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SMEM REČI BESEDO K …? SEVEDA, KULTURA!

Sit sem bil avgusta, dela, selitve, prenove ... Sredi vsega nereda me pokliče prija-
telj Janez, župnik na Dolenjskem. Kaj pravi? Naj grem z njim in mladino na Viševnik in 
Sedmera jezera. Dober gospodar pretuhta vse možnosti. Laziti se mi v poletni zakrne-
losti kar ni ljubilo, pa še dela je bilo do vrh glave in bi težko kje prespal, kakor smo se 
bili menili. No, pa vendar, si pravim, naj izkoristim priložnost ter grem.

Nismo šli skupaj, ampak naj bi se dobili pri stanu. Kar prijetna je bila hoja po 
bohinjskih gorah, vmes sem premišljeval in za vse prijatelje, ki so mi v zadnjem 
času pomagali, molil rožni venec. Veliko je bilo ljudi in z vsakim se planinec trudi biti 
domač. Pa me le zmoti skupina mladcev, ki komentirajo pomembne dogodke njihove 
bližnje preteklosti in zraven pritikajo tudi besede, ki jim radi porečemo grde. Bil sem 
razočaran. Naslednji dan pridemo v kočo. Kakšne posebne prijaznosti in veselja ni bilo, 
na zgoščenki pa se je predvajala neka dalmatinska pesem (Kako rad bi jo poslušal na 
trajektu na dalmatinski otok. Ampak na 1500 m …).

Kje je naša kultura? Smo res tako drugačni, da mislimo biti revolucionarni. Ima-
mo lep slovenski, materni jezik, pa ga omalovažujemo s toliko grdimi dodatki. Kaj je v 
duši človeka, ki tako grdo govori? Ali se zaveda, koliko grdega razliva okrog sebe, in to 
v najlepšem možnem okolju? Hribi in gore naj bi nas vsestransko očistili, tako telesno 
kot deševno. Ali vsaj kristjani vedno pazimo na svoje besede in dejanja? »Česar je 
polno srce, to usta govore.« Pa še ena vesela! V trgovini sem kupil kuhinjski meša-

lec. Pozabil sem ga na parkirišču.  Ko doma 
zmeden ugotovim, da ga ni, pokličem, in 
prodajalka mi pove, da ga je prijazna oseba 
prinesla k blagajni. Pošteno. In iskren Bog 
povrni, neznanec. Še so pošteni ljudje!

Naj bo začetek šolskega leta priložnost, 
da starejši pretehtamo, kakšen zgled smo 
mlajšim.

Sebastjan, župnik



Župnika boste zagotovo dobili v pisarni:
• ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 
                        od 17.00 do 18.00
• ob četrtkih od 11.00 – 12.00
• po večernih mašah

Veroučna šola se začne v ponedeljek, 
7. septembra. Urnik se spremeni zaen-
krat samo za 1. razred, ki ima po novem 
veroučno šolo ob torkih ob 12.30. Starši, 
ki še niso vpisali otrok v veroučno šolo s 
prijavnico, naj to storijo v tem tednu! V 
prvem tednu bo spovedovanje otrok.

Na praznik Marijinega rojstva, 8. sep-
tembra, bosta sveti maši v Šmartnem 
ob 9.00 in ob 19.00.

Srečanje Župnijskega pastoralnega sve-
ta bo izjemoma v torek, 8. septembra 
(in ne v ponedeljek!). Vabim vse člane, 
da se na praznik Marijinega rojstva pri 
sveti maši ob 19.00 priporočimo Materi 
Božji, naj nas spremlja na naši skupni 
poti. Po maši nadaljujemo srečanje v 
župnišču.

Prvo, uvodno srečanje za ministrante 
naše župnije (tudi tiste, ki bi to šele že-
leli postati) bo v petek, 11. septembra, 
ob 19.30 v župnijski cerkvi. Vse mlade, 
ki bi želeli prihajati k mladinskemu vero-
uku, pa prav tako vabim na srečanje v 
petek, 11. septembra, ob 20.00 v učilni-
co v župnišče, da se domenimo, kdaj se 
bomo srečevali.

Škofijski molitveni dan za duhovne pokli-
ce bo na Brezjah v soboto, 12. septem-
bra. Vabljeni smo, da se (z lastnim pre-
vozom) odpravimo v narodno svetišče in 
prosimo za nove duhovne poklice in za 
svetost duhovnikov. Maša bo ob 10.30.

V nedeljo, 13. septembra, bomo s 
slovesno mašo ob 9.00 v Šmartnem 
začeli novo katehetsko leto. Na pose-
ben način se nam bodo predstavili naši 
prvošolčki in katehistinja. Vsi veroučenci 
pa to nedeljo prinesejo k maši en zvezek 
(ne knjige!) in navaden ali kemični 
svinčnik, ki jih bomo blagoslovili med 
mašo. Vabljeni tudi vsi starši, da z obi-
skom svete maše in molitvijo podprete 
svoje otroke v veroučni šoli.

Starše vabim, da za otroke v nižjih ra-
zredih naročijo revijo Mavrica. Lahko jo 
naročite pri župniku ali po pošti. Naročil-
nico dobite v župnijski pisarni.

Pevci odraslega pevskega zbora začnejo 
z rednimi vajami v sredo, 16. septem-
bra, ob 20.00. Vabijo tudi nove pevce, 
da se jim pridružijo in s svojim talentom 
pripomorejo k lepšemu bogoslužju.

Darovanje za potrebe župnije bo v 
nedeljo, 20. septembra, pri mašah v 
Šmartnem. Zahvaljujem se vam za vaše 
darove, ki jih bomo namenili za prenovo 
električne napeljave v prezbiteriju in v 
zakrisitji v župnijski cerkvi. Bog povrni!

Žegnanje na Rašici bo na 25. navadno 
nedeljo, 20. septembra, ob 10.30. Va-
bljeni! Maša ob prazniku pa bo na Rašici 
v ponedeljek, 14. septembra, ob 19.00.

V nedeljo, 20. septembra, pa je tudi de-
kanijski dan za duhovne poklice. Prijave 
za avtobus že zbiram. Molitvena ura in 
maša bo na Brezjah ob 15.00.

Zaobljubljena maša na Šmarni gori v za-
hvalo za vrnitev Rašičanov iz izgnanstva 
bo v soboto, 26. septembra, ob 9.00. 
Vabljeni! 

ZA NAPREJ ...



ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE …
Kako se srečamo? Kako začnemo slovesnost, praznovanje, sestanek? Vstanemo, se 

pozdravimo, boste rekli. To je seveda normalno.
Tisti, ki nas vabi, nam je odprl vrata in mi, ki smo se z veseljem odzvali njegovemu 

vabilu, pogumno stopimo v hišo. Radi se srečamo. Kako torej začeti tako svečan dogodek, 
kakor je sveta maša in bogoslužje? V skupnosti. Človek ni samo posameznik, ampak je 
bitje, ki živi, dela in praznuje v skupnosti. Smo že kdaj praznovali praznik sami, v sobi? 
Najbrž je bilo težko …

Kako čakamo gostitelja? Kako čakamo na začetek maše? Najbrž ne bi bilo vljudno, 
če bi čakajoč prijatelja ogledali vse, kar ima v stanovanju, prižgali televizijo, jedli, glasno 
klepetali ali brali župnijsko oznanilo. Zato se potrudimo, da se za sveto mašo pripravimo 
kakor na srečanje s prijateljem. Dovolj snovi imamo za pogovor z Bogom, umirimo se in ne 
motimo ostalih, ki tudi prinašajo samega sebe pred Gospoda.

ZA RAZMISLEK …
»Ti stare šege si ohranil,
deduje jih po ôči sin;
le ti naš jezik si obranil,
da ni zatrl nam ga tujčin.«
 (S. Gregorčič, Kmetski hiši)

Kako spoštujem svoj materni jezik? Kakšne 
besede uporabljam pri srečanjih z bližnjimi? 
Ali lahko rečem, da se na vsakem koraku 
obnašam dostojno, kulturno?
Potrudil se bom, da bom vsem, še posebej 
mlajšim in otrokom dal lep zgled …

ZA SPOMIN …
Šolsko leto 1914-1915 je zaznamovalo 
začetek prve svetovne vojne, zato se je 
pouk začel šele 3. novembra. Sicer je 
življenje v župniji potekalo normalno, 
otroci pa so slabo obiskovali pouk, še 
posebej v spomladanskem času, ker so 
morali delati na polju. Nadomeščali so 
očete in brate, ki so bili vpoklicani na 
fronto.

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

ZA NASMEH …
V samostanu. Predstojnik ni več mogel gledati 
mladega novinca, ki je samo lenaril. Bil pa je 
tudi precej kratke pameti. Zapovedal mu je: 
»Pojdi k očetu lekarnarju po kilogram pameti!«
Ko je prišel nazaj, mu je povedal: »Oče žal ni 
imel več pameti, dal pa mi je deset kilogra-
mov potrpežljivosti za vas, da me boste lažje 
prenašali!«



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ
7.  9.
pon.

Marko Križevčan,
mučenec

19.00 + Dragica SUŠNIK, obl. Sp. Gameljne

8.  9.
tor.

Marijino rojstvo,
MALI ŠMAREN

9.00 + Albin in Jožefa MÜLLER Šmartno
19.00 + Ana RUŠT Šmartno

9.  9.
sre.

Peter Klaver, 
redovnik

19.00 + Pavla in Franc MERŠE Šmartno

10.  9.
čet.

Nikolaj Tolentinski, 
spokornik

19.00 (po namenu) Šmartno

11.  9.
pet

Gvido, 
spokornik

19.00 + starši in brata ŠUŠTAR Šmartno

12.  9.
sob.

Marijino ime 19.00 + Vinko ALJAŽ, obl. Šmartno
20.00 za nove duhovne poklice Tacen

13.  9.
ned.

24. NAVADNA NEDELJA
Katehetska nedelja

7.00 za žive in rajne farane Šmartno
9.00 za žive, rajne BLEŠC in 

ČOLIČ
14.  9.
pon.

POVIŠANJE SV. KRIŽA 19.00 v čast sv. Križu Rašica

15.  9.
tor.

Žalostna Mati Božja 6.30 v dober namen Šmartno

16.  9.
sre.

Kornelij, papež
Ciprijan, mučenec

19.00 (po namenu) Šmartno

17.  9.
čet.

Robert Bellarmino, 
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Ivan ČIŽMAN Šmartno

18.  9.
pet.

Jožef Kupertinski, 
duhovnik

19.00 + Štefka in starši ALEŠ Šmartno

19.  9.
sob.

Januarij,
škof in mučenec

19.00 + MIKLAVŽEVI Tacen

20.  9.
ned.

25. NAVADNA NEDELJA
Andrej Kim Tre-gon,
duhovnik in mučenec

7.00 za žive in rajne farane Šmartno
9.00 + Franc BRADEŠKO
10.30 za sosesko Rašica

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnijski upravitelj
Telefon: 01/511-61-07
GSM: 041/238-970
E-pošta: sebastjan.likar@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici: akad. slikar J. Kovačič (župnijski arhiv) in 
             M. Bradaška (freska v prezbiteriju župnijske cerkve
Strip: Marta Bartolj  
Tisk: Salve, Rakovnik

Naslednje tiskano oznanilo, List svetega Martina, bo izšlo v nedeljo, 20. septembra.
V elektronski obliki, ga najdete na naslovu http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila/


