
GOSI IZ OZADJA 
Upam, da se niste ustrašili, ker iz napisanega naslova lahko sklepate, da kršim volilni molk. 
Morda ste pa zmotno pomislili, da žalim kakšno vašo sosedo. Ni res. Letošnja Martinova ne-
delja je pač še toliko bolj Martinova, ker je god našega preslavnega svetnika ravno na nedeljo. 
In na kaj bo verna množica pomislila ob sv. Martinu? Seveda. Vino. Najprej mošt, potem prava 
žlahtna kapljica. Nekateri bodo sanjali o pečeni goski. Drugi so bolj realni, ker si ob splošnem 
pomanjkanju ne zmišljujejo, kaj bodo dali na mizo. Najdejo se tudi pogumni, ki bodo počastili 
zavetnika naše župnijske cerkve pod Šmarno goro.
V legendi o sv. Martinu (ki pa le mogoče izvira iz kančka resnice!) nastopa gos. Sicer bolj v 
ozadju, a vendar. Saj verjetno že veste, da naj bi se Martin, potem ko je bil izbran za škofa, 
skrival, in so ga izdale te domače živali s svojim gaganjem ...
Kakor smo že rekli, je vse skupaj lahko samo pobožna legenda. Tisti kanček resnice pa je lahko 
vprašanje o strahospoštovanju do predstojniške službe, pred katero je verjetno tudi Martin 
iz Toursa človeško trepetal. Nobena predstojniška služba ni lahka. V Cerkvi, državi, družini. 
Kjerkoli. A nekdo jo mora prevzeti. Nekdo mora prevzeti odgovornost. Vsi ne moremo biti 
samo otroci, verni laiki in državljani. Predstojnik bo postavljen pred različne izzive, tegobe in 
tudi strašne kritike. S tem mora računati! Pa tudi s tem, da nikoli ne bo vsem mogel ustreči 
po njihovih željah. Kadar ni odgovornosti predstojnikov, potem nimamo strogih in usmiljenih 
staršev, modrih državnih voditeljev in svetniških duhovnikov. Zato je prav, da si pri Bogu izpro-
simo modrosti za opravljanje svoje predstojniške službe. Kjerkoli. Z goskami ali brez.

Sebastjan, župnik
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 S praznikom Jezusa Kristusa, Kralja 
vesoljstva, 25. novembra, zaključujemo 
cerkveno leto. Pri nedeljski maši ob 9.00 
bomo sprejeli in blagoslovili nove mini-
strante.

 Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cer-
kvene glasbe, 22. novembra, se vsem 
pevcem župnijskih pevskih zborov, zbo-
rovodjem in organistu zahvaljujem za 
sodelovanje Bogu v čast in nam v vese-
lje. Skupaj se bomo poveselili v sredo, 
21. novembra, pri vajah zbora, ob 20.00 
v župnišču.

 Za vse darove ob Zahvalni nedelji, za 
materialno in tudi za moralno podporo, se 
lepo zahvaljujem. Bog povrni vsem župnij-
skim sodelavcem! Še posebej pa se za-
hvaljujemo Rašičanom za bero in pripravo 
daritvenega oltarja v župnijski cerkvi! 

 Poročilo ŽGS o zbranih sredstvih v 
skladu za odplačilo dolga: kuverte: 3.160 
EUR, internetna plačila: 1.780 EUR, žu-
pnikov sklad: 672 EUR. Bog povrni!

 Nekaj datumov v prihodnosti: 
f 2. december - maša za pokojne 2012 (9.00) 
f 3. december - srečanje Karitas (18.30)
f 5. december - miklavževanje (16.00)
f 9. december - sklep prazničnega leta 
ob 550. letnici ljubljanske škofije, stolnica 
(16.00)

 Sestanek s člani Župnijskega gospo-
darskega sveta bo v četrtek, 15. novem-
bra, ob 19.00 v župnišču. Zaradi sestan-
kov z odvetniki i

 Srečanje staršev otrok 7. in 8. razre-
da (birmanskih kandidatov) bo v petek, 
16. novembra, ob 19.00 v župnišču.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v me-
secu novembru, v soboto, 17. novembra, 
na vrsti ulice: Lizike Jančar, Pot sodarjev, 
Židankova, Čižmanova ter Ulica Mirka 
Tomšiča.

 V nedeljo, 18. novembra, pri maši ob 
9.00 se nam bodo predstavili birmanski 
kandidati, ki bodo prejeli zakrament sve-
te birme v jeseni leta 2014. 

 Dekanijsko srečanje ŽPS bo prav 
tako v nedeljo, 18. novembra, ob 15.00 v 
župniji Ljubljana Podutik. Vabljeni člani ŽPS!

 Srečanje biblične skupine bo v pone-
deljek, 19. novembra, ob 19.00 v župni-
šču. Starši učencev 2. razreda pa imajo 
prav tako srečanje, in sicer ob 18.30. Od 
17.00 naprej pa so povabljeni k čiščenju 
veroučnih učilnic.

 Vaje za ministrante bodo v soboto, 
24. novembra, ob 9.00 v župnijski cerkvi. 
Povabljeni k duhovnim vajam, ki bodo v 
času od 23. do 25. novembra v Želimljah. 
Prijave pri župniku!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Ljudje naredimo približno 35.000 odločitev na dan. Nekatere odločitve so bolj pomembne in nekatere 

manj. Nekatere vplivajo zgolj na moje počutje in početje, druge vplivajo na ljudi okoli mene. Veliko mojih 
odločitev pa vpliva na otroke, ki so mi zaupani v vzgojo, varstvo in skrb. Kje bomo živeli? Kaj bomo počeli?

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 28. oktobra ste darovali za naslednje 
mašne namene: za blagoslov novokrščenke, 
za svetost v duhovniškem poklicu, za pokojne 
sorodnike.
Ob pogrebu + Frančiške GREGORŠ so darovali 
za svete maše: Tončka Lampič  in Kramarjevi (po 
1 mašni namen).
Z novembrski nameni za rajne smo zbrali za 
120 mašnih intencij. Svete maše bodo v no-
vembru opravili: msgr. Alojz Uran, msgr. An-
drej Glavan, g. Marko Trošt, g. Gregor Celes-
tina, msgr. Peter Zakrajšek, g. Boštjan Prevc, 
g. Roman Globokar, prelat Anton Markelj. 
Bog povrni za vaše darove!

BRALCI BOŽJE BESEDE
33. nedelja med letom, 18. november, ob 9.00:

Oznanila Jure SEŠEK

1. berilo (Dan 12,1-3) Renata OGOREVC

2. berilo (Heb 10,11-14.18) Tilen DEBEVEC

Prošnje Tadej OGOREVC

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, 25. november, ob 9.00:

Oznanila Barbara MERŠE

1. berilo (Dan 7,13-14) Joži PLUT

2. berilo (Raz 1,5-8) Aleš JELNIKAR

Prošnje Lea MERŠE

... IN ZAME!
Kakšen bo moj/njihov pogled na svet? Včasih se težko odločim, ker ne vem, kaj je prav, včasih se odločim tudi 
v nasprotju z mojimi/njihovimi željami. Včasih so otroci z odločitvami zadovoljni, včasih ne, vendar zaupajo in 
učijo zaupati, da na poti odločitev nisem sama ter da Božja ljubezen odrešuje tudi naše napake. (B. Merše)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od + Frančiške GREGORŠ iz 
Šmartna
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
E KOT ... EFEŠKI KONCIL

Leta 431 so na koncilu v Efezu obsodili nesto-
rianizem (Nestorij je učil, da sta v Kristusu ne 
samo dve naravi, ampak tudi dve osebi) ter 
potrdili nauk o Marijinem Božjem materinstvu. 
Marija ni samo mati Kristusa, človeka, temveč 
tudi Boga.
Cerkvenemu občestvu v Efezu pa je pisal že 
apostol Pavel v svojem pismu Efežanom.

NAGRADNO VPRAŠANJE 
V kateri državi je danes mesto Efez? 

N.B.: V tej državi danes proizvajajo tudi pivo 
s tem imenom.

Sveti Stanislav Kostka, poljski jezuit, se 
je rodil 28. oktobra 1550 v plemiški družini 
pri Varšavi. Na sedemnajsti rojstni dan je bil 
v Rimu sprejel v noviciat, kjer je ostal samo 
deset mesecev. V začetku avgusta 1568 je 
zbolel in 15. avgusta, na praznik Vnebov-
zete, umrl. Velja za zavetnika študentov in 
mladine. Po njem je bila poimenovana prva 
slovenska gimnazija z internatom v Šentvidu 
pri Ljubljani kot Zavod svetega Stanislava.

SVETOST V ŽUPNIJI

(Kip sv. Stanislava Kostke, kupljen z denarjem, ki 
ga je 1899 šmarski cerkvi podaril Mihael Dečman, 

po domače Boštetovec iz Rašice.)



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
11. 11. 
ned

32. NEDELJA 
MED LETOM
MARTINOVA NEDELJA

7.00 + Pavla ROSULNIK
Šmartno

9.00 za sosesko

12. 11.  
pon

sv. Jozafat Kunčević,
škof in mučenec

18.00 + Jože PEČAR, obl. Šmartno

13. 11.  
tor

sv. Stanislav Kostka,
redovnik ni maše

14. 11.  
sre

sv. Nikolaj Tavelić,
mučenec

18.00 + Stanislav OVČAK, obl. Šmartno

15. 11. 
čet

sv. Albert Veliki,
škof in cerkveni učitelj

18.00 + Nikolaj LAMPIČ, obl. Šmartno

16. 11. 
pet

sv. Marjeta Škotska,
kraljica

18.00 + Ernest in Marija KUŠAR Šmartno

17. 11. 
sob

sv. Elizabeta Ogrska,
redovnica

18.00 + Angela in Janez TOMŠIČ, obl. Tacen

18. 11. 
ned

33. NEDELJA
MED LETOM 

7.00 + Marija DOLINAR, obl.
Šmartno

9.00 na čast Sv. Duhu za birm. kandidate

19. 11. 
pon

sv. Matilda,
redovnica

18.00 + Mirko RUŠT Šmartno

20. 11. 
tor

sv. Edmund, 
kralj

6.30 + Angela ČAMPA Šmartno

21. 11. 
sre

Darovanje 
Device Marije 19.00 + Justina NOVAK, 30. dan Rašica

22. 11. 
čet

sv. Cecilija,
devica in mučenka

18.00 + starši ŽGAJNAR Šmartno

23. 11. 
pet

Klemen I., 
papež in mučenec

18.00 + ČARMAN Šmartno

24. 11. 
sob

sv. Andrej in tovariši,
vietnamski mučenci

18.00 + Ivan BITENC Tacen

25. 11. 
ned

JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Miha HRIBAR, obl.

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Kdor ima dar spodbujanja,  naj  spodbuja.  Kdor daje,  naj  daje širokosrčno. 
Kdor je  predstojnik,  naj  ga odl ikuje vestnost. 

Kdor izkazuje usmil jenje,  naj  to dela z  vesel jem” (Rim 12,8).
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