
SPET TO TARNANJE ...
Spominjam se mladega župnika, ki je prišel v faro v času mojega prvega svetega obhajila. Bil 
je z mladimi in za nas. Nobenega prepada ni bilo med nami. Kar je rekel, je bilo precej sveto 
in vredno poslušanja. Tudi zaradi njega imam lepe spomine na otroštvo. Pri njem je bilo še 
tako dolgočasno predavanje zanimivo. In danes? Lahko bi seveda tarnali, da je danes med 
predstojniki in njim zaupanimi verniki, med učitelji in vzgajanci, med kateheti in veroučenci 
velik prepad ... Lahko bi rekli, da so otroci danes preobremenjeni, da imajo preveč, da je pritisk 
velik, da ...
Ne, ni tako. Vsak čas je drugačen in zato zanimiv. Namen ostaja isti. Vera ostaja ista. In tudi 
vera v učence, v katerih se skriva mnogo vedoželjnosti, iskanja, modrosti. Zato bodo zmogli 
vse. Z našo pomočjo, saj smo poslani v njihova življenja, da jih naučimo ... In tukaj bi spet lah-
ko začeli s tarnanjem. Kaj jih lahko naučimo? Kaj sem si zapomnil pri tistem župniku? Teologije 
bolj malo. Kaj me je naučila dosledna, a prijazna učiteljica? Gotovo ne samo znanja iz knjig!
Vzgojitelji, učitelji, kateheti in predvsem starši! Naša naloga ni preprosta, a je lepa. Poleg znan-
ja, ki ga moramo prenesti na mladi rod, si zapomnimo, da le-ta potrebuje tudi srčno kulturo, 
iskrenost, zavzetost, modrost, človekoljubnost. Tega ne da šola, niti verouk. Tega posredujemo 
s svojim življenjem in zgledom.
Morda bo med našim delom spet veliko tarnanja. Morda. A z Božjo pomočjo bo šlo. Sadovi se  
pa tako ali tako žanjejo veliko kasneje, kot si mi želimo.

Sebastjan, župnik
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 Na praznik Povišanja svetega Kri-
ža, 14. septembra, bo maša na Rašici 
ob 20.00. Obhajanje patrocinija pa bo 
v nedeljo, 16. septembra, ob 10.30. Za-
obljubljena maša za srečno vrnitev iz iz-
gnanstva bo izjemoma letos prej, zaradi 
slovesnosti svete birme, in sicer v sobo-
to, 15. septembra, ob 10.00.

 V nedeljo, 16. septembra, začnemo 
z birmansko tednico pri maši ob 9.00. 
Med nedeljskimi mašami pa bo redno 
mesečno darovanje, ki ga bomo tokrat 
namenili za pokritje stroškov tiska žu-
pnijskega oznanila, List svetega Martina. 

 Na nedeljo svetniških kandidatov, 
ki jo obhajamo 16. septembra, in bo 
letos posvečena Božjemu služabniku, 
nadškofu Antonu Vovku, bo bogoslužje 
v ljubljanski stolnici, od 15.00 naprej. 
Vabljeni! 

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.010 
EUR, internetna plačila: 1.730 EUR, žu-
pnikov sklad: 519 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 21. september - srečanje z birmovalcem, 
škofom msgr. Antonom Jamnikom (18.00)
f 23. september - sveta birma (10.00!)
f 27. september - priprava na krst (20.00)
f 30. september - srečanje starejših (9.00)

 V tednu po 3. septembru se že zač-
ne veroučna šola. Otroci od četrtega 
razreda naprej bodo prejeli zakrament 
svete spovedi.

 Srečanje Župnijskega pastoralnega 
sveta bo v ponedeljek, 3. septembra, ob 
19.30 v župnišču.

 Na prvi petek, 7. septembra, bo do-
poldan obhajanje bolnih in ostarelih po 
domovih. Uro pred večerno mašo je pri-
ložnost za sveto spoved v župnijski cer-
kvi. Ob 20.00 bo v župnišču srečanje za 
starše birmancev.

 Na praznik Marijinega rojstva, 8. 
septembra, bo maša tudi ob 9.00 v žu-
pnijski cerkvi. Povabljeni na Brezje, kjer 
je dopoldan škofijski molitveni dan za 
nove duhovne poklice.

 V nedeljo, 9. septembra (23. med 
letom), bomo obhajali katehetsko nede-
ljo pri maši ob 9.00. Še posebej vabljeni 
veroučenci in njihovi starši, saj bomo 
prosili za blagoslov pri našem delu v ve-
roučni šoli.

 Srečanje članov župnijske Karitas bo 
v ponedeljek, 10. septembra, ob 19.30 
v župnišču. Vabimo nove sodelavce, da 
se nam pridružijo pri skupnem delu in 
pomoči tistim, ki nas potrebujejo.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Počitnic je konec. Šola se je približala z vrtoglavo hitrostjo. Naši fantje odrivajo misel na učenje 
in naloge, mene pa že spet skrbi. Bomo zmogli vse obveznosti? Vzpodbujati fante pri učenjih in 

nalogah in se igrati ter delati prve korake z malima dvema?! Vsi potrebujejo pozornost in moj čas.

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
Od 5. avgusta ste darovali za naslednje mašne 
namene: za starše naših birmancev, v zahva-
lo, + Feliks PODGORŠEK (2 mašna namena), 
za družine birmancev, za svetost bogoslovcev 
in duhovnikov, za zdravje nadškofa Urana, na 
čast brezjanski Mariji za odpuščanje grehov.

Iskren Bog povrni! Svete maše po teh name-
nih bodo opravljene drugod.

BRALCI BOŽJE BESEDE
23. nedelja med letom, 9. september, 
ob 9.00:

Oznanila Jure SEŠEK

1. berilo (Iz 35,4-7a) Urška BITENC 

2. berilo (Jak 2,1-5) Martin NATLAČEN

Prošnje prvoobhajanci 2012

24. nedelja med letom, 16. september, 
ob 9.00:

Oznanila Naška SCHENK

1. berilo (Iz 50,5-9a) Klara MERŠE

2. berilo (Jak 2,14-18) Luka SEŠEK

Prošnje Petra SUHOVERŠNIK

... IN ZAME!
“Hej, ne skrbi,” si rečem. Otrokom sem vedno na voljo. Pomagam jim in poskušam biti v oporo. 

Upam, da bo to šolsko leto lepo, da bomo starši dober zgled. Obračam se k Bogu in ga prosim za 
pomoč, za vse nas. Vem, da mi bo pomagal. Še vedno mi je. Samo prositi moram. (M. Skobe)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta je prejel: ANDREJ 
ALOJZIJ Čampa iz župnije Lj. Črnuče.
Podprimo ga z molitvijo!

Zakrament svetega zakona sta sklenila: 
Primož POGAČAR iz župnije Komenda in Ana 
CERKOVNIK iz župnije Šmartno pod Šmarno 
goro.
Veliko blagoslova na novi poti!

Poslovili smo se od: + Apolonije MAGDALENIĆ 
iz Sr. Gameljn ter od + Elizabete HAJŠEK iz 
Tacna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

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).

CERKEV OD A DO Ž
A KOT ... APOSTOL

Beseda apostol izhaja iz grščine, απόστολος, 
apostolos, kar pomeni odposlanec.
Apostole imenujemo učence Jezusa Kristu-
sa, ožji krog so dvanajsteri, katerih imena 
so znana (Peter, Janez ...), drugi pa so bili 
njegovi učenci, ki jih je poslal oznanjat svoj 
nauk.

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Katera dva grška brata iz 9. stoletja 
imenujemo tudi Apostola Slovanov?



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
2. 9. 
ned

22. NEDELJA 
MED LETOM
ANGELSKA

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + Marija JERAS, obl. Šmartno

10.30 za sosesko Tacen

3. 9.  
pon

sv. Gregor Veliki, 
papež in cerk. učitelj

19.00 + RAHNE in Franc INGLIČ Šmartno

4. 9.  
tor

sv. Roza Sicilska,
devica in spokornica

6.30 za dober začetek šolskega leta Šmartno

5. 9.  
sre

sv. Mati Terezija,
redovna ustanoviteljica

19.00 za nove duhovne poklice Šmartno

6. 9. 
čet

sv. Zaharija, 
prerok

19.00 + Lilijana in Nataša KUKMAN Šmartno

7. 9. 
pet

sv. Regina, 
devica in mučenka

19.00 + Pavla LAMPIČ, obl. Šmartno

8. 9. 
sob

MARIJINO ROJSTVO
Mali Šmaren

9.00 + Ivan ŠMON, obl. Šmartno

19.00 + Zdravko ČIŽMAN, obl. Tacen

9. 9. 
ned

23. NEDELJA
MED LETOM 
KATEHETSKA NEDELJA

7.00 + Jože in Marija DOLINAR
Šmartno

9.00 za blagoslov v veroučni šoli

10. 9. 
pon

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik

19.00 + Milan MOŽINA Šmartno

11. 9. 
tor

sv. Prot in Hijacint,
mučenca

6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

12. 9. 
sre

Ime Marijino
19.00 za duše v vicah Šmartno

13. 9. 
čet

sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

19.00 za svetost duhovnikov in bogoslovcev Šmartno

14. 9. 
pet

POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA

20.00 v čast sv. Križu za sosesko Rašica

15. 9. 
sob

Žalostna 
Mati Božja

10.00 zaobljubljena maša (za Rašico) Šmarna gora

19.00 + Janez KOZELJ, obl. Tacen

16. 9. 
ned

24. NEDELJA 
MED LETOM
NEDELJA SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

10.30 za spravo Rašica

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Boljši  je  ubog,  pa moder mladenič,  kakor star in  ponorel  kral j ,  k i  se ne pusti  več poučiti .« 
(Prd 4,13).
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