
GOSPA LETIZIA 
V času neke zelo priljubljene španske nadaljevanke pred deset in več leti sem si zapomnil, da 
je glavno vlogo imela igralka z imenom Letizia (Calderon). Po naše bi jo lahko poimenovali gos-
pa Veselka (lat. laetus - vesel). Nadaljevanka je bila (čisto preveč) priljubljena, saj je mnoge 
priklenila pred televizijo. Nato je nekdo klical na Radio Triglav, da bo ta igralka poleg Ljubljane 
obiskala tudi Gorenjsko. Vse skupaj je bila seveda le šala. Toda, na trgu se je zbrala množica 
ljudi, samo da bi jo videli ... Kakšno veselje! ... In razočaranje, ker jih je nekdo potegnil za nos.
Vsak ima svoje veselje. Nekateri ga najdejo izključno v španskih nadaljevankah, drugi v divjih 
zabavah. Marsikdo obožuje piknike in je zelo zadovoljen, če je s tem izpolnjen njegov vikend. 
Najdejo se ljudje, ki jim veliko pomeni svetobežnost, torej so najbolj veseli, ko so sami in kadar 
govorijo s čim manj ljudmi. In so tudi ljudje, ki jim je v veselje bedenje dolgo v noč in vstajanje 
pred svitom. Vsak ima svoje veselje. Težko ga očitamo, ker imamo morda sami kakšno drobno 
zadovoljstvo, ki nas za hip osrečuje. Tudi če gre za puhlo zadovoljstvo.
Kristjan pa ima celo dolžnost, da išče veselje v čisto preprostih stvareh. Da se veseli tudi tre-
nutkov, ko se zaradi sreče sebe in drugega morda odpove španski nadaljevanki ali divji zabavi, 
pikniku in svetobežnosti, bedenju pozno v noč ali še čemu drugemu.
Brez skrbi! Ne prepovedujem sebi ali vam drobnih radosti, ki morda niso škodljive, nam pa 
napravijo veselje. Želim si le, da bi vedno iskali pristno veselje. V iskrenem druženju, pogovoru, 
srečanju našega občestva, preprostih stvareh. Če ne bi naših prednikov družilo tako veselje, ne 
bi nikoli zgradili božjega hrama, župnijske cerkve. Vse najboljše, naše Veselje pri sv. Martinu!

Sebastjan, župnik
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 Priprava staršev in botrov za krst bo 
v četrtek, 25. oktobra, ob 20.00 v župni-
šču. Krsti so v nedeljo, 28. oktobra, med 
mašo ob 9.00.

 V nedeljo, 28. oktobra, prestavi-
mo uro na zimski čas (kazalce nazaj!). 
Maše med tednom so v zimskem času ob 
18.00, na podružnicah ob 19.00.

 Otroški zborček za nižje razrede ve-
roučne šole, ki ga vodi g. Luka Mavrič, 
ima vaje ob ponedeljkih ob 17.00; za 
višje razrede pa (vodi g. Peter Merše) 
so vaje ob sredah ob 18.00. Otroci, lepo 
vabljeni!

 Željo, da bi ustanovili mladinski zbor, 
že dolgo skušamo uresničiti. Zato vabimo 
mlade, še posebej letošnje birmance, da 
pridejo k uvodnemu srečanju, v soboto, 
20. oktobra, ob 20.00 v župnišče.

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.060 
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, žu-
pnikov sklad: 604 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 31. oktober - spoved pred praznikom (19.00) 
f 4. november - zahvalna nedelja, žu-
pnijsko cerkev krasi podružnica Rašica
f 5. november - srečanje ŽPS (18.30) 
f 10. november - celodnevno češčenje 
Najsvetejšega

 Prvo srečanje biblične skupine, ki jo 
vodi ga. Jana Podjavoršek, bo v ponede-
ljek, 15. oktobra, ob 19.30 v župnišču. 
Vabljeni vsi, ki bi radi poglobili svoj od-
nos do Božje besede!

 V petek, 19. oktobra, ste za čiščenje 
spodnjih prostorov župnišča na vrsti star-
ši otrok 1. razreda veroučne šole. Začne-
mo ob 18.00. Po sveti maši, ob 19.30, 
pa bo v učilnici srečanje z župnikom in 
katehetom g. Lukom Mavričem.

 Prijavljeni za župnijsko romanje v Se-
verno Italijo in na Južno Tirolsko imajo 
odhod avtobusa v soboto, 20. oktobra, 
ob 5.00 izpred križišča za avtocesto. Na 
avtobusu (ali v tem tednu!) poravnate 
tudi stroške romanja. 

 Misijonska nedelja je 21. oktobra. 
Darove, zbrane pri nedeljskih mašah, 
bomo namenili za Misijonsko pisarno. 
Ob 15.00 pa bo bogoslužje za vse pobite 
v Kucji dolini v župniji Ljubljana Podutik.

 Dekanijsko srečanje za bralce Božje 
besede bo tokrat v naši župniji, in sicer 
v ponedeljek, 22. oktobra, ob 19.30 v 
župnišču. Na tem srečanju bomo vadili 
predvsem slovnico. Bralci boste vabilo 
prejeli tudi po pošti!

 Mašni nameni za letos so zasedeni. Za 
leto 2012 sprejemam darove v decembru.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Ko veš, da je Nekdo iz ljubezni do tebe podaril življenje, se veseliš. Ko veš, da imaš topel dom, 

kjer je zavetje in podpora v stiski, se veseliš. Ko se zavedaš, da se na prijatelja lahko vedno  
zaneseš - to je veselje! Kadar te grehi poteptajo in se odločiš za spoved, se zelo veseliš. 

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 30. septembra ste darovali za nasled-
nje mašne namene: + PEČAR, za zdravje (2 
mašna namena), za zdravje v družini, za do-
ber uspeh v šoli (2 mašna namena), + Fanči 
in Tone KRUŠEC.

Ob pogrebu + Ane KOS so darovali za svete 
maše: Magda Ovčak z družino (1 mašni na-
men) in Mira Kern z družino (1 mašni namen).

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

BRALCI BOŽJE BESEDE
29. nedelja med letom, 21. oktober, ob 9.00:

Oznanila Ignac POLAJNAR

1. berilo (Iz 53,10-11) Renata OGOREVC 

2. berilo (Heb 4,14-16) Stane MERŠE

Prošnje Martin NATLAČEN

30. nedelja med letom, 28. oktober, ob 9.00:

Oznanila Jurij ŠILC

1. berilo (Jer 31,7-9) Jolanda BIZJAK

2. berilo (Heb 5,1-6) Tilen ŠILC

Prošnje Nuša MERŠE

 ... IN ZAME!
In ko se zavedaš, da je Nekdo za tebe daroval svoje življenje, ponoriš od veselja in se veseliš 

vsak trenutek svojega življenja, saj veš, da boš prišel v Nebeško kraljestvo. Veselim se, ker smo 
delček takega okusili tudi mladi na duhovno-družabnem vikendu v Bohinju. (D. Ogorevc)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od + Ane KOS iz Sr. 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
Č KOT ... ČISTOST

V prvi vrsti Cerkev pri čistosti poudarja iskre-
no ljubezen, ki temelji na zvestobi in graditvi 
odnosa med partnerjema. Zato moramo go-
voriti o zdravi spolnosti, vzdržnosti, naravnih 
metodah pri ustvarjanju družine. Pri tem se zdi 
Cerkev svetu staromodna, če pa malo pomisli-
mo, lahko vidimo, da nihče ne ponuja boljše 
možnosti za rešitev mnogih stisk tega sveta na 
področju najglobljih človeških odnosov.l
Čistost pa ima tudi nadvse vzvišen pomen pri 
vseh drugih področjih življenja, v mislih, bese-
dah in dejanjih, saj iskrenost lahko enačimo s 
čistostjo.

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Kateri dve zapovedi govorita o čistosti in 

zdravi spolnosti?

SVETOST V ŽUPNIJI

Sveti Luka, evangelist, se je rodil v Antio-
hiji (južna Turčija) in umrl v starosti 84 let v 
grških Tebah. Po poklicu je bil zdravnik in po 
stari krščanski tradiciji tudi slikar. Lukov evan-
gelij, ki je izmed štirih kanoničnih evangeli-
jev najdaljši, je namenjen poganom, saj je 
njegovo temeljno sporočilo vesoljnost od-
rešenja. Povedati jim hoče, da so tudi oni v 
Kristusu odrešeni in namenjeni zveličanju.

(Sv. Luka, podružnica sv. Jurija v Tacnu)



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
14. 10. 
ned

28. NEDELJA 
MED LETOM
ŽUPNIJSKI DAN 

11.00 za blagoslov v župniji Šmartno

15. 10.  
pon

sv. Terezija Avilska,
devica in cerkvena učiteljica

19.00 + Rozalija PETEK Šmartno

16. 10.  
tor

sv. Hedvika,
kneginja in redovnica ni maše

17. 10.  
sre

sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec

19.00 + Pavla ROSULNIK, 30. dan Šmartno

18. 10. 
čet

sv. Luka,
evangelist

19.00
+ Valentin LAMPIČ, obl.
+ Ana KOS, 7. dan

Šmartno

19. 10. 
pet

sv. Janez in tovariši,
kanadski mučenci

19.00 + Marjan SMOLEJ, obl. Šmartno

20. 10. 
sob

sv. Vendelin,
puščavnik

19.00 + Vilko VENE, obl. Tacen

21. 10. 
ned

29. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA NEDELJA 

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Filip in Vida JERAJ

22. 10. 
pon

sv. Marija Saloma,
svetopisemska žena

19.00 + Nika GREGORŠ, obl. Šmartno

23. 10. 
tor

sv. Janez Kapistran,
duhovnik

6.30 + LOŽAR Šmartno

24. 10. 
sre

sv. Anton Marija Klaret,
redovni ustanovitelj 19.00 za veroučence in njihove družine Šmartno

25. 10. 
čet

sv. Krizant in Darija,
mučenca

19.00 + Antonija GREGORŠ, obl. Šmartno

26. 10. 
pet

sv. Rustik,
mučenec

19.00 + Ivanka KNEZ (Gameljne), obl. Šmartno

27. 10. 
sob

sv. Sabina Avilska,
mučenka

19.00 + Franc TRTNIK Tacen

28. 10. 
ned

29. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + JERAS Šmartno

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

»Kdo je  mož,  k i  ima vesel je  nad ži vl jenjem,  ki  l jubi  dneve,  da bi  v idel  dobro? 
Zadržuj  svoj  jezik  od zla,  svoje ustnice od zvi jačnega go vorjenja.

Ogibl j i  se zla  in  delaj  dobro,  išči  mir  in  se zanj  zavzemaj« (Ps 34,13-15).
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