
KRIVICO SEM TI DELAL! ODPUSTI IN POZABI!

Te zapisane besede sem ves teden premišljeval. Ivan Tavčar je imenitno upodobil kmečko 
spravo med do sodnega dne sprtima kmetoma Šimnom in Kalarjem. Tisti, ki je povzročil 
krivico, je ponižno prosil odpuščanja. In prihodnji rodovi so zaživeli svoj mir …
Vrnil sem se. Z napetega duhovnega vikenda v Bohinju z našimi novopečenimi birmanci. 
Čeprav sam še nisem dozorel v trideseto (še ne!:), občudujem njihovo mladost in iskre, ki 
se krešejo in vžigajo. Kljub tolikim propadom mladosti, ki jih moramo videti po naših ulicah, 
ste mi, dragi mladi, spet vrnili upanje. Razveseljujete me in mi dajete pogum, da bo čisti 
Kristusov nauk živel v slovenskem narodu; da bo poštenost in iskrenost kraljevala med nami. 
Spomnil sem se na mnoge besede, ki jih stari namenjajo mladim. In včasih jim delajo krivico! 
Morda so tudi sami posejali slabo seme, zato nimajo vedno pravice nanje stresati slabo voljo. 
Skratka, ostajam hvaležen svojim mladim prijateljem in ljubemu Bohinju.
Potem pa še srečanje starejših … Isto nedeljo. Lepo je bilo. Nič jadikovanja, kako je vse 
hudo. Namesto tega sama dobra volja. Ker smo bili skupaj. Ker smo se – veselili. Kako ste 
bili mnogi hvaležni, ko ste dobili vabilo domače Karitas, da pridite deliti veselje k skupni mizi, 
oltarju molitve in daritve. Morda tudi vam mladi delajo krivice, ko pravijo, da samo nergate.
Odpustite vse te krivice. Mladi in stari. Zato, da bodo prihodnji rodovi zaživeli svoj mir … Jaz 
pa ostajam Bogu hvaležen za tisti vikend s preprostim: Rad vas imam. Iskreno. 

 Sebastjan, župnik
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 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI
23. oktober – celonočno češčenje v dekaniji Lj. Šentvid za 
nove duhovne poklice
31. oktober – prestavitev ure
6. november – blagoslov novih zvonov na podružnici v Sp. 
Gameljnah (14.00!)
7. november – zahvalna nedelja
8. november – srečanje ŽPS (19.00)
13. november – dan celodnevnega češčenja
20. november - župnijsko romanje po Grozdetovih poteh in 
prenos relikvij sv. Janeza Boska v Šentrupert
21. november – sprejem novih ministrantov (9.00)
21. november – dekanijsko srečanje ŽPS
29. november – srečanje sodelavcev Karitas (19.00)

NAMEN MOLITVE ROŽNEGA VENCA 
V MESECU OKTOBRU

PONEDELJEK za naše rajne

TOREK 
ob 6.00 pred Najsvetejšim

za bolne in ostarele

SREDA za družine in veroučence

ČETRTEK (po maši) za nove duhovne poklice

PETEK na čast bl. Alojziju Grozdetu za 
našo župnijo

SOBOTA (Tacen) na čast Materi Božji za blago-
slov v življenju

NEDELJA za našo domovino

          

 V zadnjem tednu veroučne šole pred jesenskimi 
počitnicami bo nekaj srečanj s starši in molitev ro-
žnega venca z otroki posameznih razredov, in sicer: 
3. razred (ponedeljek, 18. 10. ob 18.30 v župnijski 
cerkvi), 4. razred (sreda, 20. 10. ob 18.30 v žu-
pnijski cerkvi), 2. razred (četrtek, 21. 10. ob 18.30 
v župnijski cerkvi) ter 1. razred (petek, 22. 10. ob 
18.30 v župnijski cerkvi). Po rožnem vencu je sveta 
maša, nato pa kratko srečanje s s starši in kateheza 
o krščanski dobrodelnosti v župnišču.

 Starši 1. razreda pa so v petek, 22. oktobra, ob 
18.00, povabljeni (vsaj tisti, ki lahko; vem, da je sti-
ska s časom huda), da pridejo pospravit spodnji del 
župnišča z učilnico. Župnik obljublja kavo in piškote.

 Zaradi srečanja s starši v četrtek, 21. oktobra, po 
maši ne bo češčenja, sicer pa povabljeni k rednemu 
češčenju Najsvetejšega ob četrtkih po maši.

 V soboto, 23. oktobra, so vaje za ministrante ob 
9.00 v župnijski cerkvi. Ministranti naj si izberejo 
dan v tednu, ko bodo dežurni pri delavniški maši!

 V noči s sobote na nedeljo, iz 23. na 24. oktober, 
bo v dekaniji Ljubljana Šentvid celonočno bdenje in 
molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice 
in svetost duhovnikov. Naša župnija je na vrsti v 
nedeljo zjutraj, od 2.00 do 3.00. Najsvetejše bo v 
tem času izpostavljeno v župnijski cerkvi. Vabljeni 
k nočnemu češčenju! V nedeljo popoldne pa je v 
Stični posvečenje novih diakonov.

 30. nedelja med letom, 24. oktobra, je misijon-
ska. Prosimo za nove misijonske poklice in radi da-
rujmo za potrebe misijonov. Naš nekdanji kaplan, g. 
Jože Adamič CM, je po operaciji doma na okrevanju. 
Spomnimo se ga v molitvi! V tednu po tej nedelji so 
jesenske počitnice.

 Nedelja, 31. oktobra, je 31. nedelja med letom. 
V noči s sobote na nedeljo, premaknemo ure na 
zimski čas (uro nazaj!). Maše med tednom bodo od 
2. novembra tako že ob 18.00. Ker je bila sobotna 
maša v Tacnu precej pozna in ste mnogi prosili, da 
bi uro premaknili, bo odslej maša v Tacnu kakor pri 
fari – poleti ob 19.00, pozimi ob 18.00.

 Nedelja, 31. oktobra, je krstna. Priprave za star-
še in botre bodo v četrtek, 28. oktobra, ob 20.00 v 
župnišču.

 Na Zahvalno nedeljo, 7. novembra, oltar v žu-
pnijski cerkvi s pridelki okrasijo farani podružnice sv. 
Andreja v Srednjih Gameljnah. Bog lonaj za darove!

 Termini za svete maše so do konca leta 2010 že 
zasedeni. Vabim vas, da darujete za oddane maše!

DNEVI PRED NAMI 

BL. ALOJZIJ GROZDE 
ZA ŽUPNIJO – ZA ŽIVLJENJE 

Z MESECEM OKTOBROM PO SKLEPU ŽPS SMO ZAČELI 
S POSEBNO AKCIJO. VABIMO 100 POSAMEZNIKOV ALI 
DRUŽIN, DA SPREJMEJO SLIKO BLAŽENEGA ALOJZI-
JA GROZDETA, SE MU PRIPOROČAJO ZA BLAGOSLOV 
IN OB PRVIH PETKIH PRI SVETI MAŠI PROSIJO ZA 
MORALNO PRENOVO ŽUPNIJE. ČE BOMO DOBILI 100 
VERNIKOV, KI BODO MOLILI V TA NAMEN, BOMO 
PROSILI ŠKOFIJO NOVO MESTO, DA BI V NASLE-
DNJEM LETU PREJELI RELIKVIJE BLAŽENEGA MUČEN-
CA. OGLASITE SE V ŽUPNIŠČU! DOSLEJ SE JE JAVILO 
12 POZAMEZNIKOV OZ. DRUŽIN. ZBRANI MOLILCI SO 
PALMOVI LISTI NA PLAKATU V ŽUPNIJSKI CERKVI.

BRALCI BOŽJE BESEDE
Nedelja, 24. oktober ob 9.00:

1. berilo (Sir 35,12-14.16-18) Vida MERŠE

2. berilo (2 Tim 4,6-8.16-18) Andrej SKOBE

Prošnje Tilen DEBEVEC

Nedelja, 31. oktober ob 9.00:

1. berilo (Mdr 11,22–12,2) Joži PLUT

2. berilo (2 Tes 1,11–2,2) Jurij ŠILC

Prošnje Klara MERŠE



ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Hvalospevu sledi odgovor ljudstva, ki pri-
haja iKaj je bistvo evharistične molitve, kánona 
(najbolj sveto dejanje maše, ko pokleknemo 
ob posvetitvi darov)? To, kar že sama beseda 
kánon v grščini pomeni. Vodilo, pravilo. Najlepša 
zbornost, univerzalnost Cerkve se kaže prav v 
evharistični molitvi – ker je povsod enaka. Temelj 
so Jezusove besede, ki jih je uporabil pri zadnji 
večerji s svojimi učenci, ko je postavil zakrament 
svete evharistije. Besedila molitev so v posa-
meznih narodih lahko drugačna, to, kar pa je 
lastno celotni Cerkvi, pa mora biti povsod enako, 
da se lahko sveta daritev lahko vrši za vse, tudi 
na kraju, kjer mi jezik ali kultura nista domača. 
Cerkev povsod duha z narodom in njegovo kul-
turo in v svoje bogoslužje vpelje prvine kraja in 
časa. Pomislimo samo na to, koliko imamo, po 
zaslugi svetih bratov Cirila in Metoda ter še prej 
irskih misijonarjev, slovanskih prvin v bogoslužju. 
Jezusove besede pa morajo ostati iste. In tiste, 
ki jih kot pravilo določi sveta Cerkev za vso skup-
nost. Zato duhovnik nima nobene pravice, da bi 
misalu dodajal svoje domislice. Zakaj? Mar ni 
1000 strani misala dovolj?

ODDANE MAŠE
Od 30. septembra ste darovali za naslednje 
namene: + Helena in Peter PREMK, + Helena KAJ-
ZAR, + Marija in starši GREGORŠ, + PEČAR in Lojze 
MRAK, +Marija KOSMAČ, v zahvalo bl. Alojziju Gro-
zdetu, za sorodnike.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. 
Vabim vas, da darujete za oddane maše!

ZA RAZMISLEK
„Resnično delaj to, kar delaš! Marsikdo ima očesi 
samo v preteklosti in prihodnosti, nikoli pa jih ne 
usmeri v sedanjost.“

(Daniel Considine)

Ali se nad sedanjostjo samo pritožujem? Ali se ne 
morem rešiti občutka, da so bili ljudje včasih boljši? 
Ali so res danes samo prevaranti na svetu?
Posameznik, ki je pošten, lahko odtehta celo 
množico pokvarjenih ljudi ...

OBZORJE VERE
Kaj za kristjana pomeni molitev?
Nikar ne tožimo, da molitev danes ni aktualna. 
Morda se je res včasih več molilo. Pa je bila 
ta molitev vedno iskrena? Lahko bi si drznili 
celo reči, da je danes kvalitetnejša, čeravno 
je bila včasih bolj kvantitetna. Hudo nerodna 
misel, vendar jo podprem. Že v starih bukvah 
je namreč zapisano, da so možaki menili, češ, 
kaj bom molil in se spovedoval. To opravim 
pod smreko …
Zakaj ni dovolj pod smreko, ko je pa tam 
tako lepa narava, čudovito stvarstvo. Pa še od 
Boga je. Zakaj se mora kristjan posvečevati v 
občestvu, z molitvijo, sveto mašo? Ker Boga 
ne bo takoj spoznal sam! Bog se odkriva v 
občestvu. Molitev je hrana za dušo, in krist-
jan, ki ne moli, je kakor lepa limuzina. Če je 
ob praznem rezervoarju ne boš napolnil z 
gorivom, pozimi še za prebivališče ne more 
biti dobra. Kristjan z molitvijo napolni dušo. 
In iz tega živi v odnosu z Bogom, po njem 
pa z bližnjim. Kaj pa, ko usta ne zmorejo? Sv. 
Janez Vianej lepo prosi Boga: „Če moj jezik 
ne more vsak dan govoriti, da te ljubim, naj 
to stori srce z vsakim utripom!“ Poskrbimo 
pa za to, da se ne bomo zanašali samo na 
srce. Bog nam je dal pripravna usta.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

17. 10.
ned

29. NEDELJA MED LETOM                           7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + BOŠKOVI

18. 10.
pon

sv. Luka, 
evangelist       19.00 + Francka in Jernej CEDILNIK Šmartno

19. 10.
tor

sv. Janez Brebeuf 
in drugi kanadski mučenci     6.30 + LOŽAR (Sp. Gameljne) Šmartno

20. 10.
sre

sv. Vendelin, 
opat                                              19.00 + Marija KOSMAČ, 30. dan Šmartno

21. 10.
čet

sv. Uršula, 
devica in mučenka                           19.00 + Leopold JUG Šmartno

22. 10.
pet

sv. Marija Saloma, 
svetopisemska žena            19.00 + Marija URBAN in starši Šmartno

23. 10.
sob

sv. Janez Kapistran, 
duhovnik                   19.00 + Anica in Franc JAGER Tacen

24. 10.
ned

30. NEDELJA MED LETOM
      MISIJONSKA

7.00 + Antonija GREGORŠ, obl.
Šmartno

9.00 za žive in rajne farane

25. 10.
pon

sv. Krizant in Darija, 
mučenca                        19.00 + Ladislav KAJZAR, obl. Šmartno

26. 10.
tor

sv. Lucijan in Marcijan, 
mučenca                       ni maše

27. 10.
sre

sv. Frumencij, 
škof                                             (po namenu)

28. 10.
čet

sv. Simon in Juda Tadej, 
apostola 19.00 + Andrej in Bernarda KOMATAR Šmartno

29. 10.
pet

sv. Felicijan, 
mučenec                                     19.00 + Stanislav in Ivana SKOBE Šmartno

30. 10.
sob

sv. Marcel, 
mučenec                                       19.00 + Vilko VENE, obl. Tacen

31. 10.
ned

31. NEDELJA MED LETOM                           7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marija in Mavricij CERAR, obl.
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)


