šmartno

15. 7. 
pon

sv. Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

+ Branko HAMERŠEK* Šmartno

16. 7. 
tor

Karmelska
Mati Božja 7.00 + Marija JAKOPIN Šmartno

17. 7. 
sre

sv. Aleš,
spokornik 19.00 po namenu šmarnogorskih romarjev

+ ŠPANOVI* Šmartno

18. 7. 
čet

sv. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

po osebnem namenu* Šmartno

19. 7. 
pet

sv. Arsenij Veliki,
puščavnik 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

za zdravje* Šmartno

20. 7. 
sob

sv. Apolinarij,
škof in mučenec 19.00 + BOŠKOVI

po osebnem namenu* Tacen



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
21. 7. 
ned

16. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA NEDELJA

9.00 + Rozalija, Franc in Marija TOMŠIČ
za prijatelje* Šmartno

22. 7.  
pon

sv. Marija Magdalena,
spokornica

19.00 + Slavko GREGORŠ, obl. Šmartno

23. 7.  
tor

sv. Brigita Švedska,
redovnica

ni maše
za pomoč v stiski*

24. 7.  
sre

sv. Krištof,
mučenec

19.00
+ Marija in Matevž JANHAR
+ Franc SIRNIK, 30. dan

Šmartno

25. 7. 
čet

sv. Jakob Starejši,
apostol

20.00 + JARC Sr. Gameljne

26. 7. 
pet

sv. Joahim in Ana,
starši Device Marije

19.00 + Anton in Metka SIRNIK Šmartno

27. 7. 
sob

sv. Gorazd, Kliment in drugi 
učenci Cirila in Metoda

9.00 poljska maša (za Sp. Gameljne) Šmarna gora

19.00 + Pavla MEDVED Tacen

28. 7. 
ned

17. NEDELJA 
MED LETOM 9.00 v zahvalo za uspešno končan študij Šmartno

29. 7. 
pon

sv. Marta,
svetopisemska žena

19.00 + Ana PREMK Šmartno

30. 7. 
tor

sv. Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj

7.00 + Lubo ŠKOF Šmartno

31. 7. 
sre

Ignacij Lojolski,
redovni ustanovitelj 19.00 + Frančiška GERŠIČ, obl. Šmartno

1. 8. 
čet

sv. Alfonz Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj

19.00 v dober namen Šmartno

2. 8. 
pet

sv. Evzebij iz Vercellija,
škof               PRVI PETEK

19.00 na čast bl. A. Grozdetu za duh. poklice Šmartno

3. 8. 
sob

sv. Konrad,
redovnik       PRVA SOBOTA

19.00 po namenu Tacen

4. 8. 
ned

18. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Anton JERAS, obl.
*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH. MAŠE, 
OZNAČENE Z * BODO OPRAVLJENE DRUGOD. BOG POVRNI!

»Mar pozabi  žena svojega otročiča in  se ne usmil i  otroka svojega telesa? 
A tudi  če bi  one pozabi le,  jaz te ne pozabim« 

( Iz  49,15).
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