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Mimo je ... Za nas, ki imamo privilegij, da se svobodno pridružimo šolarjem, njiho-
vim počitnicam, je res milost, da si smemo nekoliko odpočiti. Za vse pa so počitnice 
vedno znova priložnost, da se ustavimo. Vsaj za kakšen dan, kakšno uro. Ni potrebe 
po eksotiki ali mesečnem poležavanju. Prosti čas je dar Stvarnika in ne zanemarimo 
ga, da ne bi prevzeli vloge, ki ni naša. Da ne bi našega življenja zapravili brez osnov-
nega načela, da smo tukaj za dobro sebe in bližnjih.
Mimo je ... Delo, ki smo ga opravili. Zdaj je čas, ko se lahko zahvalimo za prejete 
milosti. Trenutek, ko obžalujemo krivice, ki smo jih morda povzročili. Trenutek, ko 
obžalujemo čase in dneve, ko se nismo dovolj potrudili. Trenutek, ko se pripravimo 
tudi na prihodnost, v kateri bo blagoslov morda v tem, da bomo doživeli preizku-
šnjo.
Ne, ni mimo. Počitnice so nek začetek. Niso samo oddih. Le prestavimo v drugačno 
prestavo, pravzaprav v prosti tek. In premislimo: Kje lahko jaz ...

Sebastjan LIKAR, župnik

Novomašniki so dar Cerkvi. Vsak duhovni poklic je izmo-
ljen. Enkrat jih je večje število, drugič manjše. Duh pa ve-
dno deluje v Cerkvi, le slediti moramo njegovemu klicu. 
7. julija 1963 je končal zemeljsko pot božji služabnik 
nadškof Anton Vovk. On je vedel, da duhovništvo ni le 
»nova maša«. Zvestoba Kristusu gre vse do mučeništva. 
Po končani vojni je bilo zelo malo novomašnikov. Pri 
vsaki posvetitvi je našel primerno besedo. Ob posvetitvi 
štirih duhovnikov je dejal, da so »štiri jesenske rožice«.

Sam se je čutil nevrednega škofovske časti. 
Vera je bila zanj tako gotova stvarnost dneva, kakor vsakdanje delo. 
Do konca je živel svoje škofovsko geslo V Gospoda zaupam!            
         Ivan BIZJAK
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Dnevi pred nami 

 Od 30. junija do 4. julija bo v naši 
župniji oratorij z naslovom Na tvojo be-
sedo. Bog povrni vsem animatorjem za 
pripravo, sodelavkam Karitas za pomoč 
ter sponzorjem za sredstva!

 V petek, 4. julija, je prvi petek. Do-
poldan bo obhajanje bolnih in ostarelih 
po domovih, uro pred večerno mašo pa 
bo priložnost za sveto spoved v župnijski 
cerkvi.  

 V soboto, 5. julija, so za čiščenje žu-
pnijske cerkve na vrsti ulice: Cesta vsta-
je, Tacenska, Na Palcah, Vipotnikova. Na 
Šmarni gori je ob 9.00 poljska maša za 
soseski Zgornje in Srednje Gameljne. Va-
bljeni!

 Ne pozabimo, da je v mesecu juliju 
vse do 15. avgusta ob nedeljah maša 
samo ob 9.00! V času od 14. do 17. julija 
ter od 28. julija do 6. avgusta bo zvečer 
v župnijski cerkvi besedno bogoslužje z 
obhajilom, ta dan pa bo opravljena sveta 
maša drugod. Namen za tisti dan je zapi-
san na listu z mašami. 

 Lepo povabljeni k Jakobovi maši, ki 
bo v Srednjih Gameljnah, 25. julija, ob 
20.00.

 Poljska maša za Spodnje Gameljne 
bo na Šmarni gori v soboto, 26. junija, 
ob 9.00. Vabljeni!

OB JUBILEJU POSVEČENJA
Na praznik apostolov Petra in Pavla 
mineva 40 let odkar je službo mašnika 
sprejel rojak, p. Marko Novak OFM.

Sam je ob jubileju zapisal:
»Ob 40-letnici duhovništva in ob  45-le-
tnici prvih zaobljub se Bogu zahvalju-
jem za usmiljenje, ki mi ga razodeva. 
Iskrena hvala Vam, domači farani, saj 
sem med vami zorel za duhovni poklic, 
Vaše molitve me vedno spremljajo! ...
Že v Mariboru me je Gospod napotil 
v bolnišnico med bolnike in mi podelil 
milost služenja, posebej pa me je za-
dnjih dvajset let na tej poti usmiljeno 
in ljubeče spremljal.
Druga milostna usmeritev na moji poti 
je gibanje Vera in luč, družine s priza-
detimi osebami in prijatelji, kamor me 
je Bog poklical pred dobrimi petindvaj-
setimi leti in me ves čas potrpežljivo 
vzgaja za služabnika Dobrega Pastirja.«

Voščimo mu Božjega blagoslova in ga 
kot rojaki podpiramo na njegovi poti 
služenja za blagor Gospodove črede!

Predvidoma se bomo skupaj z njim ju-
bileja veselili ob sklepu celodnevnega 
češčenja, 15. novembra!

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. 
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Iz naših krajev ...

IZ BLIŽNJE ... ... IN DALJNE PRETEKLOSTI
• 26. julija 1899 je bil za župana občine 
Šmartno izvoljen Alojzij Tršan (1866–
1956) iz Tacna

• 27. julija 1904 je zaradi strele pogore-
la Petelinova koča v Šmartnu pri čemer 
so umrle mati in njuni hčeri

• 2. julija 1928 so pripeljali na Šmarno 
goro štiri nove bronaste zvonove

• 8. julija 1980 je na Katarini nad Med-
vodami umrl nekdanji šmarski župnik 
Karel Šparhakl, rojen 22. oktobra 1893 
v Veliki Štangi pri Litiji

Na praznik Svete Trojice, 15. junija 
2014, smo obhajali zakonske jubileje. 
Kar 18 parov, ki so praznovali okroglo 

obletnico svetega zakona, je prosilo Tro-
edinega Boga, naj še naprej blagoslavlja 

njihov zakon in ga utrjuje v slogi (leta 
2009 samo 6 parov).

ODDANE MAŠE
Od 2. junija ste darovali za naslednje ma-
šne namene: + Darinka OBRAN, + Hari 
BRVAR (2 mašna namena), + Marjan MAJ-
CEN, za zdravje in spreobrnjenje, v zahva-
lo za novo službo.
Ob pogrebu + Marjana MAJCNA so daro-
vali en mašni namen Koželjevi iz Sp. Ga-
meljn.
Ob pogrebu + Marije KERMELJ so darovali 
za en mašni namen: soseda Ivo in Majda 
ter Magda Ovčak.
Bog povrni! Svete maše bo opravil g. Mar-
tin Zlobko, kaplan v Zavodu sv. Stanislava.
Če kdo želi darovati za mašni namen, ki 
bi ga lahko župnik opravil v času dopusta, 
naj se oglasi v župnišču.

ŽUPNIJA ŽIVI
Sveti krst je prejel: ELIJAH Jeras Bernadi-
ne iz Šmartna.
Podprimo ga z molitvijo!

Poslovili smo se od Marjana MAJCNA iz 
Sp. Gameljn ter od Marije KERMELJ iz 
Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

Zakrament svetega zakona sta sklenila 
Blaž JEŽEK in Tjaša ŠEME iz Tacna.
Veliko blagoslova na skupni poti!

VABIMO!
Na Krištofovo nedeljo, 27. julija, bomo 
nabirko namenili za Mivo.
Bog povrni za darove za vozila misijonarjev!

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!
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V času šolskih in veroučnih počitnic so uradne ure v župnišču 
po večernih mašah v Šmartnem 

V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednji župniji: 
LJ. ŠENTVID (01 512 81 30) in VODICE (01 832 31 02).

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA

Sveta maša ... Resnična navzočnost Boga, ki ne gre na počitnice, čeprav ga marsik-
do pošlje. Kar tako. Čudno, prej se pa zdi, da ga potrebuje ...
Tolikokrat smo že rekli, da je maša sveta. S svetimi stvarmi se ne baranta in se jih 
ne jemlje kar tako. Svete so. Izvzete iz vsakdana. Posvečene.
Duhovnik lahko vsak dan opravi samo en mašni namen, ki je pri nas tudi duhovni-
kov redni prihodek. Redovniki ta namen oddajo za skupne potrebe, saj so obljubili 
uboštvo, škofijskim duhovnikom pa je to dohodek, ki ga lahko porabijo po svoje.
Če mora opraviti dve maši na dan, odda drugi dar za skupne potrebe.
Včasih tudi verniki želijo, da bi se opravila maša za njihove pokojne na točno do-
ločen dan, ko je že vpisan drug mašni namen. Po jasnem dogovoru (in vnaprej 
pojasnjenem že pri celotnem občestvu!) lahko res oznanimo oba namena in se 
ju spomnimo v molitvi, vendar bo na enem mestu opravljena samo prva maša, 
drugo pa bo - po možnosti isti dan - opravil nekdo drug. Prav tako v takem primeru 
mašni dar (štipendij) oddamo naprej.
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
29. 6. 
ned

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA
ZAČETEK ORATORIJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc ŠUŠTAR, obl.
30. 6.  
pon

Prvi mučenci
rimske Cerkve 19.00 + Alojzij LETNAR, obl. Šmartno

1. 7.   
tor

sv. Estera,
svetopisemska žena 7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

2. 7.  
sre

Ptujskogorska
Mati Božja 19.00 + starši BUH Šmartno

3. 7. 
čet

sv. Tomaž,
apostol 19.00 + Marija in Janez LOGAR Šmartno

4. 7. 
pet

sv. Urh,
škof
PRVI PETEK

19.00 na čast bl. A. Grozdetu v zahvalo Šmartno

5. 7. 
sob

sv. Ciril in Metod,
slovanska apostola
PRVA SOBOTA

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

19.00 + Ivan in Marija KERMELJ
+ Hari BRVAR Tacen

6. 7. 
ned

14. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

9.00 + Jože BITENC, obl. Šmartno

7. 7. 
pon

sv. Vilibald,
škof 19.00 + Damijan ČREŠNOVEC, obl. Šmartno

8. 7. 
tor

sv. Kilijan,
škof in mučenec

ni maše
(+ Marko DEBEVEC in sorodniki)

9. 7. 
sre

sv. Avguštin in drugi
kitajski mučenci 19.00 + Marija REBERŠEK, obl. Šmartno

10. 7. 
čet

sv. Amalija,
redovnica 19.00 + Marija ZAJEC, obl. Šmartno

11. 7. 
pet

sv. Benedikt,
opat in zavetnik Evrope 19.00 + Ladka DEBEVC Šmartno

12. 7. 
sob

sv. Mohor in Fortunat,
mučenca 19.00 + BOŠKOVI Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
13. 7. 
ned

15. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Slavko GREGORŠ, obl. Šmartno

14. 7.  
pon

sv. Kamil de Lellis,
redovni ustanovitelj 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(+ Metka in Anton SIRNIK) Šmartno

15. 7.   
tor

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

(za pokojne iz družine V. Lampiča) Šmartno

16. 7.  
sre

Karmelska
Mati Božja 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za spreobrnjenje) Šmartno

17. 7. 
čet

sv. Aleš,
spokornik 19.00 besedno bogoslužje z obhajilom

(za blagoslov v družini) Šmartno

18. 7. 
pet

bl. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec 19.00 + Marija JESIH, obl. Šmartno

19. 7. 
sob

sv. Arsenij Veliki,
puščavnik 19.00 + Janez ČARMAN Tacen

20. 7. 
ned

16. NEDELJA
MED LETOM 9.00 + Cecilija JEŽEK, obl. Šmartno

21. 7. 
pon

sv. Danijel,
prerok 19.00 + Rozalija TOMŠIČ, obl. Šmartno

22. 7. 
tor

sv. Marija Magdalena,
svetopisemska žena

ni maše
(v dober namen)

23. 7. 
sre

sv. Brigita Švedska, 
redovnica, sozavetnica Evrope 19.00 + Anton, Metka SIRNIK, Ljudmila ŠKOF Šmartno

24. 7. 
čet

sv. Krištof,
mučenec 19.00 + Jože, Ana in Jože TOMŠIČ Šmartno

25. 7. 
pet

sv. Jakob Starejši,
apostol 20.00 + Marjeta HRIBAR Sr. Gameljne

26. 7. 
sob

sv. Joahim in Ana,
starši Device Marije

9.00 poljska maša (za Sp. Gameljne) Šmarna gora
19.00 + Lojze in Terezija ZALETELJ, obl. Tacen

27. 7. 
ned

17. VELIKONOČNA
NEDELJA
KRIŠTOFOVA NEDELJA

9.00 + Anton JERAS, obl. Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH! 
MAŠE V OKLEPAJU BODO OPRAVLJENE V ČASU DOPUSTA.
Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, 
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO

Uredniški odbor Lista svetega Martina: 
Ivan BIZJAK, Vida MERŠE, Jurij ŠILC in Lea MERŠE
Odgovarja: 
Sebastjan LIKAR, župnik

Telefon: 01 511 61 07                            
GSM: 041 872 638

Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si

TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667

Tisk: Salve, Rakovnik


