
(O)POMNIK

Vsak dan, ki nam je podarjen, prinese nekaj novega. Vsak dan smo opomnjeni, sem in tja 
s kakšno bolečino, v veliki meri pa – upam, da se tega zavedamo – z veselimi dogodki. Bog 
nam vse pošilja po svoji previdnosti. 
Oni dan sem najprej govoril z mamico, ki je izgubila nerojenega otročka, ki so se ga v sicer 
številčni družini zelo veselili. Obljubil sem ji molitveni spomin nanj. Čez nekaj ur na ulici 
srečam znanca, ki se je poročil pri poznih štiridesetih in sta bila v veselem pričakovanju 
novega življenja. Tudi njima sem obljubil molitveni spomin! Med opravki v Kliničnem centru 
sem nekaj trenutkov kasneje pokukal h Gospodu v kapelo, kjer je na oboku izpisano moje 
novomašno geslo, ki mi sprašuje vest: Sem res dal vsem največjo ljubezen ter dal svoje 
življenje za prijatelje?
Včasih Gospod pošlje več (o)pomnikov v naš vsakdan. Da bi znali čutiti, ljubiti, potolažiti, se 
skupaj razveseliti. To je tudi namen leta krščanske solidarnosti in dobrodelnosti. 
Tak (o)pomnik so tudi naši rajni. Vsa množica vernih, ki je že pridružena nebeščanom. 
Nekateri prosijo za nas zaradi svojega zvestega življenja, drugi prosijo nas, naj jim pomaga-
mo k polnosti zrenja Božje slave. Nas je njihovo življenje kaj naučilo? Nas je spremenilo? 
Opomnilo? Vabim vas, da bi znali k vsakemu pristopiti in ga VIDETI. In povabljeni tudi k 
skupni molitvi za rajne v mesecu novembru. Nastavite si (o)pomnik ... 

 Sebastjan, župnik
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 V soboto, 20. novembra, bomo imeli župnijsko 
romanje po poteh bl. Alojzija Grozdeta. Poleg Stič-
ne, Zaplaza in Trebnjega bomo obiskali tudi kraj 
mučeništva, zaključili pa s slovesno mašo v župnijski 
cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu, kjer je mučenec 
pokopan. Med mašo bomo župniji Šentrupert izročili 
relikvije sv. Janeza Boska. Po maši pa bo procesija z 
lučkami na Grozdetov grob.

 Vabimo vas, da namesto obilice cvetja in sveč 
za zveličanje naših rajnih namenimo kakšno dobro 
delo ali molitev.

 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI
• 6. november – blagoslov novih zvonov na podru-
žnici v Sp. Gameljnah (14.00!)
• 7. november – zahvalna nedelja
• 8. november – srečanje ŽPS (19.00)
• 13. november – dan celodnevnega čaščenja
• 20. november – župnijsko romanje po poteh bl. 
Alojzija Grozdeta
• 21. november – sprejem novih ministrantov (9.00)
• 21. november – dekanijsko srečanje ŽPS
• 29. november – srečanje sodelavcev Karitas 
(19.00)

 V ponedeljek, 1. novembra, je slovesni in za-
povedani praznik Vseh svetih. Svete maše bodo v 
Šmartnem ob 7.00 in 9.00 ter popoldan ob 14.00. 
Po popoldanski maši bodo molitve za rajne na do-
mačem pokopališču, ob 17.00 pa rožni venec za raj-
ne v župnijski cerkvi.

 Naslednji dan, 2. novembra, je dan spomina in 
molitve za vse rajne, ki še ne morejo biti pridruženi 
svetim v večnosti. Svete maše bodo v Šmartnem ob 
9.00 in 18.00 ter v Tacnu ob 19.00.

 V soboto, 6. novembra, so vaje za ministrante 
ob 9.00 v župnijski cerkvi. Ministranti naj si izberejo 
dan v tednu, ko bodo dežurni pri delavniški maši! 
Vabljeni novi ministranti, ki bodo med vrste strežni-
kov sprejeti na praznik Kristusa Kralja.

 Slovesnost posvetitve bronastih zvonov bo v Sp. 
Gameljnah v soboto, 6. novembra, ob 14.00. Vo-
dil jo bo upokojeni ljubljanski nadškof, msgr. Alojz 
Uran. Očistili smo tudi najmanjši zvon, ki bo ostal 
v zvoniku, tako da bomo dvignili 3 zvonove. Naj-
manjšega (sv. Lenart) bodo vlekli otroci, srednjega 
(sv. Valentin in sv. Rok) ženske ter največjega (sv. 
Alojzij) moški. Pri maši pa se bomo spomnili tudi 
jubileja, 40. letnice nadškofovega mašniškega po-
svečenja. Gospodinje prosimo, da pripravijo kakšno 
dobroto za pogostitev po maši. 

 V nedeljo, 7. novembra, je zahvalna nedelja. 
Vabim farane podružnice sv. Andreja iz Srednjih 
Gameljn, da prinesejo kakšen pridelek zemlje, da 
bomo lahko okrasili oltar v župnijski cerkvi (vsako 
leto druga podružnica). Nabirka pri maši je name-
njena domačemu župniku. Bog povrni!

 V ponedeljek, 8. novembra, ob 19.00 bo v župni-
šču srečanje ŽPS.

 V petek, 12. novembra, bo maša tudi na Rašici 
ob 19.00. Vabim vse farane te podružnice, da se 
dobimo po 16.00 uri in temeljito počistimo cerkev. 
Za to podružnico smo kupili tudi nov rdeč plašč, ki 
ga bomo blagoslovili med mašo.

 V soboto, 13. novembra, je za našo župnijo pra-
znik celodnevnega čaščenja. Prva maša in izposta-
vitev bo ob 9.00, nato ure čaščenja po razporedu. 
Sklep bo ob 17.00 z litanijami Srca Jezusovega in 
slovesno mašo, ki jo  bo vodil naš nekdanji kaplan, 
sedaj župnik in dekan v Stari Loki, msgr. dr. Alojz 
Snoj. Mašo ob zaključku bomo darovali ob 20. letni-
ci smrti župnika Franca Mikuža.

 V nedeljo, 14. novembra, je patrocinij v Šmar-
tnem, Martinova nedelja. Slovesni maši bosta ob 
7.00 in 9.00.  

DNEVI PRED NAMI 

BRALCI BOŽJE BESEDE

Vsi sveti, 1. november:           ob 9.00:                  ob 14.00

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

Renata OGOREVC Pia TACAR

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

Irena KOŽELJ Jure SEŠEK

Prošnje Diana BITENC Naška SCHENK

32. nedelja med letom (zahvalna), 7. november ob 9.00:

1. berilo (2 Mkb 7,1-2.9-14) Mojca SKOBE

2. berilo (2 Tes 2,1 –3,5) Luka SEŠEK

Prošnje (pojemo)

Praznik celodnevnega čaščenja, 13. november ob 17.00:

1. berilo Alojzija KORBAR TACAR

2. berilo Andrej SKOBE

Prošnje Jan ŠILC

33. nedelja med letom (patrocinij), 14. november ob 9.00:

1. berilo (Mal 3,19-20a) Karmen PEČARIČ

2. berilo (2 Tes 3,7-12) Marija NOVAK

Prošnje Tilen DEBEVEC



ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Na pokopališču na ljubljanskih Žalah smo se poslo-
vili od + Ivane MIHELIČ iz Tacna; v Šmartnem pa od  
+ Staneta BLATNIKA iz Zgornjih Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Tudi v evharistični molitvi se lahko kaj spre-
meni. Vendar lahko to stori celotna Cerkev, nikoli  
posameznik. Druga evharistična molitev (Resnično 
si svet, Gospod …) je  Hipolitova, torej je stara 1700 
let!  Evharistična molitev za spravo pa je sad II. 
vatikanskega koncila. Tudi besede v Misalu se  spr-
eminjajo, vendar je vsem evharističnim molitvam 
enako eno (in tudi nespremenljivo): Jezusove be-
sede.

Ali ima zvonček, ki ga ministrant uporablja 
med povzdigovanjem, danes kakšno vlogo?  No-
bene več, razen zgodovinske.  Naši predniki niso 
razumeli daritve svete maše zaradi latinščine. Pri 
najsvetejšem delu je ministrant zvonil, da so verniki 
od osebne molitve prešli k tihemu čaščenju. Danes 
se, hvala Bogu, lahko osredotočimo na mašnikove 
(Jezusove) besede postavitve svete evharistije. 
Nerganje, da ministrant ni zvonil, pa je znamenje 
nedoraslosti v veri oziroma nepoučenosti. Jezus ni v 
zvončku, ampak v daritvi.

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
„V nesreči ne smeš jokati, ampak iskati zdravila.“

(latinski pregovor)

Kakšni bodo moji občutki ob spominu na rajne? Se 
veselim, da so mi bili podarjeni, ali samo tarnam, 
ker jih ni več? Ali molim za njihov pokoj?
Molitev za rajne je zdravilo za žalost ob izgubi, ki 
ni lahka ...

BL. ALOJZIJ GROZDE 
ZA ŽUPNIJO – ZA ŽIVLJENJE 

Z MESECEM OKTOBROM PO SKLEPU ŽPS SMO 
ZAČELI S POSEBNO AKCIJO. VABIMO 100 POSA-
MEZNIKOV ALI DRUŽIN, DA SPREJMEJO SLIKO 
BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA, SE MU PRIPO-
ROČAJO ZA BLAGOSLOV IN OB PRVIH PETKIH PRI 
SVETI MAŠI PROSIJO ZA MORALNO PRENOVO ŽU-
PNIJE. ČE BOMO DOBILI 100 VERNIKOV, KI BODO 
MOLILI V TA NAMEN, BOMO PROSILI ŠKOFIJO 
NOVO MESTO, DA BI V NASLEDNJEM LETU PREJE-
LI RELIKVIJE BLAŽENEGA MUČENCA. OGLASITE SE 
V ŽUPNIŠČU! DOSLEJ SE JE JAVILO 18 POZAME-
ZNIKOV OZ. DRUŽIN. ZBRANI MOLILCI SO PALMO-
VI LISTI NA PLAKATU V ŽUPNIJSKI CERKVI.

OBZORJE VERE
Kakšen pomen ima molitev za rajne? Kaj so 
odpustki?
Molitev za rajne je v Stari zavezi predstavljena kot 
hvalevredno dejanje (prim. 2 Mkb 12,45). Vsak 
kristjan naj bi čutil posebno povezanost s tistimi, ki 
so že odšli s tega sveta. Žalost je trenutna čutnost, 
zato naj bi se ta povezanost kazala v molitvi, dobrih 
delih in odpustkih, s katerimi zadostimo za naše ra-
jne. Morda so opravili sveto spoved, pa je krivica 
ostala, zato jo lahko popravijo potomci rajnega.
Ker vsak greh poruši red v stvarstvu, je potrebno 
storiti nekaj, da bi se red nazaj vzpostavil. Spoved 
nas odveže moralne zadolženosti, vendar je potreb-
no krivico tudi popraviti. Krivda se včasih lahko 
poravna samo z duhovnimi sadovi, ki jim rečemo 
odpustki. Ne gre (morda je, žal, včasih bilo tako 
razumljeno) za kupovanje ali trgovanje z večnim 
življenjem, pač pa za duhovno pomoč. To je eno od 
bistev katoliške vere. Mi smo, skupaj z očiščujočo 
Cerkvijo, v občestvu, ker nas druži ljubezen do 
Boga. In zato mi, ki potujemo na Zemlji, lahko 
pomagamo tem, ki še čakajo zveličanja, gledanja 
Boga v vsej polnosti. Popolni odpustek lahko rajnim 
nameni vsak, ki je bil pri sveti spovedi, ni nave-
zan na noben greh, prejme sveto obhajilo, obišče 
pokopališče v prvih osmih dneh novembra in moli 
po namenu svetega očeta apostolsko vero, Očenaš, 
Zdravamarijo in Slava Očetu. Ta odpustek lahko 
prejmemo tudi  v vseh cerkvah in javnih kapelah 
na dan 1. in 2.11. ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

31. 10.
ned

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

9.00 + Marija in Mavricij CERAR, obl.

1. 11.
pon

VSI SVETI 7.00 za zdravje

Šmartno9.00 + GRAD (Zg. Gameljne)

14.00 za žive in rajne farane

2. 11.
tor

SPOMIN VSEH 
VERNIH RAJNIH

9.00 za duše v vicah
Šmartno

18.00 + Bernarda, Marija in Herman ANŽIČ

19.00 + Ivana MIHELIČ, 7. dan Tacen

3. 11.
sre

sv. Viktorin Ptujski, 
škof in mučenec 18.00 + Janez in Angela TOMŠIČ Šmartno

4. 11.
čet

sv. Karel Boromejski, 
škof 18.00 + Leopold in Franc KOSMAČ, obl. Šmartno

5. 11.
pet

sv. Zaharija in Elizabeta, starši 
Janeza Krstnika 18.00 + Ivanka KNEZ, obl. Šmartno

6. 11.
sob

sv. Lenart, 
opat

14.00 za pokojne duhovnike Sp. Gameljne

18.00 + Franc TRTNIK, obl. Tacen

7. 11.
ned

32. NEDELJA MED LETOM
      ZAHVALNA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + MEDVEŠEK

10.30 za sosesko Sp. Gameljne

8. 11.
pon

sv. Godfrid, 
škof 18.00 + IVANUŠIČ Šmartno

9. 11.
tor

Posvetitev 
lateranske bazilike 6.30 + PEČAR in Jože Šmartno

10. 11.
sre

sv. Leon Veliki, 
papež in cerkveni učitelj (po namenu)

11. 11.
čet

SV. MARTIN, 
ŠKOF 18.00 v zahvalo sv. Martinu Šmartno

12. 11.
pet

sv. Jozafat Kunčević, škof in 
mučenec

18.00 po namenu Šmartno

19.00 + Mihaela KORPAR Rašica

13. 11.
sob

sv. Stanislav Kostka, 
redovnik

9.00 + starši in brata VIDMAR
Šmartno

17.00 + Franc MIKUŽ, obl.

14. 11.
ned

33. NEDELJA MED LETOM
       PATROCINIJ

7.00 + Marko ČOLIĆ, obl.
Šmartno

9.00 za sosesko
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)


