
NADALJUJ S STAVKOM: STAROST JE ... 
Pravzaprav sem mislil nadaljevati z nedavnim uvodnikom ... V smislu jeseni, ki je dozorela in v 
smislu prihajajočega meseca novembra, ko se kristjani oziramo v večnost in premišljujemo o 
minljivosti bornega človeškega telesa v tem zemeljskem življenju.
V zadnjem času se je od nas poslovilo kar nekaj naših faranov, ki so dosegli precej višjo starost, 
kakor je povprečna življenjska doba človeka. Ko sem poslušal njihove življenjske zgodbe, ki so 
bile vse prej kot rožnate, sem si mislil: Človek s starostjo napreduje tudi v modrosti. Čeprav je 
telo slabotno in se um velikokrat omrači, je vendarle bolj zrel. In tako lahko potrdimo misel, da 
se človek uči celo življenje.
Ob teh slovesih pa me vedno znova ujezi ravnanje ljudi, ki s starostjo nič ne napredujejo. Ko 
s pogrebnim sprevodom (ali s procesijo) krenemo proti cerkvi, nestrpni vozniki skoraj nikoli ne 
upoštevajo pravila, da se v tem primeru vozilo ustavi in celo ugasne motor. Če ne drugače, iz 
spoštovanja do pokojnega in njegovih žalujočih. Nikakor! Čim hitreje moram mimo, ker se mi 
mudi. In to se zgodi pri vsakem pogrebu!
Ali veste da bolezni omračitve uma, kot je Alzheimerjeva bolezen, največkrat prizadenejo in-
telektualne ljudi? Ne ovinkarimo: ljudi, kot smo mi, ki si prizadevamo, da bi vedeli največ, da 
bi spreminjali svet in stara pravila. Ljudi, ki se jim vedno tako mudi, da jim pogrebni sprevod 
pač ne sme zaustaviti naglice. Če bi kdaj tako pomislili, ne bi bilo težav s stresom in naglico.
Tako spoznavaš, da je starost ... modrost! Za tiste, ki se v življenju naučijo prav ravnati.

Sebastjan, župnik
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 Srečanje župnijskega pastoralnega 
sveta bo v ponedeljek, 5. novembra, ob 
18.30 v župnišču.

 Praznik celodnevnega češčenja za 
našo župnijo bo v soboto, 10. novembra. 
Začnemo s sveto mašo ob 9.00, nato bo 
češčenje po skupinah (dodatni list!) in za-
ključek ob 18.00, ki ga bo vodil dekan iz 
Mokronoga, g. Klavdio Peterca. Ker bosta 
ta vikend med nami na praksi tudi dva bo-
goslovca, nas bosta med mašo spodbudila 
s svojim pričevanjem in prošnjo za molitev 
za duhovne poklice.

 Martinovo nedeljo, patrocinij župnij-
ske cerkve obhajamo letos na sam god 
sv. Martina iz Toursa, 11. novembra. Pri 
slovesni maši ob 9.00 bo tudi podelitev 
letošnjega Odličja svetega Martina.

 Fantje, ki bi radi postali ministranti (od 
1. razreda!), se oglasite pri župniku!

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.160 
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, žu-
pnikov sklad: 638 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 18. november - predstavitev birman-
skih kandidatov (9.00) 
f 19. november - čiščenje učilnic in 
srečanje staršev 2. razreda (17.00)
f 25. november - sprejem novih mini-
strantov (18.30) 

 Priložnost za sveto spoved (spo-
vednik od drugod!) pred prazniki bo v 
ponedeljek, 29. oktobra, pol ure pred 
večerno mašo in po maši. V tem tednu 
so šolske in veroučne počitnice. Ne po-
zabimo, da so maše že ob 18.00!

 Slovesni in zapovedani praznik Vseh 
svetih, 1. novembra, je priložnost, da se 
Bogu zahvalimo za odrešenje in vse, ki 
nas pri njem že podpirajo s svojo pripro-
šnjo, vključno z našimi sorodniki, ki sme-
jo zreti Božje obličje. Sveti maši bosta 
dopoldan ob 7.00 in 9.00 v župnijski cer-
kvi ter ob 14.00. Molitve na pokopališču 
bodo ob 15.00, molitev treh delov rožne-
ga venca pa ob 17.00 v župnijski cerkvi in 
po podružnicah.

 Spomin vseh vernih rajnih, 2. no-
vembra, je praznik Božjega usmiljenja in 
hkrati dan molitve za vse, ki se na poti v 
srečno večnost še očiščujejo. Sveti maši 
bosta v župnijski cerkvi ob 9.00 in 18.00 
ter v Tacnu ob 19.00. To je hkrati tudi 
prvi petek, dopoldan bo obhajanje bolnih 
in ostarelih po domovih (po 10.00!). 

 Na Zahvalno nedeljo, 4. novembra, 
župnijsko cerkev okrasijo farani podru-
žnice sv. Križa na Rašici. Kakor običajno, 
je darovanje te nedelje za vzdrževanje 
domačega duhovnika. Obhajanje patro-
cinija pri sv. Lenartu v Sp. Gameljnah bo 
ob 10.30.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Ko se kdaj ozrem nazaj, si rečem: Kaj je bilo tisto najlepše? 

Mnogokrat sem se preveč ukvarjal z drobnimi rečmi, po nepotrebnem zapravljal čas. 
Namenite čas družini in prijateljem. 

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 18. oktobra ste darovali za naslednje 
mašne namene: za duše v vicah, za stano-
vitnost bogoslovcev in duhovnikov (2 mašna 
namena), za zdravje.
Ob pogrebu + Ivanke SERAŽIN so darovali za 
svete maše: Marjeta Medved, Marta Medved, 
Irena Snoj, Mira Kern z družino, Slavka Mrak.
Ob pogrebu + Justine NOVAK so darovali za 
svete maše: mož Stanko (2 mašna namena), 
Klančnikovi, Lenči z družino, Miklavževi (2 
mašna namena), družina Bregar iz Iv. Gorice, 
družina Oblak iz Ljubljane.

BRALCI BOŽJE BESEDE
31. nedelja med letom, 4. november, ob 9.00:

Oznanila Jure SEŠEK

1. berilo (5 Mz 6,2-6) Klara MERŠE 

2. berilo (Heb 7,23-28) Andrej SKOBE

Prošnje Urška BITENC

Sklep češčenja, 10. november, ob 18.00:

1. berilo Naška SCHENK

2. berilo Luka SEŠEK

Prošnje Petra SUHOVERŠNIK

32. nedelja med letom, 11. november, ob 9.00:

Oznanila Diana BITENC

1. berilo (1 Kr 17,10-16) Lidija LAMPIČ

2. berilo (Heb 9,24-28) Jan ŠILC

Prošnje Irena KOŽELJ

... IN ZAME!
Kako lepo je življenje, če imaš nekoga rad in če nekomu lahko daješ. Ni lepšega kakor objem 

vnuka ali preprostega vprašanja: “Dedi, ali sem lahko pri tebi?” Za vse to sem lahko le hvaležen 
Njemu, od katerega prihaja vse. (J. Kepic)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega krsta sta prejeli LUCIJA 
Sever iz Šmartna ter TEJA Tomšič iz Tacna.
Podprimo ju z molitvijo!

Poslovili smo se od + Ivanke SERAŽIN iz Zg. 
Gameljn ter od + Justine NOVAK z Rašice.
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
D KOT ... DUŠEBRIŽNIŠTVO

Nekoliko zastarel in nenavaden izraz kljub vse-
mu lepo ponazarja skrb Cerkve in njenih pa-
stirjev za vzgojo v svetosti.
Duhovniki naj bi se tako ukvarjali in skrbeli 
predvsem za dušne potrebe svojih vernikov. 
Nemško govorno področje pa še vedno splo-
šno uporablja ta izraz dušebrižništvo (nem. 
Seelsorge, in pa Seelsorgeamt za dušnopastir-
ski urad)

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Kateri je lep slovenski izraz za duhovnika, ki 

pove, da on daruje sveto mašo?



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
28. 10. 
ned

30. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za blagoslov v župniji
Šmartno

9.00 + JERAS
29. 10.  
pon

sv. Mihael Rua,
redovnik

18.00 + Zvonko PAVIĆ, obl. Šmartno

30. 10.  
tor

sv. Marcel, 
mučenec ni maše

31. 10.  
sre

sv. Volbenk,
škof

19.00 + Justina NOVAK, 7. dan Rašica

1. 11. 
čet

VSI SVETI 7.00 + ŠUŠTAR in BELČIČ
Šmartno9.00 + Herman, Marija, Bernardka ANŽIČ

14.00 za žive in rajne farane
2. 11. 
pet

SPOMIN VSEH 
VERNIH RAJNIH

9.00 za duše v vicah Šmartno

18.00 + Frančiška JESIHAR, Jakob LAVRIČ, obl. Šmartno

19.00 + Franc in Anica JAGER, obl. Tacen

3. 11. 
sob

sv. Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

18.00 + SLAVEC Tacen

4. 11. 
ned

31. NEDELJA
MED LETOM
ZAHVALNA NEDELJA 

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + Marija in Valentin KOSMAČ Šmartno

10.30 za sosesko Sp. Gameljne

5. 11. 
pon

sv. Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

18.00 + Alojzij PRIJATELJ Šmartno

6. 11. 
tor

sv. Lenart,
opat

19.00 po namenu Sp. Gameljne

7. 11. 
sre

sv. Ernest,
opat 18.00 + Ana KOS, 30. dan Šmartno

8. 11. 
čet

sv. Bogomir,
škof

18.00 za pokojne sorodnike Šmartno

9. 11. 
pet

Posvetitev
lateranske bazilike

18.00 + Anton in Metka SIRNIK Šmartno

10. 11. 
sob

sv. Leon Veliki,
papež in cerkveni učitelj

9.00 v zahvalo svetemu Martinu
Šmartno

18.00 + Magda MAROLT, obl.
11. 11. 
ned

32. NEDELJA 
MED LETOM
MARTINOVA NEDELJA

7.00 + Pavla ROSULNIK
Šmartno

9.00 za sosesko

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.
Misl i l  sem: Starost naj  go vori ,  vrsta let naj  pokaže modrost« (Job 32,7).
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