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Leto XXXIX Štev. 8 Datum: 12.6.2022 

 
REŠNJE TELO IN KRI 

 
Duhovnik pri vsaki sveti maši 
vzklikne: »Skrivnost vere!« S temi 
besedami oznanja skrivnost, ki jo 
obhajamo, in označuje občudovanje 
bistvenega spremenjenja kruha in 
vina v telo in kri Jezusa Kristusa. Gre 
za stvarnost, ki presega vsako 
človeško razumsko predstavo. 
Ravno zato, ker gre za skrivnostno 
resničnost, ki presega naše 
razumevanje, se ne smemo čuditi, če 
imajo tudi danes številni ljudje težave 
s priznanjem Kristusove resnične 
navzočnosti v evharistiji. Saj drugače 
niti ne more biti. Tako danes, kot že 
v Jezusovih časih, dejstvo, da je Bog 
sam postal meso in samega sebe 
daruje za življenje sveta, pahne 
človeško modrost v krizo. Toda s 

ponižnim zaupanjem si je Cerkev prilastila Petrovo vero in vero apostolov ter z 
njimi oznanja, prav tako pa oznanjamo tudi mi: »Gospod, kam naj gremo? TI 
imaš besede večnega življenja.« Obnovimo tudi mi danes, na ta praznik, izpoved 
vere v živega Kristusa, ki je navzoč v evharistiji – v podobi kruha in vina, kot 
njegovo telo in kri. Evharistija je hrana, ki je pridržana tistim, ki so bili po krstu 
osvobojeni sužnosti in so postali otroci; tista hrana, ki jih na njihovi dolgi 
poti eksodusa skozi puščavo človeške eksistence ohranja pri življenju. Kot 
je bila »mana« za izraelsko ljudstvo, tako je evharistija za vsako krščansko 
generacijo nepogrešljiva hrana, ki nas spremlja na naši poti skozi puščave 
sodobnega sveta 
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MAŠNI NAMENI: 
Pon. 13.6. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Anton RUDEŽ; +Mihela KOBAL, obl. 
Tor. 14.6. Šmartin 19.00 +Janez TADINA, obl., ter Martinka in Stane 
    +Justa, Doda in Vitore CURANOVIĆ 
Sre. 15.6. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Anton KERN; +Vida in Franc ROZMAN 
Čet. 16.6. Šmartin 9.00 +Jelka OPARA, obl.; Za zdravje (F.) 
T E L O V O   19.00 +Vida LUKAN; +Alojzij PORENTA, obl. 
Pet. 17.6. Šmartin 19.00 +Antonija ZUPAN, obl.; +Anton BREGAR, obl. 
Sob. 18.6. Šmartin 19.00 +Vinko DRAKSLAR, obl. in Marica, ter  
    LABORŠKI-MARTINOVI; ++starši FRELIH, obl. 
NED. 19.6. Šmartin 8.00 +Pavel in Frančiška LUŽAN, ter brata 
12. nedelja  10.00 +Alojz DOLENC, obl. 
med letom Sv. Jošt 10.00 +Janez JEREB 
  Šmartin 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Pon. 20.6. Šmartin 7.30 Za zdravje (J.) 
   19.00 +Danijela PERNUŠ, 7. dan 
    +Katarina KOCJAN, obl. in Jože 
Tor. 21.6. Šmartin 19.00 +Antonija in Karol ROTAR; +Helena RAVNIHAR, obl. 
Sre. 22.6. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Viljem SOKALIČ, obl. 
    +Lojze ŠTRAVS, ter sestri Zinka in Angela 
Čet. 23.6. Šmartin 19.00 +Ivo BAJŽELJ; +Vida, Janez in Manca KOK 
Pet. 24.6. Sv. Jošt 18.00 ZA DOMOVINO 
  Šmartin 19.00 +Jože KRŽIŠNIK, obl. 
    +Franc JEŠE, ter Ana in Ciril BERČIČ 
Sob. 25.6. Šmartin     19.00  +Franc Rafael KALAN;+Angela in Anton HAFNAR 
NED. 26.6. Šmartin 8.00 ++starši RAKOVEC in Majda 
13. nedelja  10.00 +Jurij ŠPIK; +Albina BAŠAR, obl.,Ludvik in Janez 
med letom  19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Pon. 27.6. Šmartin 7.30 +Mirko LIKAR 
   19.00 ++iz družine KRMELJ 
Tor. 28.6. Šmartin 19.00 +Irena ROZMAN,obl.; +Jerica in Alojz PRIMOŽIČ 
Sre. 29.6. Šmartin 9.00 +Teja JERALA, obl. 
Peter in Pavel Sv.Peter 18.00 Za zdravje (F.) 
Čet. 30.6. Šmartin 19.00 +Jože BENEDIK; +Vojkan JOVANOVIČ 
Pet. 1.7. Šmartin 19.00 +Jože in Jožefa PRIMC; +Janez SODNIK 
Sob. 2.7. Šmartin 19.00 +Ivan HRIBERNIK in Ivan OMAN 
    V spravo in zadostitev za grehe sveta 
NED. 3.7. Šmartin 8.00 +Dominika PENDŽER 
14. nedelja  10.00 +Marjan, Lojzka in Ivan HVASTI 
med letom   ++iz družin JANČAR in BENEDIK 
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
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POVZETEK SEJE ŽPS 
 
Seja je potekala 6. 6. 2022. Po uvodni molitvi smo ob svetopisemskem 
odlomku  premišljevali o vlogi očetovstva oz. starševstva, o odgovornosti 
in ljubezni, ki pusti svobodo drugega. V skupinah smo nato premišljevali 
o vlogi mladih v župniji, o starševstvu in duhovnem starševstvu. V 
drugem delu seje smo pregledali pretekle dogodke v župniji od marca 
naprej, nato pa še prihodnje dogodke do naslednje seje. Izpostavili smo 
tudi problematiko obiskanosti tradicionalnih pobožnosti in premišljevali o 
vlogi laikov v župniji v luči odhoda g. Stankota.  

zapisal: Luka Planinc, tajnik ŽPS 
 

ZAKLJUČILI SMO LETOŠNJE VEROUČNO LETO 
 

Hvala Bogu, da so se epidemiološke razmere umirile, da smo lahko normalno 
nadaljevali z delom. Veliko zahvalo izrekam staršem, ki poskrbite ne le za telo, 
ampak tudi za dušo vaših otrok. Božji otroci smo, ustvarjeni za večnost in to 
odkrivamo tudi ob katehezi in v vseh izrazih verskega življenja. Starši, če 
otroku približate Boga in njegovo ljubezen, vam bo za to vedno hvaležen. 
Hvala tudi katehetom in katehistinjam, ki z veliko požrtvovalnostjo in vnemo 
otroke poučujete v veri. Mi vse delamo na dolgi rok…  
S kateheti in katehistinjami bomo imeli zaključno srečanje v torek, 21. junija, 
po sv. maši. 
Vse družine vabim in prosim, da tudi med počitnicami ostanete kristjani, kar 
pomeni, da ne zanemarite vsakdanje molitve in nedeljske svete maše. 

 
NOVOMAŠNIKI V LETU 2022 

 
LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA: 
1. Gregorčič Rok (roj. 5.5.1997), iz župnije Ljubljana-Šiška. 
2. Pagon Tadej (roj. 17.6.1994), iz župnije Tržič-Bistrica. 
3. Šuštar Janez Pavel (roj. 21.10.1997), iz župnije Homec. 
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29.6.2022 ob 9. uri. 

 
NOVOMEŠKA ŠKOFIJA: 
4. Meglen Janez (roj. 24.8.1996), iz župnije Krka. 
 
En novomašnik je tudi iz naše dekanije (Tržič-Bistrica). Veseli smo ga in 
zagotavljamo mu svojo molitveno podporo. Sicer je pa novomašnikov vedno 
manj in je zato toliko večja potreba po molitvi za nove duhovne poklice. 
Oblikujmo v svojem okolju pravo razpoloženje, kjer bodo mladi odkrivali 
potrebo po duhovnih poklicih in se tudi pogumno odzivali na Božji klic. 
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S P O R O Č I L A ! 
 

1. PRAZNOVANJE SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI. 
To je eden od štirih zapovedanih praznikov, ki želi v nas poživiti gorečnost 
Jezusove navzočnosti med nami pod podobo kruha. Ta praznik, ki ga letos 
obhajamo v četrtek, 16. junija, obhajamo tudi s slovesno telovsko procesijo. 
V našem parku boste dobri ljudje postavili 4 oltarje, ob katerih se procesija 
ustavi in opravimo bogoslužje, pri katerem prosimo za Cerkev in njeno 
duhovno rast, za mir v domovini in po svetu, za blagoslov polj, vinogradov, 
gozdov in vrtov, ter za naš kraj in njegove prebivalce. Pridite v velikem 
številu in radi sodelujte v procesiji – tudi pevci in otroci (posebej 
prvoobhajanci), ki potresate cvetje ob oltarju, kamor postavimo Jezusa. 
V Stražišču bo procesija na praznik Sv. Rešnjega Telesa po večerni maši, na 
sv. Joštu pa v nedeljo, 19. junija po sv. maši ob 10. uri. 
 

2. ZADNJE SREČANJE MINISTRANTOV pred počitnicami bo v petek, 17.6. 
ob 18. uri. Ob zaključku šolskega leta ministrante tudi nagradimo za zavzeto 
sodelovanje pri oltarju. Vedno so dobrodošli tudi novi ministranti. 

 
3. ČLANI ŽUPNIJSKE KARITAS in njihovi družinski člani imajo izlet v 

soboto, 18. junija. Odhod avtobusa ob 7.30 izpred cerkve. Obiskali bomo 
Kromberk, Kostanjevico in Sveto goro. Pustili se bomo tudi presenetiti v smislu 
evangeljske misli: »Naj ne ve levica, kaj dela desnica«. 

 
4. SV. MAŠA ZA DOMOVINO pred praznikom Dneva državnosti bo v petek, 

24. junija, ob 18. uri na sv. Joštu. Vsi ste vabljeni, ne le člani NS-i. 
 

5. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 3. julija; priprava staršev in 
botrov bo v soboto, 2. julija, ob 20. uri v župnišču.  

 
6. ORATORIJ pod geslom: »ZA BOŽJO SLAVO« se bo začel s skupno sv. 

mašo v nedeljo, 3.7. ob 10. uri in nadaljeval v ponedeljek zjutraj ob 9.00. 
Veseli bomo kakšnih priboljškov, ki jih pridne gospodinje prinesete za otroke v 
dneh oratorija. 

 
7. ŽUPNIJSKI PIKNIK bo v nedeljo, 3. julija po deseti sv. maši v našem 

parku (v primeru slabega vremena v Šmartinskem domu).  Vabljeni ste prav 
vsi, da pridete in se skupaj poveselimo. Poskrbeli bomo, da bo dovolj hrane in 
pijače, le dobro voljo morate prinesti s seboj.  

 
URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 
Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: B. Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258) 
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