
... NATO DODAMO ŠE ŠČEPEC SVETEGA DUHA ...
Šef kuhinje pripravlja imenitno jed. Flambiranega birmanca, ravno prav zapečenega in pri-
pravljenega, da odide med zahtevne goste krščanske restavracije. Ta šef kuhinje je Jezus 
Kristus sam, ki želi, da se iz njegove kuhinje razširja prijeten vonj, mamljiv in privlačen, da 
tudi nekristjani želijo vstopiti v lokal, ki slovi po okusnih jedeh. In tokrat s svojimi pomočniki, 
šefom strežbe, ki ima namesto natakarskega škofovsko pokrivalo ter neukim, a dobrovoljnim 
strežnikom (v katerem sem in tja kdo prepozna šmarskega župnika :) pripravlja še posebej 
imenitno gostijo s 43 porcijami zgoraj omenjene specialitete. Prav poceni pa ni, ker je vsaka 
porcija pravzaprav prototip. Napak torej ne sme biti!
Dragi birmanci! Zgornje vrstice so šala. A resnice je v njih kar precej. Prehodili ste pomembno 
pot. Morda je bila včasih tudi trnjeva. To še ni nič! Sedaj se vaša pot šele začne in Sveti Duh 
bo z vami, ko boste stopali čez skale in brezna, prepade in zarasle stezice, ki so jih pred vami 
že hodili vaši predniki, sorodniki in prijatelji.
Z vami smo! Podpiramo vas! Spodbujamo vas! Tudi v župnijski skupnosti je vaš Sveti Duh. 
Potrebovali ga boste v času, ko ne boste vedeli ne kam ne kod. Čaka vas. Poiščite ga!
Ne delam si utvar. Marsikdo bo sedaj to skupnost zapustil. Morda za dolga leta. Tudi na vas 
mislimo in za vas molimo. Tisti pa, ki se bo odločil služiti v Cerkvi, se bo moral utrditi v veri, 
da bo zmogel pričevanja. Vem, da je tudi v tej skupini naših birmancev kar nekaj Njegovih, 
Kristusovih ...
Že diši! Po Svetem Duhu ...

Sebastjan, župnik
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 Na podružnici sv. Andreja v Sr. Ga-
meljnah smo prebarvali zvonik ter vho-
dna vrata. Potrebno bo zbrati še nekaj 
sredstev, zato je vsak dar dobrodošel. 
Če Bog da, bomo v Tacnu začeli z barva-
njem oken in vrat.

 Po sklepu ŽPS bomo tudi letos obha-
jali župnijski dan ob obletnici posvetitve 
župnijske cerkve sv. Martina, in sicer 14. 
oktobra, s slovesno mašo ob 11.00 ter 
skupnim druženjem. Več o tem v nasle-
dnjem Listu svetega Martina.

 V sredo, 19. 9. ob 18.00, bo v okviru 
Socialnega tedna v župnijski dvorani na 
Ježici okrogla miza z naslovom Krivulje 
življenja. Skupina mamic Domačice, ki 
jo pripravlja, si letos želi odgovore na ti-
pična medgeneracijska vprašanja, ki se 
pojavljajo v naših družinah.

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.010 
EUR, internetna plačila: 1.730 EUR, žu-
pnikov sklad: 553 EUR. Bog povrni!

 NOVA ŽUPNIKOVA MOBILNA 
ŠTEVILKA JE: 041/872-638!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 5. - 7. oktober - duhovna obnova za mla-
dino (9. razred in 1. letnik) v Bohinjski Bistrici
f 14. oktober - župnijski dan (11.00!)

 Birmansko tednico, bližnjo duhovno 
pripravo, začenjamo v nedeljo, 16. sep-
tembra, ob 9.00. Med tednom je maša 
ob 19.00 v župnijski cerkvi, tudi v so-
boto.

 Srečanje z birmovalcem, pomožnim 
škofom, msgr. dr. Antonom Jamnikom, 
bo v petek, 21. septembra, ob 18.00. 
Poleg birmancev, staršev in botrov, va-
bljeni tudi vsi drugi farani!

 V nedeljo, 23. septembra, ko bo 43 
naših mladih prejelo zakrament potrdi-
tve in Svetega Duha, bo druga maša ob 
10.00, ko bo birmanska slovesnost. Re-
zervirane klopi so za birmance, botre in 
starše. Snema in fotografira samo ura-
dni fotograf!

 Priprava staršev in botrov za krst bo 
v četrtek, 27. septembra, ob 20.00. Kr-
stna nedelja je 30. septembra, krsti so 
po maši ob 9.00.

 Srečanje starejših, onemoglih in in-
validov bo v nedeljo, 30. septembra, to-
krat pri dopoldanski maši ob 9.00. Med 
nami bo nekdanji sodnik rimske rote, p. 
dr. Viktor Papež OFM. Med mašo bo pri-
ložnost za prejem bolniškega maziljenja, 
po maši pa skupno druženje v župnišču. 
Srečanje pripravljajo sodelavci župnijske 
Karitas.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Kaj doživljam kot birmanka pred prejemom zakramenta? Birma je še en nov korak v naše versko 
življenje, je potrditev tega, v kar verjamemo, da bomo živeli s Svetim Duhom in s tem doživeli 

prave čudeže ter ostali vedno mladi.

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 3. septembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: za družine veroučencev (8 
mašnih namenov, zbranih iz darov za kate-
hete), za nove duhovne poklice (2 mašna na-
mena), v čast Materi Božji.

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

BRALCI BOŽJE BESEDE
25. nedelja med letom, 23. september, ob 10.00:

Oznanila Lidija LAMPIČ

1. berilo (Iz 61,1-3.6.8-9) Renata OGOREVC 

2. berilo (Jak 3,16 - 4,3) birmanec

Prošnje birmanci

26. nedelja med letom, 30. september, ob 9.00:

Oznanila Aleš JELNIKAR

1. berilo (4 Mz 11,25-29) Helena AVSENIK

2. berilo (Jak 5,1-6) Jurij ŠILC

Prošnje sodelavci Karitas

, ... IN ZAME!
S to mislijo smo se birmanci prebijali skozi dve leti priprav, ki nam je poglobila vero ter nas še bolj 

povezala med seboj. Zdaj pa nas loči le še nekaj dni, da dosežemo iskano luč Svetega Duha. 
(T. Lenaršič)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Po osebni odločitvi se bo v pripravo na stalni 
diakonat vključil naš faran, G. IVAN BIZJAK 
iz Šmartna.
Stalni diakoni so navadno poročeni možje, ki 
v Cerkvi s svojim delom in življenjem nene-
hno oživljajo duha razpoložljivosti in služenja, 
ko so sodelavci zlasti v bogoslužju, oznan-
jevanju in karitativnem delu. S tem naj bi se 
razširilo področje pastoralnega dela Cerkve.

Molimo za nove duhovne poklice in za svetost 
škofov, duhovnikov in diakonov!

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
B KOT ... BIRMA

Zakrament potrditve v veri, ki ga prejmejo 
otroci kot korak na poti k odrasli veri v latin-
skem jeziku pomeni confirmatio ali potrditev.
V nemščini je izraz bližje našemu, Firmung, 
hrvaščina pa pozna izraz korizma, ki izhaja 
iz besede za sveto olje, krizma, s katerim so 
maziljeni birmanski kandidati. 

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Kdo je redni delilec 

zakramenta svete birme?

SVETOST V ŽUPNIJI 

(Sv. Hieronim, župnijska cerkev sv. Martina v Šmartnem)

Sveti Hieronim (347–420) je eden izmed 
štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev, ki je 
znan predvsem kot prevajalec Svetega pisma 
v latinščino (Vulgata versio). Za Novo zavezo 
je popravil in uskladil stare latinske prevode 
(Vetus Latina), Staro zavezo pa je na novo 

prevedel iz hebrejščine in aramejščine, Psal-
me celo dvakrat: enkrat iz grškega prevoda 

(Septuaginta), drugič iz hebrejskega izvirnika.



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
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

17. 9.  
pon

sv. Robert Belarmino,
škof in cerkveni učitelj

19.00 + Pavla in Franc MERŠE Šmartno

18. 9.  
tor

sv. Jožef Kupertinski,
redovnik

19.00 + starši, Štefka ALEŠ, Vida KORELC Šmartno

19. 9.  
sre

sv. Januarij,
škof in mučenec

19.00 + Francka SEŠEK, obl. Šmartno

20. 9. 
čet

sv. Andrej in tovariši,
korejski mučenci

19.00 + Stanislav in Ivana SKOBE Šmartno

21. 9. 
pet

sv. Matej,
apostol in evangelist

19.00 v zahvalo za zdravje Šmartno

22. 9. 
sob

sv. Mavricij, mučenec 19.00 + Danica PRIMAR Šmartno

19.00 + Angelca SNOJ, obl. Tacen

23. 9. 
ned

25. NEDELJA
MED LETOM 
SVETA BIRMA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

10.00 za birmance in njihove družine
+ Alojzij SUHOVERŠNIK

24. 9. 
pon

BL. ANTON M. SLOMŠEK, 
ŠKOF

19.00 za pokojne starše Šmartno

25. 9. 
tor

sv. Firmin, 
škof in mučenec ni maše

26. 9. 
sre

sv. Kozma in Damijan,
mučenca 19.00 za veroučence in njihove družine Šmartno

27. 9. 
čet

sv. Vincencij Pavelski,
redovni ustanovitelj

19.00 za pokojne znance in sorodnike Šmartno

28. 9. 
pet

sv. Vaclav, 
mučenec

19.00 v zahvalo Šmartno

29. 9. 
sob

sv. Mihael, Gabriel, Rafael,
nadangeli

19.00 + MALOVRH Tacen

30. 9. 
ned

26. NEDELJA 
MED LETOM
SREČANJE STAREJŠIH

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Ivan in Frančiška PODGORŠEK

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Svojega dobrega duha si  j im dal ,  da bi  j ih  modri l ,  mane nisi  od vrni l  od nj iho vih ust
in dajal  si  j im vode v  nj iho vi  žej i«  (Neh 9,20).
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