
ALI JE MILOST ALI JE GREH?
Apostol Pavel je nekje zapisal, da se je milost bolj pomnožila, kjer se je bolj pomnožil greh. Ko 
sem to mišljenje zaupal duhovnemu voditelju glede samega sebe, sem si zaslužil grajo. Ni to 
čudno? V besedi slediš velikemu apostolu Evrope, pa si zaslužiš ukor. Toda danes vem, da sem 
jih slišal upravičeno. Bog je tisti, ki sme razporejati in presojati, koliko smo v danih okoliščinah 
ravnali prav, čeprav ni bilo prav po danih predpisih in postavah!
Tudi letos bi lahko ob priliki, ob spominu na posvetitev srca našega občestva, župnijske cerkve 
sv. Martina, lahko razmišljali, koliko je že ta “stara mati” preživela naših (vaših) radosti in naših 
(vaših) padcev. Če bi obzidje lahko govorilo in bi se vsa župnijska kronika našla in brala, potem 
bi ... opazili trenutke milosti in trenutke greha. Kakor povsod!
Z našo mladino smo si na duhovni obnovi ogledali tudi italijanski film 7 km od Jeruzalema, ki 
opisuje obupanega rimskega poslovneža Aleksandra, ko bolj zaradi naveličanosti kakor zaradi 
vere roma od Emavsa do Jeruzalema. Tam sreča ... čudež! Samega Jezusa, ki želi (z malo 
bolj modernim pristopom) odvračati ljudi od greha in jih pripeljati do milosti. Aleksandra to 
srečanje korenito spremeni. A sam Jezus ga opozori, da bo njegovo pričevanje pri mnogih na-
letelo na odobravanje, drugi pa bodo v grehu vztrajali. Kakor so po Njegovem oznanjevanju ...
Precej nerodno bo za naše (vaše) potomce, če bodo vzgajani samo z duhom tega sveta, kjer 
ni nič več greh, hkrati pa tudi nič milost. 
Morda bodo pa le enkrat, ob kakšni visoki obletnici naše farne cerkve, mrtvi kamni spregovorili 
o našem prizadevanju, da smo se trudili živeti osvobojeni greha. Da bi le! 

Sebastjan, župnik
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 Za čiščenje učilnic v župnišču so v 
tem mesecu na vrsti starši učencev 2. 
razreda, in sicer v petek, 25. oktobra, 
od 17.00 naprej. Bog povrni!

 V noči na nedeljo, 27. oktobra, pre-
maknemo uro na zimski čas (kazalce 
naprej!). Tudi maše med tednom bodo 
po tej nedelji ob 18.00. 

 Ob župnijskem dnevu ste že prejeli 
kuverte za molitve za rajne v mesecu 
novembru. Dobite jih lahko še v župnij-
ski pisarni ali na mizi z oznanili. Tudi 
letos bomo zbrane darove namenili za 
maše, oddane duhovnikom, ki nimajo 
dovolj svojih namenov. Čimprej oddajte 
svoje namene župniku!

 Bog povrni vsem sodelavcem in 
prostovoljcem, ki ste pomagali pri iz-
vedbi letošnjega župnijskega dneva v 
Šmartnem! Hvala tudi za vaše darove 
ob ofru. Bandero Zg. Gameljn smo že 
oddali v delo Šiviljstvu Mitra iz Preserij.

 Verouk za prvi razred je odslej ob 
sredah ob 15.00, pevske vaje za otroški 
zbor pa so ob ponedeljkih ob 15.00. 

 Nekaj datumov v prihodnosti:
f 3. november - Zahvalna nedelja (le-
tos župnijsko cerkev okrasijo farani po-
družnice sv. Lenarta iz Sp. Gameljn
f 4. november - srečanje staršev birmancev

 V četrtek, 17. oktobra, bo v župniji 
Ljubljana Šentvid dekanijsko srečanje 
bralcev Božje besede, z gostjo, prof. 
Berto Golob. Srečanja se udeležite tudi 
naši bralci, še posebej mlajši!

 Odhod na župnijsko romanje na 
Tirolsko bo v soboto, 19. oktobra, ob 
6.00 izpred župnišča. Še vedno je ne-
kaj mest na voljo, ker smo naročili dva 
avtobusa! Denar za romanje lahko pri-
nesete v župnišče ali pa plačate na av-
tobusu. 

 Na misijonsko nedeljo (20. oktobra) 
bo darovanje med mašo (pušca) name-
njena Misijonski pisarni. Bog povrni za 
vaš dar za naše misijonarje! To nedeljo 
pa bo ob 15.00 v Kucji dolini (župnija 
Ljubljana Podutik) molitev za pobite ra-
njence po drugi svetovni vojni, ki so bili 
umorjeni pri Brezarjevem breznu.

 V ponedeljek, 21. oktobra, ob 
19.30 bo v župnišču srečanje staršev 
veroučencev 3. razreda, ki bodo v tem 
pastoralnem letu prvič pristopili k sve-
temu obhajilu. Prav tako ob 19.30 bo 
srečanje biblične skupine.

 Priprava staršev in botrov na krst 
bo v četrtek, 24. oktobra, ob 20.00 v 
župnišču. Krščevanje bo v nedeljo, 27. 
oktobra, med mašo ob 9.00.

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
Pridite na svatbo! In prišli so od vsepovsod ... Prazniki in praznovanja so nekaj lepega, ker nas 

združijo kot občestvo, včasih tudi z dediščino naših prednikov, kot nas žegnanjska nedelja.
Druženje pa osveži, poživi in poglobi naše medsebojne odnose.

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 3. oktobra ste darovali za nasled-
nje mašne namene: + Terezija RECEK, za 
uspešno operacijo.
Bog povrni! Svete maše bo opravil msgr. 
Peter Zakrajšek ali pa bodo opravljene v 
dneh, ko ni mašnega namena doma.

BRALCI BOŽJE BESEDE
29. nedelja med letom, 20. oktober, ob 9.00:

Oznanila Tilen DEBEVEC

1. berilo (2 Mz 17,8-13) Barbara MERŠE

2. berilo (2 Tim 3,14 - 4,2) Stane MERŠE

Prošnje Diana BITENC

30. nedelja med letom, 27. oktober, ob 9.00:

Oznanila Blaž BILBAN

1. berilo (Sir 35,12-18) Lea MERŠE

2. berilo (2 Tim 4,6-8.16-18) Ignac POLAJNAR

Prošnje Martin NATLAČEN

... IN ZAME!
 Ko stvari delamo v medseboji ljubezni in soglasju, občutimo sadove edinosti. To so: spoštovanje, 

sprava in veselje. Občutek pripadnosti našemu farnemu občestvu
utrdimo tudi z našim župnijskim praznovanjem, mar ne? (I. Bizjak) 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od Julijane KNIFIC iz 
Rašice/Lj. Koseze.
Gospod, daj ji večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž 
V KOT ... VELIKI

Kar nekaj papežem je zgodovina Cerkve 
nadela ime Veliki. Med njimi je tudi Leon 
I. (440-461), ki je s pogumno in drzno po-
tezo ustavil hunskega vladarja Atilo, da ni 
opustošil Rima. Pravijo, da naj bi Atila med 
papeževo prošnjo videl prikazen apostolov 
Petra in Pavla, ki sta mu žugala z mečem, 
zato se je mirno obrnil in prizanesel mestu.

NAGRADNO VPRAŠANJE

Kateri papež, ki ga ljudski glas upravičeno 
imenuje Veliki, pa bo aprila naslednje leto 

proglašen za svetnika?

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
13. 10. 
ned

OBLETNICA POSVETITVE 
ŽUPNIJSKE CERKVE 11.00 za blagoslov v župniji Šmartno

14. 10.  
pon

sv. Kalist I.,
papež in mučenec

19.00 + Terezija RECEK Šmartno

15. 10.   
tor

sv. Terezija Avilska,
devica in cerkvena učiteljica ni maše

16. 10.  
sre

sv. Hedvika,
kneginja

19.00 + Jože in Marija ŠKOF Šmartno

17. 10. 
čet

sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec

19.00 + Matevž in Cirila KEPIC Šmartno

18. 10. 
pet

sv. Luka,
evangelist

19.00 + Stanko in Minka LOŽAR, obl. Šmartno

19. 10. 
sob

sv. Pavel od Križa,
duhovnik

19.00 + Franc TRTNIK, obl. Tacen

20. 10. 
ned

29. NEDELJA 
MED LETOM
MISIJONSKA NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Justina NOVAK, obl.

21. 10. 
pon

Uršula,
devica in mučenka

19.00 + Nika GREGORŠ, obl. Šmartno

22. 10. 
tor

bl. Janez Pavel II.,
papež

7.00 za pokojne sorodnike Šmartno

23. 10. 
sre

sv. Janez Kapistran,
duhovnik 19.00 + Antonija GREGORŠ, obl. Šmartno

24. 10. 
čet

sv. Anton M. Klaret,
redovni ustanovitelj

19.00 + Nikolaj in Pavla LAMPIČ, obl. Šmartno

25. 10. 
pet

sv. Krizant in Darija,
mučenca

19.00 + Marija in Ernest KUŠAR Šmartno

26. 10. 
sob

sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca

19.00 + BUH
+ Franc MLINAR

Tacen

27. 10. 
ned

30. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Vladimir JAKOPIN

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Kajti gore se bodo premaknile in griči omajali, moja milost pa se ne bo odmaknila od tebe in 
moja zaveza miru se ne bo omajala, pravi tvoj usmiljeni, GOSPOD”(Iz 54,10). 
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