
KATOLIŠKI SNOBIZEM
V očeh mnogih ljudi smo katoličani nekaj posebnega. Za neverne smo zaostali, za Boga edinstveni, sami 
zase pa včasih … Nočem žaliti sebe in drugih, želim si le jasnih ciljev Cerkve, ki ne bo v svoje naročje 
sprejemala karkoli. Je to snobizem?
V knjigi Po enosmerni poti (Franc Skumavc, Mohorjeva družba) lahko preberemo, kaj so zmogli go-
jenci Škofovih zavodov. Hvala Bogu. Nobena tujina jim ni mogla odvzeti slovenske iznajdljivosti, pameti, 
delavnosti in inteligentnosti.
V tem duhu se moramo Bogu zahvaliti za katoliške izobraževalne ustanove. To je res milost, da jih imamo, 
saj vemo, kako je bilo v času »svobode« to nemogoče. Si predstavljate, da so bili Škofovi zavodi po osa-
mosvojitvi zgrajeni največ z darovi takih, ki tudi sami nimajo veliko? Potrebna je bila volja in močna vera 
v Božjo pomoč. Hvala Bogu, uspelo je. Zdaj se tam vzgajajo in izobražujejo mladi od osnovne do srednje 
in glasbene šole v celovite osebnosti. Take ljudi narod potrebuje.
Na drugi strani pa je, žal, Teološka fakulteta v sklopu Univerze in se zaradi tega mora preveč prilagajati. 
To škodi vzgoji bodoče duhovščine. V šali lahko rečemo, da število »teologov« narašča, prave pobožnosti 
pa manjka. Dober »snobizem« izkazujejo starši, ki si v skrbi za otroka ne privoščijo vsega, da le zmorejo 
plačevati za šolanje otroka na verski šoli, ali pa se učijo prave ponižnosti in sprejmejo pomoč šole, če sami 
nimajo dovolj sredstev za to. »Vsak izredni delivec obhajila ni dovolj dober zame, raje grem k duhovniku. 
Vsak vaški župnik ni primeren za krst ali pokop, imam raje prelata. Vera stare mame pride prav, ko moram 
po potrdilo k sitnemu predstavniku Cerkve.«
Takega, katoliškega snobizma, pa nas vse obvaruj, o Gospod, na priprošnjo prav vseh svetih!

Sebastjan, župnik
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novomašni blagoslov. Birmanski kandidati pride-
jo k češčenju ob 17.00 (namesto prvega petka!). 
Sklep (ob 18.00) bo vodil naš nekdanji kaplan in 
župnik, g. Stane Kerin, ravnatelj Misijonske pisar-
ne. Vabljeni!

 Martinovo nedeljo obhajamo 13. novembra. 
Pri slovesnih mašah v Šmartnem bo darovanje 
za potrebe župnije. Pri obnovi fasade na pošti je 
ostalo še nekaj dolga, ob pregledu strehe na žu-
pnijski cerkvi pa smo tudi odkrili, da bo potrebno 
zakrpati še nekaj lukenj …

 Pri darovanju na Misijonsko nedeljo smo zbrali 
kar 1350 EUR. Del tega smo namenili misijonu 
Marijinih sester v Ukrajini, ostalo pa Misijonski pi-
sarni. Bog povrni!

 V Srednjih Gameljnah smo začeli z obnovo ka-
pelice sredi vasi pred trgovino. Stalo nas bo nekaj 
čez 1000 EUR. Če kdo od krajanov lahko prinese 
kakšen dar, se lepo zahvaljujemo.

 Vlada Republike Slovenije in Slovenska ško-
fovska konferenca nas pozivata, da prižgemo 
kakšno svečo manj ob novembrskih spominih na 
umrle. Tudi mi se pridružimo tej akciji. Še vedno 
lahko v nabiralnik pod korom ali župniku osebno 
oddate svoj namen in dar za molitve za rajne.

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
• 6. november – zahvalna nedelja
• 11. november – dan celodnevnega češčenja 
(začetek ob 9.00, sklep ob 18.00)
• 13. november – Martinova nedelja
• 20. november – Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, 
sprejem novih ministrantov (9.00)
• 21. november – biblična skupina (18.30)
• 25. november – čiščenje učilnic in srečanje star-
šev 3. razreda (po 17.00)
• 26. november – dekanijsko srečanje mladine 
(19.30)
• 27. november – 1. adventna nedelja, maša za 
pokojne letošnjega leta (9.00)

 Sveto spoved bo možno prejeti v ponedeljek, 
31. oktobra, med mašo ob 18.00 in na praznik, 1. 
novembra med svetima mašama ob 7.00 in 9.00. 
Na prvi petek (4. 11.) pa uro pred večerno mašo 
(od 17.00). Naj spomnimo, da so v zimskem času 
med tednom maše ob 18.00.

 Praznične maše ob Vseh svetih bodo v Šmar-
tnem ob 7.00, 9.00 in 14.00. Po popoldanski maši 
bodo molitve na pokopališču in blagoslov grobov. 
Molitev rožnega venca za rajne bo v župnijski 
cerkvi ob 17.00. Vabljeni!

 V sredo, 2. novembra, je Spomin vseh vernih 
rajnih. Ta dan smo povabljeni k sveti maši in mo-
litvi za umrle, ki so še na poti očiščevanja. Sveti 
maši bosta v Šmartnem ob 9.00 in 18.00, v Tacnu 
pa ob 19.00.

 Ob prvem petku, 4. novembra, bo obhajanje 
bolnih in ostarelih po domovih. 

 Zahvalna nedelja je 6. novembra, obenem pa 
patrocinij v Sp. Gameljnah ob godu sv. Lenar-
ta, zato bo tam slovesna maša ob 10.30. Oltar 
v župnijski cerkvi s poljskimi pridelki in drugimi 
dobrinami okrasijo farani podružnice sv. Jurija v 
Tacnu. Pri vseh nedeljskih mašah bo na to nede-
ljo darovanje za vzdrževanje domačega župnika. 
Bog vam povrni!

 V ponedeljek, 7. novembra, bo dopoldan de-
kanova vizitacija, zato ne bo uradnih ur ob 11.00. 
Zvečer po maši, ob 18.30, bo srečanje staršev, 
birmanskih animatorjev.

 Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta bo 
v četrtek, 10. novembra, ob 19.00 v župnišču.

 Ob godu sv. Martina, zavetnika župnijske cer-
kve, v petek, 11. novembra, bo v naši župniji 
praznik celodnevnega češčenja Jezusa v Najsve-
tejšem zakramentu. Razpored češčenja je v pri-
logi oznanil! Jutranjo mašo bo daroval šentviški 
kaplan, g. Luka Demšar, ki nam bo podelil tudi 

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Mi, mlado občestvo, smo kot svetel gozd, katerih drevesne korenine še iščejo svoj prostor in oporo v materi 
Zemlji, v naših žilah kipijo sokovi življenja, v dušah pa neskončno hrepenenje po novem, Živimo v stalnem 
iskanju: samega sebe, prijateljev, svojih namišljenih strahov, svoje prihodnosti in poti v življenju, iskanju …

ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA - 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. 
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, v župnišče prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta). 
KRŠČANSKI POGREB - Po dogovoru v podjetju Žale se oglasite v župnišču. Če želite pogrebno mašo, to sporočite tudi na Žalah!



ODDANE MAŠE
Ob molitvenih namenih za rajne v mesecu novem-
bru ste doslej darovali za 30 svetih maš za po-
kojne. S temi darovi bomo podprli tudi slovenske 
duhovnike, ki nimajo dovolj mašnih štipendijev, 
ter duhovnike v beograjski nadškofiji. Iskren Bog 
povrni!

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI NOVOKRŠČENCI
Zakrament svetega krsta so prejeli: MATIC Erzar 
iz Sp. Gameljn, ALJAŽ Viljevac in LOVRO Judež iz 
Tacna ter PELAGIJA Osterman iz župnije Lj. Ježica.
Podprimo jih z molitvijo!

BRALCI BOŽJE BESEDE
Vsi sveti, 1. november, ob 14.00 
(*poskrbimo za branje tudi za druge praznične maše!)

1. berilo (Raz 7,2-4.9-14) Helena AVSENIK 

2. berilo (1 Jn 3,1-3) Jurij ŠILC

Prošnje Jure SEŠEK

32. nedelja med letom, 6. november, ob 9.00 (ZAHVALNA)

oznanila Lidija LAMPIČ

1. berilo (Mdr 6,12-16) Diana BITENC 

2. berilo (1 Tes 4,3-18) Ignac POLAJNAR

Prošnje Urška BITENC

33. nedelja med letom, 13. november, ob 9.00 
(MARTINOVA):

oznanila Renata OGOREVC 

1. berilo (Prg 31,10-20.30-31) Irena KOŽELJ

2. berilo (1 Tes 5,1-6) Ivan BIZJAK

Prošnje Vida MERŠE

... IN ZAME!
Marsikaj od tega sem (kot drugošolec to že lahko rečem) našel na Škofijski klasični gimnaziji, na šoli, ki 
vsestransko skrbi za razrast mladih dreves, ki z lepimi cvetovi v bodočnosti obetajo mnogoteren in obilen 
sad. Veselim se teh sadov, kajti spremlja me On, ki mi povsod pomaga in mi nudi oporo. Zato, drago mlado 
drevo, pogumno, kot pravi navajska pesem: stopaj po sledi mavrice, stopaj za zvoki pesmi in vsepovsod te 
bo obdajala lepota. Po sledi mavrice vodi pot iz najbolj goste megle. (Jan Šilc)

KATEKIZEMSKI DROBCI
KATERE SO DOLŽNOSTI STARŠEV DO OTROK?
Starši, deležni božjega očetovstva in materinstva, 
so prvi odgovorni za vzgojo svojih otrok in prvi 
oznanjevalci vere. Starši imajo dolžnost ljubiti in 
spoštovati otroke kot osebe in kot božje otroke. 
Kolikor je mogoče, se morajo zavzemati za njiho-
ve telesne in duhovne potrebe, izbrati primerno 
šolo, svetovati pri izbiri poklica in življenjskega 
stanu, predvsem pa imajo poslanstvo vzgajati jih 
v katoliški veri.

Starši želimo za otroke le najboljše. Ne toliko v mate-
rialnem smislu kot duhovnem, duševnem. Želimo, da 
bi bili zdravi na duši in telesu, da bi znali biti veseli, da 
bi se dobro izobrazili v celovite osebnosti. Da bi znali 
osrečevati druge, da bi se znali čemu odpovedati, da 
bi znali ljubiti in dopustiti drugim, da jih ljubijo. Da bi 
spoštovali drugačnost, da bi našli osebno vero in po njej 
živeli. Da bi se del tega uresničil, moramo biti tudi sami 
taki, saj smo na odru, otrok pa je pozoren gledalec in 
posnema naša slaba in dobra dela. To je naša največja 
odgovornost in naloga. Nič pa ne uspe brez odrekanja, 
vzgoje in predvsem molitve za otroke.

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. V času šolskih ali veroučnih počitnic so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem. V času odsotnosti ali 
dopusta se obrnite na sosednjo župnijo: LJ. ŠENTVID (01/512-81-30) in VODICE (01/832-31-02).



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 10.

ned
31. NEDELJA MED LETOM 
ŽEGNANJSKA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Tone ŽAGAR, obl.

31. 10.
pon

sv. Volfgang,
škof 18.00 + Antonija GREGORŠ, obl. Šmartno

1. 11.  
tor

VSI SVETI 7.00 + Jože PEČAR, obl.

Šmartno9.00 + Franc in Branko TEHOVNIK

14.00 za žive in rajne farane

2. 11.  
sre

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

9.00 za duše v vicah
Šmartno

 18.00 + Stane OVČAK, obl.

19.00 + Anica in Franc JAGER Tacen

3. 11. 
čet

sv. Viktorin Ptujski,
škof in mučenec 18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

4. 11. 
pet

sv. Karel Boromejski,
škof 18.00 + Matija BUKOVEC Šmartno

5. 11. 
sob

sv. Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika 18.00 + Jože TOMŠIČ Tacen

6. 11. 
ned

32. NEDELJA MED LETOM
ZAHVALNA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Pavla LAMPIČ, obl.

10.30 za sosesko Sp. Gameljne

7. 11. 
pon

sv. Ernest, 
opat 18.00 v zahvalo Šmartno

8. 11. 
tor

sv. Godfrid, 
škof 6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

9. 11. 
sre

Posvetitev 
lateranske bazilike 18.00 za pokojne (novembrski nameni) Šmartno

10. 11. 
čet

sv. Leon I. Veliki,
papež in cerkveni učitelj 18.00 Terezija in Lojze UDOVČ Šmartno

11. 11. 
pet

SV. MARTIN, ŠKOF
CELODNEVNO ČEŠČENJE

9.00 v zahvalo sv. Martinu
Šmartno

18.00 + RAHNE, INGLIČ, DOLINAR

12. 11. 
sob

sv. Jozafat Kunčević,
škof in mučenec 18.00 + Alojzij ZALETEL Tacen

13. 10. 
ned

33. NEDELJA MED LETOM
MARTINOVA

7.00 + Marija DOLINAR, obl.
Šmartno

9.00 za sosesko

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Úči  me,  GOSPOD, svojo pot,  hodi l  bom v tvoj i  resnici , 
zedini  moje srce,  da se bo balo tvojega imena” (Ps 86,11).
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