
MED MLADIMI ALI MED STARIMI? 
Kako zanimivo se tudi v župniji prepletajo dogodki. Najprej se veselimo navihane mladosti 
naših mladih, od Svetega Duha potrjenih kristjanov, naslednji dan se že poslavljamo od zvestih 
faranov. Družimo se z mladostjo in se zbiramo v starosti. Kako pa skupaj živimo?
Nič koliko srečanj, seminarjev, predavanj je organiziranih na temo medgeneracijskih odnosov. 
Kakor da bi bil to problem številka ena v naših krajih! Mar niso očetje in dedje brez odvečne 
teorije znali v praksi skupaj živeti, kar pomeni tudi, da so se včasih udarili in si pošteno pos-
vetili! Morda pa je le drug čas in potrebujemo teorije v glavi, da bi znali bolje živeti v praksi.
Mladi in stari se med seboj radi prepiramo. Čudno to ni. Vsi imamo interese, svoje poglede, 
svoje načine, pa tudi vsak svojo izkušnjo. Ko to združujemo, pride do različnih pogledov in 
stališč. Žal, ponekod celo tako daleč, da se med seboj niti ne pogovarjamo. Žal.
Krščanski pogled na tole bi se glasil približno takole: Ne moremo samo čakati na trenutke, ko  
mladi ne bomo zadovoljni z mišljenjem starih in stari ne boste zadovoljni z načinom življenja 
mladih. Potreben je pogovor, posvet, iskanje skupnih stališč, modrost in ne hitrost, pa tudi 
razumevanje in potrpljenje. Večjo vlogo, se razume, imajo pri tem starejši, ker bodo morali 
aktivirati večjo mero potrpežljivosti, oblikovano po svoji starostni modrosti in izkušnjah.
Kakor smo že navajeni, se ti “katekizemski stavki” zaključujejo z dejstvom, da to ni lahko. Kdaj 
pa je bilo v skupnem življenju samo lepo?
Pa še to: Mladi, ne zavrzimo vsega, kar nam pri starih ne diši. Stari, v mladih je morda več do-
brega, kot si mislite! Prisrčno, da vse to lahko odkrivamo tudi v Cerkvi pri birmah, pogrebih ... 

Sebastjan, župnik
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 Ob 171. obletnici posvetitve župnij-
ske cerkve sv. Martina v Šmartnem, ki 
jo bomo obhajali v nedeljo, 14. oktobra, 
bomo imeli župnijski dan. Več informacij 
na priloženem dodatnem listu!

 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. V 
Tacnu smo začeli z barvanjem oken in 
vrat. Ko bodo dela končana, bomo ozna-
nili delovno akcijo čiščenja.

 Otroški zborček za nižje razrede ve-
roučne šole, ki ga vodi g. Luka Mavrič, 
bo začel s pevskimi vajami, ki bodo ob 
ponedeljkih, ob 17.00 v župnišču. Otro-
ci, lepo vabljeni!

 Župnikova nova mobilna številka je: 
041/872-638!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.010 
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, žu-
pnikov sklad: 587 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 15. oktober - biblična skupina (19.30) 
f 20. in 21. oktober - župnijsko romanje
f 21. oktober - molitev za pobite v Kucji 
dolini, župnija Podutik (15.00)
f 22. oktober - dekanijsko srečanje bral-
cev Božje besede (19.30)

 Na prvi petek, 5. oktobra, bo dopol-
dan obhajanje bolnih in ostarelih po do-
movih. Zaradi župnikove odsotnosti ne 
bo spovedovanja pred večerno mašo.

 Duhovna obnova za mlade, letošnje 
birmance, v Bohinjski Bistrici, bo od pet-
ka, 5. oktobra, do nedelje, 7. oktobra. 
Odhod izpred avtobusne postaje v Šmar-
tnem je ob 17.30. Prijavite se čimprej!

 Mesec oktober je posvečen molitvi ro-
žnega venca. Vabljeni v župnijsko cerkev 
med tednom, ko bomo molili za različne 
namene. Molitev bo pred večerno mašo 
ob 18.30, ob torkih pa ob 6.00 zjutraj. 

 Srečanje sodelavcev Karitas bo v 
ponedeljek, 8. oktobra, ob 19.30, v žu-
pnišču.

 Svetopisemska družba tudi letos 
vabi k svetopisemskemu maratonu, ki 
bo v tednu po 7. oktobru v kapeli pri 
sv. Jožefu na Poljanah. Naša župnija je 
na vrsti v torek, 9. oktobra, od 14.00 
do 16.00. Bralci in drugi, ki bi se lahko 
udeležili branja svetih tekstov, se javite 
župniku.

 Za čiščenje župnijske cerkve v me-
secu oktobru so v soboto, 13. oktobra,   
(pred žegnanjem in župnijskim dnevom) 
na vrsti Spodnje Gameljne.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Kaj naj starejši povemo mlajšim? Kakšno izkušnjo? Saj ne vem, kako sem v prvem razredu os-

novne šole dojela dar Svetega Duha. Beseda o strahu Božjem mi je ostala v spominu ... Tudi po 
zgledu staršev. Vedno pa iščemo dar modrosti.

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 16. septembra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Franc NOVAK (2 mašna 
namena), za zdravo pamet.
Ob pogrebu + Pavle ROSULNIK so za svete 
maše darovali: jutranji pevci (2 mašna name-
na), Ivanka Seražin, Polona Gregorš, družina 
Kostanjšek (2 mašna namena), Ana Avsec, 
Pavla, Lojzka Šuštar (2 mašna namena).

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

BRALCI BOŽJE BESEDE
27. nedelja med letom, 7. oktober, ob 9.00:

Oznanila Vida MERŠE

1. berilo (1 Mz 2,18-24) Joži PLUT 

2. berilo (Heb 2,9-11) Tilen DEBEVEC

Prošnje Nuša MERŠE

28. nedelja med letom, 14. oktober, ob 11.00:

Oznanila Mojca SKOBE

1. berilo (Mdr 7,7-11) Jerneja JELNIKAR

2. berilo (Heb 4,12-13) Andrej SKOBE

Prošnje Jure SEŠEK

, 
... IN ZAME!

Morda imajo današnji birmanci več znanja. Naj jih Sveti Duh spremlja po poti življenja v ljubezni 
do Vsemogočnega in bližnjega. Vera, upanje, ljubezen naj ostane v njih in naj to delijo drugim. 

(L. Šuštar)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta so prejeli: URBAN 
Kališ iz Sr. Gameljn, NUŠA Bučar iz Zgornjih 
Gameljn, IZA NAJA Starc iz Tacna ter LENART 
Klobčič iz Doba/Sp. Gameljn.
Podprimo jih z molitvijo!

Poslovili smo se od + Pavle ROSULNIK iz Zg. 
Gameljn.
Gospod, daj ji 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
C KOT ... CINGULUM

Cingulum (lat. pas) je vrvica ali pas, s kate-
rim si mašnik prepaše albo. Nosijo ga tudi 
ministranti in drugi bogoslužni sodelavci. 
Nekoč je duhovnik med nadevanjem le-tega 
molil: Prepaši, Gospod, s pasom vere led-
ja mojega telesa in zatri v njih poželjivost. 
Simbolizira duhovni boj in je podoba vrvi, s 
katero so pri bičanju privezali Jezusa.

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Kakšna so bogoslužna oblačila za nedelje 

med letom?



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
30. 9. 
ned

26. NEDELJA 
MED LETOM
SREČANJE STAREJŠIH 

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Ivan in Frančiška PODGORŠEK

1. 10.  
pon

sv. Terezija Deteta Jezusa, 
devica in cerk. učiteljica

19.00 + Ludvik SERAŽIN, obl. Šmartno

2. 10.  
tor

sv. Angeli varuhi 6.30 za veoručence in njihove družine Šmartno

3. 10.  
sre

sv. Frančišek Borgia,
redovnik

19.00 za nove duhovne poklice Šmartno

4. 10. 
čet

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

19.00 + Franc ŠUŠTAR Šmartno

5. 10. 
pet

sv. Favstina Kovalska,
redovnica

19.00 + Amalija LESJAK Šmartno

6. 10. 
sob

sv. Bruno,
redovni ustanovitelj

19.00 + Alojzija TOMŠIČ Tacen

7. 10. 
ned

27. NEDELJA
MED LETOM 

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marija in Mavricij CERAR

8. 10. 
pon

sv. Benedikta,
devica in mučenka

19.00 + Rafko ŠUŠTAR Šmartno

9. 10. 
tor

sv. Janez Leonardi,
redovni ustanovitelj

6.30 + Lojze ČAMPA Šmartno

10. 10. 
sre

sv. Danijel,
škof 19.00 za veroučence in njihove družine Šmartno

11. 10. 
čet

sv. Firmin,
škof

19.00 + Jože BRANK Šmartno

12. 10. 
pet

sv. Maksimilijan Celjski,
mučenec

19.00 + Cirila in Matevž KEPIC Šmartno

13. 10. 
sob

sv. Gerald, 
vitez

19.00 + Anton in Terezija KOVAČIČ Tacen

14. 10. 
ned

28. NEDELJA 
MED LETOM
ŽUPNIJSKI DAN

11.00 za blagoslov v župniji Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Kaj  veš ti ,  mi  pa ne vemo,kaj  razumeš,  nam pa ni  znano?
Tudi  med nami so stari  in  osi vel i  l judje,starejši  po dnevih ži v l jenja kakor tvoj  oče.

Al i  je  Božja tolažba zate premajhna,mila  beseda namenjena tebi?« (Job 15,9-11).
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