
SPREJMI POTRDITEV, DAR … STE SPLOH NORMALNI?

Da ne bo tole razmišljanje temeljilo samo na dejstvu, da grem včasih sem in tja, in od tam prinesem tudi kakšno 
(ne)posrečeno štorijo, vam povem, da sem bil sedaj tam, kamor hodimo skoraj vsi. Pri frizerju. Všeč mi je, ker sem 
preprosto samo stranka. Nič ti ni potrebno razlagati, kdo si in kaj počneš. Rečemo kakšno, bolj takole – o vremenu 
in podobnih rečeh. 
Vrsta je dolga. Medtem si privoščim listanje po revijah na mizi. Groza! Komaj obrnem pri list je že na dlani poročilo o 
tem, kdo se je na morju poleti bolj razgalil in več pokazal. Nato sledijo slavne ločitve, operacije, prvenstva v skokih 
čez plot. Sledi intervju o spolnih veščinah, zaključimo s horoskopom slavnih. Nobenega normalnega članka. Morda 
pa le sam nisem na liniji pišočih ali tistih, o katerih se piše. Torej, obstaja možnost, da sem jaz nenormalen.
Drugi prizor. Po televiziji intervju z znanim župnikom. Nič nimam proti njemu. Verjamem, da dela za Božjo čast in 
zveličanje duš. Ampak, organiziral je modno revijo v cerkvi. To pa res ni nič takega, je bilo slišati. Ti packi, sosednji 
župniki, ki so vas zatožili škofu. Sram jih bodi! Vi delate pa samo dobro. In smo spet tam! Sem sploh še normalen, 
če hočem delati s svojimi ljudmi v skladu z naukom Cerkve in evangelijem?
Ni vse zlato, kar se sveti. In ni vse normalno, kar nam prikazujejo kot čisto in lepo. Dragi birmanci, ki boste v tem 
času prejeli potrditev v veri. Želim vam, da bi vas vedno videl v mejah normale. Kar tako, v živo, ni potrebe, da bi 
vas zato videl v medijih ...

 Sebastjan, župnik
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ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Terezije TIHEL iz Spodnjih 
Gameljn, od Ivane SLAVEC iz Tacna ter od Marije 
KLANJŠČEK iz Tacna.
Gospod, daj jim večni pokoj!

• Vabimo vas, da se v letu krščanske do-
brodelnosti in solidarnosti pridružite župnijski akciji 
Namesto cvetja na grob. Če kdo od vaših soro-
dnikov, sosedov ali znancev odide v večnost, lahko 
vzamete kuverto, ki je v župnijski cerkvi ali pisarni, 
in jo skupaj z darom namesto rož in sveč prinesete 
župniku, ki jo bo podpisal, vi pa jo boste lahko izro-
čili svojcem. Zbrane darove bomo namenili za svete 
maše za pokojnega, za župnijo in za Karitas.

Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 19. september – podelitev zakramenta svete bir-
me birmanskim kandidatom (9.00)
• 20. september – srečanje sodelavcev Karitas v 
župnišču (20.00)
• 24. september – srečanje katehetov v župnišču 
(19.30)
• 25. september – zaobljubljena maša za Rašiča-
ne na Šmarni gori (10.00)
• 27. september – srečanje bralcev Božje besede 
z gostom v župnišču (19.30)
• 1. - 3. oktober – duhovno srečanje za birmance 
(9. razred, 1. letnik) v Bohinju
• 3. oktober – srečanje za bolne in ostarele s sveto 
mašo v Šmartnem (15.00) 
• 9. oktober – Pastoralni tečaj za katehete in laike 
v Zavodu sv. Stanislava (9.00)
• 17. oktober – spravna slovesnost za pobite v 
Kucji dolini (15.00)

• Zakrament svete birme bo 40 veroučen-
cem podelil ljubljanski nadškof in metropolit, msgr. 
dr. Anton Stres, v nedeljo, 19. septembra, ob 9.00 v 
župnijski cerkvi. Vsem, ki boste kakor koli pripomo-
gli k lepši slovesnosti, iskren Bog lonaj!

• V ponedeljek, 20. septembra, bo zvečer 
ob 20.00 v župnišču srečanje sodelavcev Karitas.

• V petek, 24. septembra, ob godu bl. An-
tona Martina Slomška, bo srečanje katehetov ob 
19.30 v župnišču. Ob 20.00 pa bo v župnišču sreča-
nje za mladino (1. letnik).

• V soboto, 25. septembra, bo ob 10.00 na 
Šmarni gori zaobljubljena maša za vrnitev Rašiča-
nov iz izgnanstva. Lepo vabljeni! 

• V nedeljo, 26. septembra, bo krščevanje 
otrok po maši v Šmartnem ob 9.00. Priprave za star-
še in botre so v četrtek, 30. septembra, ob 20.00 v 
župnišču.

• V nedeljo, 26. septembra, bo redno me-
sečno darovanje za potrebe župnije. Nedavno smo 
na pokopališču obnovili nagrobnik duhovnikov, ki so 
delovali v Šmartnem. Z ŽPS smo sklenili, da bomo 
že precej načet in nepraktičen nagrobnik obnovili že 
v letu duhovnikov, vendar se je nekoliko zamaknilo. 
V jesenskih mesecih bo zato darovanje v ta namen.

• V ponedeljek, 27. septembra, bo srečanje 
za bralce Božje besede v župnišču ob 19.30. Va-
bljeni vsi bralci, ne samo tisti, ki boste prejeli vabilo 
(morda bom kakšnega po pomoti izpustil. Se vna-
prej opravičujem), pa tudi vsi, ki bi radi sodelovali 
pri oznanjevanju. Naš gost bo prof. Jože Faganel, 
direktor Mohorjeve družbe, ki nas bo seznanil s po-
menom pravilne rabe slovenščine pri branju.

• Petek, 1. oktobra, je prvi petek v mesecu. 
Dopoldne bom obhajal bolne in ostarele po domo-
vih. Zvečer gremo z birmanci na duhovni vikend v 
Bohinj. Vsa navodila prejmejo otroci med veroukom 
9. razreda ali pri mladinskem srečanju. Birmanski 
kandidati (7. in 8. razred) pa pridejo k večerni maši 
v župnijsko cerkev.

• V nedeljo, 3. oktobra, ob 15.00, bo žu-
pnijsko srečanje bolnih in ostarelih, ki ga pripravlja 
župnijska Karitas. Sveto mašo bo daroval naš rojak, 
frančiškan p. Marko Novak. Med mašo bo podelitev 
zakramenta bolniškega maziljenja. Vabljeni vsi, ki 
težko pridete v cerkev med letom, da se skupaj sre-
čamo. Sorodnike naprošamo, da poskrbijo za pre-
voz.

• Sprejemam mašne namene za zadnje tri 
mesece v tem letu, torej oktober, november in de-
cember.

DNEVI PRED NAMI 

BL. ALOJZIJ GROZDE 
ZA ŽUPNIJO – ZA ŽIVLJENJE 

Z MESECEM OKTOBROM PO SKLEPU ŽPS ZAČENJA-
MO S POSEBNO AKCIJO. VABIMO 100 POSAMEZNI-
KOV ALI DRUŽIN, DA SPREJMEJO SLIKO BLAŽE-
NEGA ALOJZIJA 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 MOLI-
LI V TA NAMEN, BOMO PROSILI ŠKOFIJO NOVO 
MESTO, DA BI V NASLEDNJEM LETU PREJELI RELI-
KVIJE BLAŽENEGA MUČENCA. VEČ V NASLEDNJIH 
OZNANILIH IN PRI SVETIH MAŠAH.



ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Darovanju sledi povabilo. Skupaj molimo, 
da Bog, vsemogočni Oče sprejme našo daritev. 
To je trenutek, ko smo ena čreda, en pastir. 
Nekoč je duhovnik prosil v latinščini ljudstvo, naj 
zanj molijo, da bo Bog, kljub njegovim grehom, 
sprejme daritev vseh. Ljudstvo mu je odgovorilo, 
da moli, da bi Bog sprejel daritev, ki je po nje-
govem srcu.

Od povabila Molite, bratje, pa do začetka 
evharistične molitve stojimo. Duhovnik moli ali 
poje hvalospev. Na povabilo Kvišku srca, odgov-
orimo Imamo jih pri Gospodu. Čeprav je, milo 
rečeno, včasih čutiti, da ima mnogo ljudstva 
srce pod klopjo, ne pa pri daritvi. Hvalospev je 
najlepši dvogovor mašnika in ljudstva pri darit-
vi. Pa se včasih, posebno pri kakšnem pogrebu 
oddaljenih zgodi, da mašnik odgovarja sam sebi. 
Čast Bogu, ki mu gre prvemu slava in kateremu 
duhovnik najprej daruje. V nasprotnem primeru 
bi marsikdaj kar zaključil sveto opravilo, se preo-
blekel in šel. Ni lahko vedno z ljubeznijo spreje-
mati obrazov ljudi, ki ne vedo, kaj se dogaja ...

ODDANE MAŠE
Od 3. septembra ste darovali za naslednje namene: 
za pokojne sorodnike, za zdravje. Ob pogrebu + 
Marije KLANJŠČEK so darovali za sv. maše otroci (2 
mašna namena). 
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. 
Vabim vas, da darujete za oddane maše!

NAMESTO CVETJA NA GROB
Ob pogrebu + Ivane SLAVEC je darovala družina 
SCHENK 30 eur.

ZA RAZMISLEK
„Težje je dan preživeti v pozornosti in bud-
nosti kot eno leto v velikih pričakovanjih in 
visokoletečih načrtih.“

(Kristjan Morgenstern)

Ali se imam za nekaj več? Ali sem pripravljen spre-
jeti Božji načrt za svoje življenje? Ali sodelujem z 
Božjo voljo v času in prostoru, kjer sem?
Nič ne pomaga fantastična medijska zgodba, če 
sem v vsakdanjem življenju nekoristen ...

OBZORJE VERE
Kaj pomeni: „Božja volja“
Težko vprašanje. Ni za čas, ko nam gre do-
bro. O Božji volji razmišljamo (še raje – jo ne 
sprejemamo), ko nam gre z nohte.
Vse krščansko učenje nas lahko nauči, da 
smo služabniki Boga vsemogočnega, ki vse 
prav  Lahko bi si mislili, da smo Božji vajenci. 
Ne, nismo. Recimo raje, da smo MOJSTRI. 
Seveda, moramo biti konkurenčni trgu, torej 
času in prostoru, kamor nas je Božja previd-
nost postavila. Vsak mojster je podkovan, ima 
šolo in izkušnje. Za človeka so to: razum, svo-
bodna volja in predvsem posvečujoča milost. 
Ta orodja nas napravljajo mojstre. Vsak mo-
jster pa bo tudi, ko bo dobil načrt, skušal kar 
najbolj natančno in izvirno posnemati načrt, 
da pride do konca.
Tako je Božji načrt za naše življenje predložen. 
Mi smo mojstri, ki ga bomo skušali uresničiti. 
Čim bolj v Božjo korist in naše posvečenje. 
Čimbolj se bomo približali temu načrtu (ki je 
dober, popoln, kakor je popoln Bog), tem bolj 
bomo zadovoljni. Če pa kdo želi iz konkret-
nega primera izvedeti, kaj pomeni izpoln-
jevanje Božjega načrta s človekom v življenju, 
priporočam knjigo Marie Von Trapp: Hvalnica 
družine Trapp. Neverjetna zgodba izdelovan-
ja načrta, ki ga je Bog dal človeku – mojstru.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

19. 9.
ned

25. NAVADNA NEDELJA
SVETA BIRMA 

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 za birmance, + Marija ROZMAN

20. 9.
pon

sv. Andrej in 
drugi korejski mučenci               19.00 + Ana ŠKOLČ Šmartno

21. 9.
tor

sv. Matej, 
evangelist in apostol                           6.30 + Marko ČOLIĆ Šmartno

22. 9.
sre

sv. Florencij, 
duhovnik                                     19.00 + Ivana SLAVEC, 7. dan Šmartno

23. 9.
čet

sv. Pij iz Pietrelcine, 
redovnik in mistik           19.00 + Francka SEŠEK Šmartno

24. 9.
pet

BL. ANTON M. SLOMŠEK, 
ŠKOF                 19.00 + Jože NOVAK, obl. Šmartno

25. 9.
sob

sv. Nikolaj Flue, 
puščavnik           

10.00 za sosesko Rašica Šmarna gora

20.00 v zahvalo Tacen

26. 9.
ned

26. NAVADNA NEDELJA 7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + starši in bratje MARČEC

27. 9.
pon

sv. Vincencij Pavelski, 
redovni ustanovitelj   19.00 + Ludvik SERAŽIN, obl. Šmartno

28. 9.
tor

sv. Venčeslav, 
mučenec                                       6.30 po namenu Šmartno

29. 9.
sre

sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, 
nadangeli                           (po namenu)

30. 9.
čet

sv. Hieronim, 
duhovnik in cerkveni učitelj      19.00 + Jože BRANK Šmartno

1. 10.
pet

sv. Terezija Deteta Jezusa, 
devica                    19.00 + RAHNE in Franc INGLIČ Šmartno

2. 10.
sob

sv. Angeli Varuhi                                             20.00 + Janez KOZELJ, 30. dan Tacen

3. 10.
ned

27. NAVADNA NEDELJA
ROŽNOVENSKA

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno9.00 + Jože JUNKAR

15.00 za bolne in ostarele                      
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)


