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12. junij 2011
OBLAST OD BOGA. DAJTE NO MIR! ALI PAČ?

Se že začenjajo vroče počitniške dni. Otroci so si res oddahnili od veroučne šole, pa vendarle se
morajo nekateri še prav posebej potruditi, da bodo dokončali začeto delo v šoli.
Malo starejši smo ravno prišli od referenduma. Kar nekaj debat se je razvilo med kristjani o tem,
koliko spoštovati oblast, za katero se zdi, da ni primerna. In pa: ali se v takem primeru sploh
udeleževati volitev oz. prepogostih referendumov? Poznate rešitev?
Priznam. Ni mi všeč aktualna vladavina. Ne govorim kot duhovnik, ampak kot državljan. Ni mi
všeč na mnogih področjih. Verjamem pa, da imamo tak državni aparat, kot si ga zaslužimo,
kakršnega smo želeli, katerega smo izvolili. Če hočete drugače; tudi ti korenjaki na vrhu države
so od Boga. Zato jih spoštujem. Seveda pa ne odobravam. In želim spremembe!
Referendumi so prepogosti. Nedvomno. Izvolil sem ljudi, ki namesto mene odločajo kot POLITIKI.
Vendar sem tudi jaz del POLITIKE. In imam ne samo pravico, ampak celo DOLŽNOST (!) da se
udeležim volitev in referenduma. Dolžnost! Seveda, tisti, ki poznajo samo pravice, jih takle nauk
bolj malo zanima … Ostaja pa: dolžnost!
Če kdo, potem mora katoličan biti del politike. Ker jo sam ustvarja in oživlja. Ker jo prepleta z
duhom evangeljskih vrednot, ki pa so v prvi vrsti ustava ljubezni do bližnjega.
Želim vam lepe dni! In naj ne bodo preveč (politično) vroči!
P. S. Naslednji List svetega Martina bo izšel v nedeljo, 10. julija. Vabljeni pa na splet in našo,
župnijsko stran: http://zupnija-smartno.rkc.si!

Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V poletnem času bodo poljske maše
na Šmarni gori. Dar za mašo naj zberejo
farani iz posameznih podružnic (župnik
daruje mašo ob patrociniju ali žegnanju
pro bono).
 Čimprej se prijavite za župnijski izlet
v Prekmurje, ki bo v soboto, 18. junija.
Odhod izpred župnišča ob 6.00. Cena je
predvidoma 27 EUR.
 Obhajanje zakonskih jubilejev bo v
Šmartnem na nedeljo Svete Trojice, 19.
junija, ob 9.00 v župnijski cerkvi. Vsi zakonci, ki praznujete okroglo obletnico (na
5 let) se prijavite v župnišču (vabila smo
poslali tistim, ki so zapisani v naših matičnih knjigah).
 Praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi je
v četrtek, 23. junija. Sveti maši bosta v
Šmartnem ob 9.00 in 19.00. Zunanje obhajanje slovesnega praznika pa bo v nedeljo, 26. maja. Sveta maša s procesijo
bo v Šmartnem samo ob 8.00 (!).
 Dan državnosti, ko obhajamo 20. letnico slovenske države, praznujemo v soboto, 25. junija. Ta dan je ob 9.00 tudi
poljska maša za Šmartno na Šmarni gori.
 Oratorijski dan, dan družabnosti in
duhovnosti za osnovnošolske otroke, bo
v naši župniji v četrtek, 30. junija. Spoznavali bomo življenje in delo bl. Janeza
Pavla II. Prijavnice so še na voljo v župnijski cerkvi na oznanilni mizi. Čimprej
se prijavite!
 Krsti so v nedeljo, 3. julija, med mašo
ob 9.00. Priprava staršev in botrov za krst
pa bo zaradi oratorijskega dneva v petek,
1. julija, ob 20.00 v župnišču.

 Že sprejemam darove za svete maše
od julija do konca leta. V času župnikovega dopusta, 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.
 Bogoslužni sodelavci (bralci, pevci itd.)
naj poskrbijo, da bo bogoslužje v poletnih
mesecih potekalo nemoteno.
 Uradne ure so v župnišču v času počitnic po večernih mašah v Šmartnem.
 V nedeljo, 26. junija, bodo v ljubljanski stolnici posvečeni v mašnike naslednji diakoni naše krajevne Cerkve: LUKA
DEMŠAR (Ribno), GAŠPER KOČAN (Gorje), JURE KOŽELJ (Tunjice), GREGOR
ROGELJ (Preserje), JANEZ RUS (Trbovlje
– Sv. Martin), JANI MAKSIMILIJAN TUŠAK (Slovenj Gradec) ter NIKO ARACKI
OCIST (Ptuj Sv. Jurij) in ANTON GRM SDB
(Videm Dobrepolje). Podprimo jih v molitvi ter molimo za nove duhovne poklice in
za svetost duhovnikov!
 V petek, 17. junija, od 14.00 naprej,
vabimo može, ki bi pospravili drvarnico,
žene pa bi pospravile prostor v pošti, ki
smo ga izpraznili. Hvala za pripravljenost!
 Poljska maša na Šmarni gori za soseski Zgornje in Srednje Gameljne bo v
soboto, 9. julija, ob 9.00. Vabljeni!
 V torek, 14. junija, od 17.00 naprej,
bo pred slovenskim parlamentom shod v
podporo družini. Pokažimo tudi kot kristjani, kaj je prav in položeno v človeka
od Stvarnika! Vabljeni!

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

12.6.
ned

BINKOŠTI

7.00 + Jože in Mihaela LOVŠE, obl.

(IZROČITEV SP BIRMANCEM)

9.00 za birmance in njihove družine

13. 6
pon

Marija, Mati Cerkve

14. 6.
tor

sv. Valerij,
mučenec

15. 6.
sre

sv. Vid,
mučenec

16. 6.
čet

sv. Gvido Kortonski,
redovnik

17. 6.
pet

sv. Mafalda,
redovnica

19.00 + starši in Miha ADAMIČ

18. 6.
sob

sv. Marko in Marcelijan,
mučenca

19.00 + Alojzija TOMŠIČ

19. 6.
ned

NEDELJA SVETE TROJICE

7.00 + starši in bratje MARČEC

20. 6.
pon

sv. Silverij,
papež

21. 6.
tor

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik

22. 6.
sre

sv. Janez Fisher in Tomaž More,
mučenca

23. 6.
čet

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

24. 6.
pet

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA

25. 6.
sob

sv. Viljem iz Vercellija, opat
DAN DRŽAVNOSTI

26. 6.
ned

13. NEDELJA MED LETOM
(TELOVSKA PROCESIJA)

(OBHAJANJE ZAK. JUBILEJEV)

19.00 + Anton MEDJA
6.30 za pokojne sorodnike

KRAJ

Šmartno
Šmartno
Šmartno

19.00 + Anton in Ljudmila PLUT

Šmartno

19.00 + Slavc SEŠEK

Šmartno

20.00 + Drago MIHELAK, 30. dan

9.00 v zahvalo za srečen zakon
19.00

+ Ivan, Frančiška in sorodniki
PODGORŠEK

Rašica
Šmartno
Tacen
Šmartno
Šmartno

ni maše
19.00 za pokojne (novembrski nameni)
9.00 za žive in rajne farane
19.00 + Anton JERAS
19.00 + Ivan KERMELJ
9.00 poljska maša za Šmartno
19.00 + Valentin BURGAR, obl.
+ sestre Mihaela, Brigita in
8.00
Francka

Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmarna g.
Tacen
Šmartno

Spremembe glede svetih maš bodo objavljene pri nedeljskih oznanilih.

 Nekaj datumov v prihodnosti:
• 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.
• 3. julij – krsti med mašo (9.00)
• 9. julij – poljska maša za Zg. in Sr. Gameljne na Šmarni gori (9.00)

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

KRAJ

13. NEDELJA MED LETOM
(TELOVSKA PROCESIJA)

8.00 + sestre Mihaela, Brigita in Francka

Šmartno

27. 6
pon

sv. Ema Krška,
kneginja

19.00 + Janez ČAMPA, obl.

Šmartno

28. 6.
tor

sv. Irenej Lyonski,
škof in mučenec

6.30 + Janez URAN, obl.

Šmartno

29. 6.
sre

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA

19.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

30. 6.
čet

Prvi mučenci rimske Cerkve
ORATORIJSKI DAN

19.00 + Pavel KOSEC

Šmartno

26. 6.
ned

1. 7.
pet

SRCE JEZUSOVO

2. 7.
sob

Srce Marijino

19.00 + Angela in Janez TOMŠIČ

3. 7.
ned

14. NEDELJA MED LETOM
(IZSELJENSKA NEDELJA)

9.00 + Miha OVČAK, obl.

Šmartno

4. 7.
pon

sv. Urh,
škof

19.00 + Frančiška GERŠIČ, obl.

Šmartno

5. 7.
tor

SV. CIRIL IN METOD,
SLOVANSKA APOSTOLA

6. 7.
sre

sv. Marija Goretti,
mučenka

19.00 za pokojne (novembrski nameni)

Šmartno

7. 7.
čet

sv. Vilibald,
škof

19.00 + Ana PREMK, obl.

Šmartno

8. 7.
pet

sv. Kilijan,
škof

19.00 + Franc ŠUŠTAR

Šmartno

9. 7.
sob

sv. Viljem iz Vercellija,
opat

10. 7.
ned

15. NEDELJA MED LETOM

19.00

Jezusovemu in Marijinemu Srcu v
zahvalo

6.30 + Ana ŠUŠTAR

9.00 poljska maša za Zg. in Sr. Gameljne
19.00 + Primož in Terezija BITENC
9.00 + Jože BITENC, obl.

Šmartno
Tacen

Šmartno

Šmarna g.
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
V času šolskih in veroučnih počitnic je župnik najbolj
zanesljivo doma po večerni maši v Šmartnem. V času
odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednjo župnijo:

LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in
VODICE (01/832-31-02)

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)

