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Ob množici prazničnih dogodkov v teh toplih poletnih dneh sprva kar ne vem, čemu bi posvetil večjo pozornost. 5. junija bomo počastili slovensko domovino ob njeni mladostni 20.
letnici, 12. junija birmanci prejmejo Sveto pismo, dar duhovnih botrov, 19. junija slavimo
zakonske jubileje, pastoralno leto pa zaključimo s telovsko procesijo, v nedeljo, 26. junija.
Ko se takole ob obletnicah oziramo v preteklost, se gotovo s kančkom nostalgije spominjamo
tudi nekdanjih, minulih dni. Lepih, seveda. Težkih se nihče prav rad ne spominja. Zdi se, da
so bili pred dvajsetimi leti, ko je nastajala slovenska država in smo nekateri komaj zlezli iz
plenic, sami lepi dnevi. Tako pravite. Tako vsi vpijejo, kadar se jim na ulici postavi takšno
vprašanje. »Joj, včasih je pa res bilo! Vsega na pretek! In službe! In gotovost!« To se govori.
Toliko pa že, hvala Bogu, nisem zelen, da sem se tudi jaz vozil en dan z avtomobilom parnih
registrskih številk, drugi dan neparnih; jedel sem osemdesetdekagramske štruce kruha in
videl prazne police v trgovinah, izlet in »kontrabantanje« v Avstriji je bil že dogodek. Temu
vi rečete blagostanje?
Jezus, prosim te, daj nam Svetega Duha. Da bomo spoznali, da imamo preveč. In si želeli, da
bi imeli manj. Edino, za kar lahko z gotovostjo rečemo, da je bilo včasih boljše, je bila stiska.
Zaradi katere smo bili boljši ljudje. To je pa tudi vse.
Kar zdi se mi, da bo tale zgodba imela nadaljevanje o binkoštih …
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V ponedeljek, 30. maja, začnemo obhajati prošnje dneve in Gospodov vnebohod. Za prošnje
maše na podružnicah in poljske maše na Šmarni
gori zberite darove farani s posameznih podružnic
(župnik daruje mašo ob patrociniju ali žegnanju pro
bono).
 V torek, 31. maja, bomo zaključili s šmarnično
pobožnostjo. Vsem, ki ste sodelovali, iskren Bog
povrni!
 Na 7. velikonočno nedeljo, 5. junija, bomo v
Šmartnem obhajali slovesnost ob 20. letnici slovenske samostojnosti. Maša za domovino bo ob 9.00 v
župnijski cerkvi. Pri maši in po njej sodelujejo tudi
gasilci vseh treh društev naše župnije. Zapeli bomo
tudi zahvalno pesem in našo himno v zahvalo za
svojo domovino. Po maši bomo blagoslovili drog in
župnijsko zastavo ter zasadili lipo. Gospodinje prosimo, da pripravijo kakšen obloženi kruhek in kaj
sladkega.
 V nedeljo, 5. junija, po maši za domovino, bodo
otroci veroučne šole prejeli tudi spričevala ob zaključku leta.
 Srečanje članov Karitas bo v ponedeljek, 6. junija, ob 19.30, v župnišču.
 Duhovniki posameznih dekanij obhajamo enkrat
na leto Dies sanctificationis (dan posvečenja), ki ga
preživimo skupaj. Letos bo to 8. junija, zato ta dan
v župniji ni svete maše.
 Poljska maša na Šmarni gori za Tacen bo v soboto, 11. junija.
 Vsem, ki ste postali duhovni botri našim birmanskim kandidatom, se lepo zahvaljujemo. Birmanci, starši. botri in duhovni botri ste povabljeni na
binkošti, 12. junija, ob 9.00 v župnijsko cerkev, ko
bomo birmancem razdelili Sveta pisma, dar duhovnih botrov. Kandidati se bodo na plakatu v župnijski
cerkvi tudi predstavili.

 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 5. junij – razdelitev spričeval v veroučni šoli in
maša za domovino (9.00)
• 6. junij – srečanje Karitas v župnišču (19.30)
• 8. junij – Dies sanctificationis dekanijskih duhovnikov
• 11. junij – poljska maša na Šmarni gori za sosesko
Tacen (9.00)
• 12. junij – izročitev Sv. pisma, dar duhovnih botrov, birmancem (9.00)
• 18. junij – župnijski izlet v Prekmurje
• 19. junij – župnijsko obhajanje zakonskih jubilejev
(9.00)
• 25. junij – dan državnosti, poljska maša na Šmarni
gori za sosesko Šmartno (9.00)
• 26. junij – telovska procesija (MAŠA SAMO OB
8.00!)
• 30. junij – Oratorijski dan o bl. Janezu Pavlu II.

BRALCI BOŽJE BESEDE
7. velikonočna nedelja, 5. junij, ob 9.00
Oznanila

Lidija LAMPIČ

1. berilo (Apd 1,12-14)

Vida MERŠE

2. berilo (1 Pt 4,13-16)

Andrej SKOBE

Prošnje

Jan ŠILC

Binkoštna nedelja, 12. junij, ob 9.00
Oznanila

Mojca SKOBE

1. berilo (Apd 2,1-11)

Klara MERŠE

2. berilo (1 Kor 12,3b-7.12-13)
Prošnje

Martin NATLAČEN
Naška SCHENK

 Že sprejemam darove za svete maše od julija do
konca leta. Med mojim dopustom, dva tedna v juliju, bomo imeli namesto maš rožni venec in besedno
bogoslužje. Če kdo želi, da bi se v tem času opravila
sveta daritev drugod, naj to sporoči.

ZATE ...

Dobrodelnost je beseda, ki se zadnje čase vse bolj pogosto sliši. Večinoma jo razumemo kot materialno
pomoč, V prejšnjih časih se je temu reklo vbogajme. Pred desetletji so berači, reveži, cigani hodili od hiše
do hiše, darovali smo jim po občutku in zmožnosti. Tudi danes je med nami mnogo pomoči potrebnih.
Dobrodelni koncerti, akcije, licitacije. Marsikoga, tudi kristjana, to zadovolji, očisti slabo vest. Marsikoga
pa ta način pomoči odvrača, ker ne zaupa, da bo njegov dar v celoti prišel do potrebnega. Rad bi pomagal
določenemu človeku, družini. Všeč mi je primer, ko je gostitelj ob praznovanju okrogle obletnice namesto
daril (ki nas večinoma spravijo v zadrego) na slovesnem kosilu anonimno zbiral prostovoljne prispevke za
konkretno družino.

OBZORJE VERE
Ali naj sodelujem v župniji, se morda kdo še
sprašuje. Kako pa naj jaz sodelujem?
Kot gledalec? Kot poslušalec? Ta dva pojma v župnijo
ne sodita, marveč v gledališče ali pred radio. Lahko se
kdo veliko žrtvuje za cerkveno občestvo z molitvijo ali
trpljenjem. Taki ste vedno dobrodošli, ker je to korenina župnije, ki se ne vidi, a živi.
V župnišču živi en sam človek. Ki ima veliko niti v rokah. Prav je tako, saj je zato poslan. Vendar, tu je zato,
da bi se posvečal duhovnim stvarem. VSE OSTALO pa
bi morala prevzeti župnijska skupnost. Vemo, da ne
bo nikoli tako, a prav je, da vsak sodeluje s talentom,
ki mu ga je Bog zaupal. Gotovo se moramo truditi, da
čim več materialnih skrbi prevzamejo laiki. Ne zato,
da bi župnik lenaril in « meglo mešal«, marveč da bi
ostala kakšna ura časa več za nujno branje, študij,
molitev, meditacijo, pogovor s človekom, pa tudi za
rekreacijo in obnovo telesnih moči.
Morda se sliši posvetno, a skoraj vsak poklic je v
župniji dobrodošla pomoč. Gospodarsko in finančno
svetovanje, včasih potrebujemo preprosto kakšno delovno roko. Cerkve so velike in hitro umazane. Pa tudi
župnikove pridige se lahko komentirajo … Samo tako
smo lahko še skupaj.
Tudi tole bo zvenelo kar trdo: duhovniku sta pridržana
zakramenta evharistije in sprave. Priložnosti za sodelovanje je torej dovolj. Če je volja. In pogum.

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Kdo ima pri bogoslužju večjo veljavo? Vprašanje
brez pomena. Duhovnik je služabnik liturgije, torej
izmed vseh še najmanjši. Vsak posebej prispeva
pomemben del. Če bi pri Haydnovi Paukenmesse
pavk ne bilo, bi manjkal bistveni del te glasbene
umetnije. Pa bi lahko rekli, da neki bobenčki niti ne
sodijo k orkestru …
Pomemben je tisti, ki pred mašo poskrbi za molitev rožnega venca, prav tako pa tudi nekdo, ki za
zanikrneži zapira vrata. Brez pobiralcev pušce ne
bi preživeli in brez na videz nepomembnih pevcev
ljudskih pesmi bi bilo bogoslužje osiromašeno.
Res, lepa je naša vera. In če v bogoslužju daješ tudi
svoj prispevek – tudi če se zdi še tako majhen – ti
bo tako življenje v veselje.

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Ivana ROZMANA iz Prištinske ulice/
prej v Šmartnem.
Gospod, daj mu večni pokoj!
• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta so prejeli: MARKO Kobal iz
Šmartnega, LENART Furman iz Sr. Gameljn, LOVRO
Pospiš iz Šmartnega ter FILIP Bilban iz Tacna.
Podprimo jih z molitvijo!
• NAŠI NOVOPOROČENCI
Sveti zakon so sklenili: Miha BARDORFER in Maja
PAVIĆ iz Sr. Gameljn ter Damjan KLOPČIČ z Brda pri
Lukovici in Karmen KRANJEC iz Sp. Gameljn.
Veliko blagoslova na novi življenjski poti!

ODDANE MAŠE
Od 13. maja ste darovali za naslednje mašne namene: za
žive in rajne sorodnike (2 mašna namena), v dober namen. Ob pogrebu + Jožeta TOMŠIČA so darovali: Janez
Lampič z družino (1 mašni namen), Tončka Lampič z
družino (1 mašni namen), Zinka Tomšič (1 mašni namen).
Iskren Bog povrni! Svete maše po teh namenih bodo
opravljene drugod!

... IN ZAME!

Dobrodelnost je še bolj potrebna in dragocena na socialnem, duševnem in duhovnem področju. V prejšnjih časih so
se ljudje bolj družili, vsakdanje življenje jih je bolj povezovalo. Danes pa je podarjeni čas za obisk osamljene ostarele
sosede, ki ne more od doma, že dobrodelnost. V bližnjem domu za ostarele lahko obiskuješ osebo, ki nima nobenih
obiskov in se odločiš občasno podariti ji svoj prosti čas.
Sicer pa pravi kristjan v srcu čuti, kaj je prava dobrodelnost, ne potrebuje priznanja, daruje tako, da ne ve levica,
kaj daje desnica. (M. Kern)

GOD/PRAZNIK
30. 5
pon

sv. Kancijan
in drugi oglejski mučenci

31. 5.
tor

Obiskanje Device Marije

1. 6.
sre

sv. Justin,
škof in mučenec

2. 6.
čet

GOSPODOV VNEBOHOD

3. 6.
pet

sv. Karel
in drugi ugandski mučenci

4. 6.
sob

sv. Frančišek Caracciolo,
red. ustanovitelj

5. 6.
ned

7. VELIKONOČNA NEDELJA
ZAHVALNA MAŠA ZA
SAMOSTOJNOST

6. 6.
pon

sv. Norbert,
redovni ustanovitelj

7. 6.
tor

sv. Robert Newminstrski,
opat

8. 6.
sre

sv. Medard,
škof

9. 6.
čet

sv. Primož in Felicijan,
mučenca

10. 6.
pet

sv. Bogumil Poljski,
škof

11. 6.
sob

sv. Barnaba,
apostol

12. 6.
ned

BINKOŠTI

URA

NAMEN

19.00 šmarnična pobožnost
20.00 prošnja maša
19.00 + Janez in Frančiška KOZELJ
20.00 prošnja maša
19.00 za pokojne (novembrski nameni)

KRAJ

Šmartno
Sp. Gameljne
Šmartno
Sr. Gameljne
Šmartno

20.00 prošnja maša

Rašica

9.00 + France BUH

Šmartno

19.00 + Kata in Niko PEJKOVIĆ, obl.

IZROČITEV SP BIRMANCEM

19.00 Jezusovemu in Mar. Srcu v zahvalo

Šmartno

20.00 prošnja maša

Tacen

19.00 + Meta ŠILC, obl.

Tacen

7.00 + Ivan ČIŽMAN ml., obl.
9.00 za domovino
19.00 + Franc DEBEVC, obl.
6.30 + ANŽIČEK in KOLENC

Šmartno
Šmartno
Šmartno

ni maše
19.00 + Vilma COLNAR, obl.
20.00 + Jože TOMŠIČ, 30. dan
19.00 + Ivana KOŽELJ, obl.
9.00 poljska maša za Tacen
19.00 + Friedrich SCHENK
7.00 + Jože in Mihaela LOVŠE, obl.
9.00 za birmance in njihove družine

Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmarna gora
Tacen
Šmartno

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
Župnik je v pisarni zagotovo:
ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 in
od 17.00 do 17.45 ter
ob četrtkih od 11.00 do 12.00.
Dobite me tudi po večernih mašah v Šmartnem.
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)

