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Ne bojte se! V Šmart-
nu ne bomo začeli tiskati 
novega dnevnika z veliko 
naklado, polno rumenega 
tiska, ki bi nas razburjal 
in plašil. Govorim samo 
o dejstvu, da smo vsi en-
krat v življenju postavlje-
ni pred določene začetke, 
službe in odgovornosti. 
Vsak človek pričakuje z 
veseljem te nove začetke. 
Vsak človek si želi izziva, 
novega elana in možnosti, da se uresniči. Zdaj ste 
se pa gotovo oddahnili! Menim, da smo precej 
normalni, če na prihodnost gledamo tako …

Res pa je, da je vsak nov začetek, in to katere-
ga koli dela, tudi nekoliko stresna, negotova od-
govornost. Vendar, kam bi pa prišli, če v življenju 
ne bi sprejeli nobene odgovornosti? Zanima me, 
kakšen bi bil svet potem? Ne sprašujmo, pošteno 
se spravimo k delu!

Nekdanji nadškof, ki me je sprejel v semeniš-
če, je dostikrat ponavljal, da je v Cerkvi pač tako, 
da si porinjen v bazen. Si prvak v plavanju? Si 
neplavalec? Ni važno. Če hočeš preživeti, moraš 
pač plavati. S tem se nekoč nisem strinjal, danes 

sem se že omehčal. (Sem in tja kakšna izkušnja 
nič ne škodi, mar ne?) Nikoli ne bomo popolni. In 
v nobenem poklicu ne bomo zares popolni profe-
sionalci. Ne bojte se!

Res je, v Cerkvi je pač tako. In še kje. Vsem 
skupaj želim, da bi se v svojem okolju, na delov-
nem mestu ali v življenjski situaciji ne bali novih 
začetkov, izzivov in odgovornosti. Pogum! Mno-
go ljudi vas kljub vsemu podpira. Prav pa bi bilo, 
… ne povejte, da sem jaz to rekel … da bi svojim 
predstojnikom kdaj pa kdaj povedali, naj vendar-
le gledajo tudi na našo sposobnost, naše meje, 
naše talente. Ne bojte se!

Sebastjan, župnik



ZA SPOMIN …
Enorazredna šola je bila v Šmartnu sezida-

na leta 1865. Ljudje niso bili navdušeni, vendar 
je bila z odlokom deželne vlade naslednje leto 
izročena svojemu namenu. Prvi učitelj, Lovrenc 
Arko, ki je deloval v Šmartnu tri leta, pa je imel 
ravno zaradi nestrinjanja prebivalstva tako bor-
no plačo (210 goldinarjev), da je moral od hiše do 
hiše beračiti.

(prim. J. Šilc, Zgodovina župnije Šmartno 
pod Šmarno goro, ŽU Šmartno 2001, 40)

ZA NAPREJ …
ličje. V veliko pomoč so bili moji sorodniki 
in prijatelji ter naši farani. Vsem, ki ste pri-
skočili na pomoč, naj Bog povrne!

• Žegnanje v Tacnu bo na Angelsko nedeljo, 
6. septembra, ob 10.30. Vabljeni!

• Rad bi se srečal z vsemi ključarji župnijske 
cerkve in podružnic. Vabim vas, da se do-
bimo v ponedeljek, 31. avgusta, ob 20.00 
v župnišču.

• Prvo srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo v ponedeljek, 7. septembra, ob 
20.00 v veroučni učilnici. Ker vas še vseh 
ne poznam, vas prosim, da se obvestite 
med seboj.

• Še vedno vabim bralce Božje besede, da 
tudi med tednom poskrbite za branje be-
ril in prošenj. Prvo skupno srečanje bomo 
imeli v začetku novega veroučnega leta.

• Naslednje tiskano oznanilo, List svetega 
Martina, bo izšlo v nedeljo, 6. septembra.

•	 URADNE	URE	OD	31.	AVGUSTA	NA-
PREJ:
• v ponedeljek od 11.00 – 12.00 ter od 

17.00 – 18.00
• v četrtek od 11.00 – 12.00
• v petek po večerni maši

•	 URNIK	VEROUČNE	ŠOLE	je na dodat-
nem listu v Listu svetega Martina. Urnik se 
lahko še spremeni. Veroučna šola se začne 
v ponedeljek, 7. septembra. 

•	 VPIS	V	VEROUČNO	ŠOLO	bo v pone-
deljek, 31. avgusta in v četrtek, 3. septem-
bra. Dobrodošli kadarkoli čez dan. Vsi ve-
roučenci pridejo k vpisu skupaj s starši, da 
se pogovorimo. Starši, ki vpisujete otroke v 
1. razred, prinesite tudi družinsko knjižico 
ali potrdilo o krstu otroka. Prejeli boste uč-
benike, delovne in liturgične zvezke (cena 
bo znana po 23. avgustu). Poravnali boste 
tudi prispevek za ogrevanje (20 EUR). Če 
starši ne morejo plačati, naj mi povejo.

• Krsti bodo v nedeljo, 30. avgusta, po maši 
ob 9.00. Priprave na krst pa v četrtek, 27. 
avgusta, ob 20.00 v župnišču. Starši, ogla-
site se v župnišču. (zakrament svetega krs-
ta podeljujemo zadnjo nedeljo v mesecu; 
naslednji mesec torej 27. septembra).

• Obhajanje bolnikov in ostarelih po domo-
vih bo na prvi petek, 4. septembra. Vabim 
vse, ki bi radi prejeli sveto Rešnje Telo, pa 
ne morete v cerkev, da pokličete duhovni-
ka ali pa prosite sorodnike, da me pokli-
čejo.

• Bog lonaj za vaše darove ob ofru za potre-
be župnije. Nekaj stroškov je nastalo z ob-
novo prostorov v župnišču, tudi župnijsko 
pisarno sem obnovil in jo prestavil v prit-



ZA LEPŠE BO-
GOSLUŽJE …

Bogoslužja in svete maše so čudovita oblika 
izražanja naše vernosti in vdanosti Najvišjemu. 
Čaščenje lahko v latinski jezik, jezik Cerkve, pre-
vedemo tudi kot cultus. To pomeni, da je naše 
bogočastje hkrati tudi kulturno dejanje, dejanje 
naroda; dejanje, ki je izvzeto iz vsakdanje rabe in 
je posvečeno.

Maša naj bo res nekaj svetega, vrhunec dne-
va. Zato po Zakoniku cerkvenega prava duhovni-
ku ni	dovoljeno maševati več kakor enkrat na 
dan. Tega se bom med tednom držal. Izkušnja je 
jasna. Če svete stvari množimo, se razvrednotijo. 
Poleg tega ne živimo v misijonskih krajih ali v de-
želah tretjega sveta, ko ne bi imeli možnosti, da se 
udeležimo svete maše tudi malo stran od doma. 
Če pa kdo v nedeljo zaradi bolezni ali starosti ne 
more priti k maši, mu je to seveda opravičeno, 
oziroma, naj pokliče duhovnika za obisk na prvi 
petek.

Veste, da v naših krajih primanjkuje duhov-
nih poklicev. Mnogo župnikov ima že souprave, 
nikakor ne smemo misliti, da se to pri nas ne 
more zgoditi. Na Primorskem ima duhovnik tudi 
po pet (5!) župnij. Manjše župnije se ukinja, ker 
ni nikogar, ki bi prišel ob nedeljah maševat. Saj 
res, ali imamo avto doma?

Tudi na podružnicah naj bodo maše ob po-
sebnih priložnostih, nikakor pa ne ob nedeljah, če 
ne gre za žegnanjsko mašo ali drugo praznovanje. 
Prednost ima župnijska cerkev, ker je to središče 
občestva.

Zavedajmo se, da ne živimo več v sedemde-
setih letih prejšnjega stoletja. Hvala Bogu, lepi 
časi so bili, toda ti časi so mimo. In blagostanje s 
poklici tudi. Molimo za nove poklice in za svetost 
duhovnikov. Dovolite mi samo še tale, kar aktu-
alen podatek: ko sem pred desetimi leti vstopil v 
bogoslovje, nas je bilo v šestih letnikih šestdeset. 
Danes jih je nekaj čez trideset. Deset let …

ZA RAZMISLEK …
»Če kdo dela, naredi napako.
Če kdo ne dela, greši«
(pregovor)

Kakšen pečat puščam skupnosti, družini, do-
movini, župniji, s svojim delom? Sem zadovoljen 
z delom, ki ga opravljam? Sem vesten?

Ali dopuščam drugim, da naredijo napake?

ZA NASMEH …
Nekoč so k papežu Janezu XXIII. prišli na 

obisk sorodniki. Papež jim je velikodušno, kakor 
je znal, razkazal ogromne prostore in jih nato po-
vabil na skromno kosilo.

Med obedom ga vpraša nečakinja: »Koliko 
ljudi pravzaprav dela v Vatikanu?«

»Približno polovica.« je hiter papež.
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W GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ
24. 8.
pon

Natanael (Jernej), 
apostol

19.00 + Ivan in Ivanka ČIŽMAN Šmartno

25. 8.
tor

Ludvik IX., 
kralj

6.30 + Srečko BOŽNAR Šmartno

26. 8.
sre

Zefirin, 
papež

19.00 (po namenu) Šmartno

27. 8.
čet

Monika, 
mati sv. Avguština

19.00 za nove duhovne poklice Šmartno

28. 8.
pet

Avguštin, 
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Stanislava MERHAR Šmartno

29. 8.
sob

Mučeništvo 
Janeza Krstnika

20.00 + Franc TOFANT Tacen

30.	8.
ned

22.	NAVADNA	NEDELJA
Feliks (Srečko), 
mučenec

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + Slavc SEŠEK Šmartno

31. 8.
pon

Rajmund Nonat, 
redovnik

19.00 + Stanislava LOŽAR Šmartno

1. 9.
tor

Emerik Ogrski, 
knez

6.30 za prijatelje in dobrotnike Šmartno

2. 9.
sre

Gregor Veliki, 
papež in cerkveni učitelj

19.00 (po namenu) Šmartno

3. 9.
čet

Bernard,
opat in cerkveni učitelj

19.00 za duše v vicah Šmartno

4. 9.
pet

Rozalija Sicilska, 
spokornica

19.00 za nove duhovne poklice Šmartno

5. 9.
sob

Mati Terezija, 
redovna ustanoviteljica

20.00 + Angelca SNOJ, obl. Tacen

6.	9.
ned

23.	NAVADNA	NEDELJA
ANGELSKA

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 po namenu Šmartno

10.30 za sosesko Tacen


