
KO ZORIJO JAGODE

Odkod taka razlika? Kako to? Tako se sprašujem, ko vidim različne čase zorenja jagod. To 
ni tista mladinska literarna predloga (odlična!) izpred par desetletij, po kateri je nastal fi lm 
(hudo povprečen, če mene vprašate). Razmišljam o jagodah rožnega venca. Hitro bodo do-
zorele, saj veste – oktober je blizu.
Kako to? Koliko Slovencem je v težkih razmerah, zaporih, bolnišnicah, ujetništvu, vsaka ja-
goda pomenila košček nebes sredi pekla. Celo sami so si izdelali molek, če ga niso imeli pri 
roki. In iz kakšnega materiala! Nato so jagode polzele med prsti. Zase, za rešitev, za srečno 
smrt, za družino. Tudi za tiste, ki so te nedolžnega mučili. In če bi zbrali množico teh jagod 
iz Kočevskega Roga in Teharij, bi lahko upravičeno rekli: Da. Slovenski narod je veren, je 
trpin, je Božji!
In danes? Kako to? Skoraj nikjer ga ne molimo, razen pred mašo. Doma visi kar tako. Ker 
je slučajno prišel suhorobar mimo. In smo ga kupili. Jagode zorijo danes drugače. Čisto na 
hitro se potem vprašam: Kaj pa, če nam gre v resnici predobro? Bomo morali spet v jarem, 
da bodo jagode polzele med prsti in dozorele prej?
Tudi letos so že zrele oktobra. Povabljeni stari in mladi, da jih obiramo pol ure pred mašo. 
Morda res ne moremo vsak dan. Pa jih pridite trgat vsaj kakšen dan. Ko bo pravi namen, za 
katerega bomo skupaj molili (op. avt.: Glej naslednjo stran!).

 Sebastjan, župnik
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ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Marije KOSMAČ iz Šmartna. 
Gospod, daj ji večni pokoj!

• NAŠI MLADI KRISTJANI
Zakrament svetega krsta so prejeli ALJAŽ Kovačič s 
Ceste Cirila Kosmača, NEŽA Brcar Nabernik  
iz Ulice Angele Ljubičeve ter KARLINA Novak s Ta-
censke ceste. 
Podprimo jih z molitvijo!

• NAŠI NOVOPOROČENCI
 Sveti zakon sta sklenila Primož BROLIH iz Brezovice 
pri Ljubljani in Janja KRALJ iz Šmartna pod  
Šmarno goro. 
Veliko blagoslova na novi življenjski poti!

NAMEN MOLITVE ROŽNEGA VENCA 
V MESECU OKTOBRU

PONEDELJEK za naše rajne

TOREK 
ob 6.00 pred Najsvetejšim

za bolne in ostarele

SREDA za družine in veroučence

ČETRTEK za nove duhovne poklice

PETEK na čast bl. Alojziju Groz-
detu za našo župnijo

SOBOTA (Tacen) na čast Materi Božji za 
blagoslov v življenju

NEDELJA za našo domovino

• V tednu od 3. oktobra poteka Svetopi-
semski maraton pri sv. Jožefu v Ljubljani. Vse, še 
posebej bralce Božje besede, vabijo k sodelovanju. 
Več na: www.biblija.net. 

• V mesecu oktobru ste vsi, še posebej pa 
veroučenci, povabljeni k molitvi rožnega venca, ki je 
pol ure pred sveto mašo. Ker mnogi ne morete vsak 
dan k pobožnosti ali sveti maši zaradi obveznosti v 
službi, bomo molili vsak dan po enem namenu (glej 
razpredelnico spodaj!), da bi si vsaj kakšen dan vze-
li za to lepo molitev. Pridružite se skupni molitvi v 
župnijski cerkvi!

• Ministranti imajo vaje pred župnijskim že-
gnanjem izjemoma v petek, 8. oktobra, po maši ob 
19.30.

• V nedeljo, 10. oktobra, je žegnanjska ne-
delja pri fari. Slovesni sveti maši bosta kot ponavadi 
ob 7.00 in 9.00. Nabirka med mašo bo za potrebe 
župnije (to bo mesečno darovanje za mesec okto-
ber; odplačati moramo še drugo polovico stroškov, 
nastalih pri obnovi nagrobnika duhovnikov na poko-
pališču).

• V nedeljo, 17. oktobra, bo popoldan v Ku-
cji dolini spravna pobožnost in molitev za pobite v 
Brezarjevem breznu. Program se začne ob 15.00.

• Vabimo vas, da se v letu krščanske do-
brodelnosti in solidarnosti pridružite župnijski akciji 
Namesto cvetja na grob. Če kdo od vaših sorodni-
kov, sosedov ali znancev odide v večnost, lahko 
vzamete kuverto, ki je v župnijski cerkvi ali pisarni, 
in jo skupaj z darom namesto rož in sveč prinesete 
župniku, ki jo bo podpisal, vi pa jo boste lahko izro-
čili svojcem. Zbrane darove bomo namenili za svete 
maše za pokojnega, za župnijo in za Karitas.

• Prenovili smo spletno stran naše župnije, 
zato vas vabimo k ogledu na: http://zupnija-smar-
tno.rkc.si! 

• Nekaj datumov v prihodnosti: 
3. oktober – srečanje za bolne in ostarele s sveto 
mašo v Šmartnem (15.00) 
9. oktober – Pastoralni tečaj za katehete in laike v 
Zavodu sv. Stanislava (9.00)
17. oktober – spravna slovesnost za pobite v Kucji 
dolini (15.00)
6. november – blagoslov novih zvonov na podružni-
ci v Sp. Gameljnah (16.00)

DNEVI PRED NAMI 

BL. ALOJZIJ GROZDE 
ZA ŽUPNIJO – ZA ŽIVLJENJE 

Z MESECEM OKTOBROM PO SKLEPU ŽPS ZAČENJA-
MO S POSEBNO AKCIJO. VABIMO 100 POSAMEZNI-
KOV ALI DRUŽIN, DA SPREJMEJO SLIKO BLAŽE-
NEGA ALOJZIJA GROZDETA, SE MU PRIPOROČAJO 
ZA BLAGOSLOV IN OB PRVIH PETKIH PRI SVETI 
MAŠI PROSIJO ZA MORALNO PRENOVO ŽUPNIJE. 
ČE BOMO DOBILI 100 VERNIKOV, KI BODO MOLI-
LI V TA NAMEN, BOMO PROSILI ŠKOFIJO NOVO 
MESTO, DA BI V NASLEDNJEM LETU PREJELI RE-
LIKVIJE BLAŽENEGA MUČENCA. OGLASITE SE V 
ŽUPNIŠČU!



ZA LEPŠE 
BOGOSLUŽJE

Hvalospevu sledi odgovor ljudstva, ki pri-
haja iz Izaijevega videnja nebeškega prestola, 
ob katerem so stali serafi  in vzklikali Svet, svet 
svet (Iz 6,1-3). Za preroka Izaija je Bog Sveti 
Izraelov. In prav zaradi SVOJE svetosti Bog tudi 
od ljudi zahteva svetost!

Himna svet naj bi bila v Cerkvi za 
slovesnejše prilike, torej nedeljsko bogoslužje, 
preprosto uglasbena, da bi je nikoli ne odpeval 
samo zbor. S prodorom avstrijskih skladateljev je 
gregorijanski koral nadomestila dolga melodija, 
umetnostno čudovito delo. Kar pa je prineslo 
dejstvo, da je verno ljudstvo začelo prihajati v 
cerkev poslušati velike umetniške stvaritve, ne pa 
slaviti Boga Vsemogočnega. Skromno mnenje: 
glasno odgovarjajmo ali pojmo ljudske Sanctuse. 
Velike maše Schubertov, Mozartov in Haydnov pa 
poslušajmo doma v sobi, da se umirimo in tako 
počastimo Gospoda. In zelo rad jih poslušam!

ODDANE MAŠE
Od 20. septembra ste darovali za naslednje namene: 
+ ZUPANČIČ, za zdravje, + HABE, + SAVINŠEK, + 
PENCA, + Ema JAKIN, + Bogomila MEDVED, za po-
kojne sorodnike, za zdravje, v zahvalo za birmo, v 
dober namen, za blagoslov.
Svete maše po teh namenih bodo opravljene drugje. 
Vabim vas, da darujete za oddane maše!

NAMESTO CVETJA NA GROB
Ob pogrebu + Marije KOSMAČ je darovala Joža 
Sešek 20 EUR. Bog povrni!

ZA RAZMISLEK
„Lahko bi se ne vem kako trudil, toda v Cerk-
vi ne morem biti več od Božjega otroka.“

(Branko Balažic)

Sem se pripravljen zahvaliti za to, kar sem? Ali se 
potrudim vsaj za kakšno desetko rožnega venca v 
zahvalo za odrešenje, za vse, za blagoslov?
Moli zdrav, bolan boš težko ...

OBZORJE VERE
Kaj je dobrota?
Je sploh še aktualna, danes, ko imamo za preživetje 
dovolj? Pa vendar – če se ozremo naokrog, bomo 
videli ljudi, ki so potrebni pomoči. Takih ljudi ni 
potrebno iskati, na vsakem koraku jih je dovolj, 
tudi v Sloveniji. Kaj pa tisti, ki trpijo na duši? Ki so 
duhovno ranjeni? Nikar ne mislimo, da dobroto iz-
kazujemo samo s tem, ko olajšamo svojo denarnico 
in smo potem potolaženi, ker smo nekoga nasitili in 
imamo še vedno dovolj. Krasno! Samo ljudje so še 
vedno lačni in žejni. Naše pozornosti! Pa jo damo? 
Dobrota torej ni v tem, koliko bom dal, ampak, ko-
liko bom na voljo.
Predstavljajte si črno kuhinjo. Prizor, kakor bi se 
vrnili 100 let v preteklost. V sobi smrdi, da ti gre na 
bruhanje. Ob vsej nesnagi ni prostora, da bi se kam 
usedel. V postelji leži starejša gospa, ki je že davno 
prekoračila osemdeseto leto in sama ne more hodi-
ti. Kaj potrebuje? Nikakor najprej čistilke, sorodnika 
ali prijatelja s krožnikom vrele juhe, duhovnika z 
obhajilom. Najprej potrebuje ČLOVEKA, ki bo to-
liko dober, da se bo z njo pogovarjal. Točno tako 
izkušnjo sem imel pri (že pokojni) Ani, ki sem 
jo obiskoval za prve petke štiri leta. In še danes 
vem: nobene dobrote nisem izkazal! Prišel sem z 
Najsvetejšim, jo obhajal in hitro odšel, ker se vedno 
mudi. Ona pa je cel mesec čakala. Bil sem eden 
redkih, ki jo je obiskal.
Žal. Prevečkrat mislimo, da bomo dobri, če bomo 
kaj dali. Kdaj bomo pa NA VOLJO?



GOD/PRAZNIK URA NAMEN KRAJ

3. 10.
ned

27. NEDELJA MED LETOM
ROŽNOVENSKA

7.00 za žive in rajne farane

Šmartno9.00 + Jože JUNKAR

15.00 za bolne in ostarele                      

4. 10.
pon

sv. Frančišek Asiški, 
redovni ustanovitelj       19.00 + starši in Franc ŠUŠTAR Šmartno

5. 10.
tor

sv. Apolinarij, 
škof 6.30 za pokojne sorodnike Šmartno

6. 10.
sre

sv. Bruno, 
redovni ustanovitelj                        19.00 + Jože ZUPANČIČ, obl. Šmartno

7. 10.
čet

Rožnovenska Mati Božja                                  19.00 + Justina PIPAN Šmartno

8. 10.
pet

sv. Benedikta, 
mučenka                                    19.00 + Marjan SMOLEJ, obl. Šmartno

9. 10.
sob

sv. Dionizij, 
škof                              20.00 + Alojzija TOMŠIČ Tacen

10. 10.
ned

28. NEDELJA MED LETOM 
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE                                                    

7.00 + Mihaela KORPAR, obl.
Šmartno

9.00 za sosesko

11. 10.
pon

sv. Firmin, 
škof        19.00 + Zvonko PAVIĆ, obl. Šmartno

12. 10.
tor

sv. Maksimilijan Celjski, 
škof in mučenec         6.30 + Terezija in Miha VIDMAR, obl. Šmartno

13. 10.
sre

sv. Koloman, 
puščavnik                                  (po namenu)

14. 10.
čet

sv. Kalist I., 
papež in mučenec                         19.00 + Valentin LAMPIČ, obl. Šmartno

15. 10.
pet

sv. Terezija Avilska, 
redovnica in cerk. uč.      19.00 + Valentin CEDILNIK in sorodniki Šmartno

16. 10.
sob

sv. Hedvika, 
kneginja                                      20.00 + Marija KLANJŠČEK Tacen

17. 10.
ned

29. NEDELJA MED LETOM                           7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + BOŠKOVI
SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, 
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07         GSM: 041/238-970
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)

Slike na naslovnici: 
župnijska cerkev v Šmartnem (sv. Martin), 
podružnice v Tacnu (sv. Jurij), 
v Sr. Gameljnah (sv. Andrej), Sp. Gameljnah 
(sv. Lenart) in na Rašici (sv. Križ). 
Tisk: Salve, Rakovnik, Strip: Marta Bartolj

V elektronski obliki ga najdete na naslovu: 
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila

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.

KRST
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.

POROKA
Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, 

prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta)


