
TAKO SE (NE) DELA! 
Berem o krivici, ki se je zgodila Slovenski vojski in posledično slovenski državi. Vojaški kaplan je bil v 
uniformi na proslavi ob 70. letnici ustanovitve prve vaške straže, iz katere je nastalo slovensko domo-
branstvo. Saj je res škandal ...
... da se o dogajanju piše na način, ki ni primeren za čas, ki ga živimo, in to v državi, ki pripada Ev-
ropski uniji v 21. stoletju. Ko so pred leti opravili simbolni pokop domobrancev v neki dolenjski župniji, 
je župnik vztrajal, da se svečanosti udeležijo tudi gasilci in lovci. Ostro so nasprotovali. A na koncu so 
prišli. Zakaj? Saj je vendar vsakemu, ki zna razmišljati s svojo glavo, jasno, da bi pobiti fantje danes 
bili člani gasilskih, lovskih, planinskih in ostalih društev. In mar nimajo VSA taka združenja predvsem 
nalogo združevanja in ne razdvajanja. Tudi v Sloveniji.
Sprave ne bo. Vse dokler ne bodo popravljene krivice. Nam kristjanom pogosto pridigajo o odpuščanju 
in Kristusovem zgledu. Toda, krščanska etika, ki temelji na evangeliju Jezusa Kristusa, za odpuščanje 
predvideva najprej iskreno kesanje.
Kje je pri nas kesanje? Kakor da ni bilo dovolj laži v pol stoletja, jih je potrebno natrositi še v zrelo sa-
mostojnost naše domovine. Koliko ljudi danes z nekakšnim ponosom nosi peterokrake rdeče zvezde. 
Je to pravo oziranje v preteklost, da bi prevzeli odgovornost za prihodnost? 
Da bomo kot narod zaživeli, moramo opraviti s preteklostjo, kajti življenje je preteklost, sedanjost in 
prihodnost. Za zločine, medvojne in povojne, se morata kesati in jih obžalovati obe strani. Človeško 
je pričakovati, da se pokoplje vse mrtve, kajti vsi so bili ljudje in vsi živi imajo pravico vedeti, kje so 
pokopani njihovi pokojni. Sicer bodo še kamni vpili: Tako se ne dela!

Sebastjan, župnik
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 Prvo srečanje biblične skupine, ki jo 
vodi ga. Jana Podjavoršek, bo izjemo-
ma četrti ponedeljek, 23. septembra, 
ob 19.30 v župnišču. Vabljeni!  

 V torek, 24. septembra, ne bo svete 
maše v župniji, ker je župnik na duhov-
nih vajah. Veroučna šola poteka nor-
malno. 

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 26. septembra, ob 20.00 v 
župnišču. Krsti pa so po maši ob 9.00, v 
nedeljo, 29. septembra.

 Mašni nameni do konca leta so 
zasedeni. Za prvo polovico leta 2014 
sprejemam namene v decembru. 

 Bog povrni vsem veroučencem in 
staršem za dobre želje in molitve ob za-
četku novega pastoralnega leta. Iskre-
na hvala tudi za dar za kateheta, ki ste 
ga priložili v spričevala!

 Nekaj datumov v prihodnosti:
f 4. - 6. oktober - duhovno-počitniški 
dnevi za mladino v Bohinjski Bistrici
f 9. oktober - srečanje katehetov 
(15.00) 
f 13. oktober - župnijski dan s sku-
pnim kosilom in gosti (11.00)

 Srečanje Župnijskega gospodarske-
ga sveta bo v ponedeljek, 16. septem-
bra, ob 19.30 v župnišču. 

 Otroški pevski zbor za nižje razrede 
osnovne šole, ki ga vodi g. Luka Mavrič, 
ima prve vaje v ponedeljek, 16. sep-
tembra, ob 17.00 v prostorih Pošte.

 Starši učencev 1. razreda so v če-
trtek, 19. septembra, lepo povabljeni k 
čiščenju učilnic v župnišču. Ob 19.45 pa 
bomo imeli kratko srečanje s katehe-
tom.

 V soboto, 21. septembra je Festival 
Stična za mlade. Vlak odpelje s postaje 
v Ljubljani ob 7.50. Na Šmarni gori bo 
zaobljubljena maša v zahvalo za vrni-
tev Rašičanov iz izgnanstva, in sicer ob 
10.00.

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 21. septembra, na vrsti Zgornje 
Gameljne.

 V nedeljo, 22. septembra, bo v naši 
župniji tradicionalno srečanje ostarelih, 
bolnih in invalidov, ki ga pripravljajo so-
delavci Karitas. Med nami bo župnik pri 
Sv. Duhu pri Škofji Loki, g. Franci Alič, 
ki se je pred nedavnim spopadel s hudo 
boleznijo. Med mašo bo priložnost za 
prejem zakramenta bolniškega mazilje-
nja, po maši pa pogostitev v župnišču. 

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Štiri sestre smo ... Oče je bil pri domobrancih navaden vojak. Po vojni se je skrival, zato so 

nasilno odpeljali mamo. Ko je videl, kaj se je zgodilo, se je šel raje sam javit, samo da bi izpustili 
ženo. Od takrat ga nismo več videli. Praznino je bilo vedno čutiti. In tudi bolečino!

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. avgusta ste darovali za naslednje 
mašne namene: za blagoslov v družini, 
+ Hari BRVAR (3 mašne namene), za 
veroučence in njihove družine (3 mašne 
namene), + Albina RUPAR, + Ana Mari-
ja DOLES, za zdravje, za nove duhovne 
poklice, za modro vodstvo Cerkve.
Ob pogrebu + Antona BELČIČA ste darovali 
za 3 mašne namene.
Bog povrni! Svete maše bosta opravila g. 
Gregor Celestina, vzgojitelj v Zavodu sv. 
Stanislava in g. Boštjan Prevc, nadškofijski 
tajnik ali pa bodo opravljene v dneh, ko ni 
oznanjene maše v Šmartnem.

BRALCI BOŽJE BESEDE
25. nedelja med letom, 22. september, ob 9.00:

Oznanila Jurij ŠILC

1. berilo (Am 8,4-7) Mira KERN

2. berilo (1 Tim 2,1-8) Ivan BIZJAK

Prošnje Nina BILBAN

26. nedelja med letom, 29. september, ob 9.00:

Oznanila Renata OGOREVC

1. berilo (Am 6,1-7) Joži PLUT

2. berilo (1 Tim 6,11-16) Stane MERŠE

Prošnje Anita VIDMAR

... IN ZAME!
 Toda, nikoli nisem čutila kakšnega sovraštva, še posebno, ker vem, kako so tudi morilci trpeli v 

svojem življenju. Božja kazen pa enkrat pride, ne glede na to, kako skrivaš svoja dejanja. Odpus-
timo! A ne pozabimo: resnica mora priti na dan. In bo prišla ... (M. M.) 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Zakrament svetega zakona sta sklenila 
Jaka ŠILC in Simona ARTELJ, oba iz župnije 
Šmartno pod Šmarno goro.
Obilo blagoslova na skupni poti!

CERKEV OD A DO Ž 
T KOT ... TABERNAKELJ

Beseda tabernakelj izhaja iz latinščine (lat. 
tabernaculum - koš ali šotor) in pomeni 
osrednji prostor v prezbiteriju na glavnem 
oltarju, kjer v ciborijih hranimo posvečene 
hostije in monštranco z Najsvetejšim. V tab-
ernakelj smejo po hostije samo posvečeni 
in izredni delilci obhajila.

NAGRADNO VPRAŠANJE

Kako še imenujemo sveto obhajilo?

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).



GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
15. 9. 
ned

24. NEDELJA 
MED LETOM
NEDELJA
SVETNIŠKIH KANDIDATOV

7.00 za žive in rajne farane Šmartno

9.00 + Marija VIDRIH, obl. Šmartno

10.30 za sosesko Rašica

16. 9.  
pon

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca

19.00 + Ana RUŠT, obl. Šmartno

17. 9.   
tor

sv. Robert Bellarmino,
škof in cerkveni učitelj

7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

18. 9.  
sre

sv. Jožef Kupertinski,
redovnik

19.00 + Ljudmila ŠKOF, 30. dan Šmartno

19. 9. 
čet

sv. Januarij, 
škof in mučenec

19.00 + Pavla ROSULNIK, obl. Šmartno

20. 9. 
pet

sv. Andrej Kim Tae-gon 
in drugi korejski mučenci

19.00 + Francka SEŠEK, obl. Šmartno

21. 9. 
sob

sv. Matej,
apostol in evangelist

10.00 v zahvalo za rešitev iz izgnanstva Šmarna gora

19.00 + Ivan ŠMON, obl. Tacen

22. 9. 
ned

25. NEDELJA 
MED LETOM
SLOMŠKOVA NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marija in Mavricij CERAR, obl.

23. 9. 
pon

sv. Pij iz Pietrelcine,
redovnik

19.00 + Marija JESIH Šmartno

24. 9. 
tor

bl. Anton M. Slomšek,
škof ni maše

25. 9. 
sre

sv. Firmin,
škof in mučenec 19.00 + Marjan SMOLEJ, obl. Šmartno

26. 9. 
čet

sv. Kozma in Damijan,
mučenca

19.00 + Angelca SNOJ, obl. Šmartno

27. 9. 
pet

sv. Vincencij Pavelski,
redovni ustanovitelj

19.00 + Ljudmila ŠKOF, obl. Šmartno

28. 9. 
sob

sv. Vaclav,
mučenec

19.00 + MALOVRH Tacen

29. 9. 
ned

26. NEDELJA
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Ivan in Frančiška PODGORŠEK

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Čeprav boš proti prijatelju odprl usta, se ne boj, ker je še možna sprava. Sramotenje in napuh, 
izdaja skrivnosti in zahrbten udarec – pred tem pa bo zbežal vsak prijatelj”(Sir 22,22). 
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