
ZA KOGA LE?
Za koga naj se trudi predstojnik? Brez veze! Tako ali tako ga nihče več ne posluša in ne 
spoštuje predstojniške službe! Se sploh splača vzgajati ljudi? Je še kdo tako nor, da bi sprejel 
službo škofa v Sloveniji, še posebej v Mariboru? Včasih je pomenilo nekaj, denimo, če je bil 
krajevni župnik tudi dekan. Že naslov se je lepo slišal - gospod dekan so prišli - in vsi so se 
rahlo priklonili. Danes pa ... eno samo delo in prav nič veselja, ko je potrebno opozoriti tudi 
na napake.
Tako nekako smo razmišljali nedavno sošolci v avtu. Sam sem zaključil, da je tako prijetno 
biti župnik. Kljub velikim odgovornostim, so le-te manjše v primerjavi s škofovo. A kolega je 
pripomnil, da je to zelo sebično razmišljanje. Nekdo pač mora biti predstojnik. Mi potrebu-
jemo predsednika, nadškofa, dekana, ravnatelja in ostale “žrtve”, ki vodijo ljudstvo. Naj bo 
predstojniška služba, v kateri koli službi že je, še tako težka, jo nekdo mora sprejeti. Seveda, 
nekdo, ki je sam v sebi dovolj trden, samozavesten, odločen, tudi strog in pravičen, da lahko 
sprejme pravice svoje vodstvene naloge. In tudi dolžnosti! Te pa, kot veste, niso vedno ravno 
prijetne ...
Pred nami še vedno žari zgled našega zavetnika, svetega Martina, škofa iz Toursa in zavetnika 
naše župnijske cerkve. Pravzaprav o njem vedno poudarjamo nekaj v zvezi z gosmi in pa tisto 
o vinu. Premalo pa se zavedamo, da sta njegov lik in njegova svetost zažarela prav zaradi 
uspešne predstojniške službe. In časi takrat niso bili nič boljši, kakor so danes.
Za koga le? Prav gotovo za marsikoga!
 župnik Sebastjan Likar
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 Bog povrni za darove zahvalne ne-
delje, lepe želje in vse dobrote. Iskrena 
hvala faranom podružnice sv. Lenarta v 
Sp. Gameljnah, ki je okrasila daritveni 
oltar v župnijski cerkvi.

 Pet petkov (do 6. decembra) imamo 
v gosteh go. Anico Sečnik, ki predava 
in praktično usposablja za nego bolnih 
in ostarelih, in sicer v učilnici v župni-
šču. Še vedno ste vabljeni ob 17.00 v 
župnišče!

 Z darovi ob novembrskih namenih 
za rajne smo zbrali za 100 mašnih na-
menov, ki smo jih oddali duhovnikom, 
ki nimajo župnije oz. nimajo rednih 
mašnih namenov (nadškof msgr. Alojz 
Uran, škof msgr. Andrej Glavan, g. Pe-
ter Zakrajšek, g. Boštjan Prevc, g. Sta-
ne Kerin, g. Jože Trošt, g. Marko Tro-
št). Iskrena hvala za vašo darežljivost! 
Žal je bil iz župnijske cerkve ukraden 
nabiralnik, v katerem je bilo tudi nekaj 
kuvert (sicer nabiralnike redno pregle-
dujemo in praznimo), zato prosim vse, 
ki na dodatnem listu nimajo omenjenih 
pokojnih, da se oglasijo v župnišču.

 Nekaj datumov v prihodnosti:
f 29. november - začetek devetdnevnice 
pred Brezmadežno (18.00)
f 1. december - maša za pokojne v letu 2013 
(9.00) in patrocinij v Sr. Gameljnah (10.30)

 V času župnikove odsotnosti (od 
12. - 19. novembra) se za nujne stvari 
obrnite na sosednje župnije (Ljubljana 
Šentvid, Vodice, Pirniče). Uradnih ur v 
tem času v župnišču ni, veroučna šola 
pa poteka normalno.

 Za čiščenje župnijske cerkve sta 
v soboto, 16. novembra, na vrsti ulici 
Grobeljca in Cesta Cirila Kosmača. 

 V četrtek, 21. novembra, bo pripra-
va staršev in botrov na krst v župnišču 
ob 19.00. Krščevanje bo v nedeljo, 24. 
novembra, po maši ob 9.00. To je tudi 
predvečer sv. Cecilije, zavetnice cerkve-
ne glasbe. Pevcem vseh zborov iskreno 
čestitamo in se jim zahvaljujemo za so-
delovanje pri bogoslužju! Naj vas Bog 
še naprej obdarja z veseljem do petja!

 Dekanijsko srečanje župnijskih pa-
storalnih svetov bo tokrat v soboto, 23. 
novembra, od 15.00 v župnišču v Sori. 
Lepo povabljeni tudi člani pastoralnega 
sveta naše župnije. Zaradi tega sreča-
nja v tem mesecu ni sestanka v župniji.

 Na praznik Jezusa Kristusa, Kralja 
vesoljstva, zaključujemo cerkveno leto. 
Pri maši ob 9.00 bodo med ministrante 
tudi uradno sprejeti kandidati za mini-
strante. K tej maši ste povabljeni tudi 
ostali ministranti!

DNEVI PRED NAMI 

ZATE ...
“V šolo gremo radi zaradi prijazne učiteljice. Rada hodim v šolo, ker imam prijateljice, da klepetamo. Jaz pa 

zato, ker rad pišem in računam.” V veselje mi je delati z otroki, vsak dan me presenetijo z novo dogodivščino. 
So pa dnevi, ko mislim, da ne bo šlo, zaradi zunanjih pritiskov, zaradi tistih, ki se spoznajo na vse.

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 22. oktobra ste darovali za naslednje 
mašne namene: + Alojz in Marija LIKAR, za 
skavte in pevce, za Božje varstvo.

Ob pogrebu + Alojza TOMŠIČA ste darova-
li: Franci Ježek z družino, prijatelji, družina 
Špenko in Martin Tomšič z družino (po 1 
mašni namen). Ob pogrebu + Borisa LI-
EBRA je darovala Silva Štrukelj (1 mašni 
namen).

Bog povrni! Svete maše bo opravil Martin 
Zlobko ali pa bodo opravljene v dneh, ko ni 
mašnega namena doma.

SVETOST V ŽUPNIJI

(sv. Lenart, podružnica v Sp. Gameljnah)

Sveti Lenart se je rodil v 5. stoletju v plemi-
ški družini v Galiji in na dvoru kralja Klodvika 
ter postal svetovalec. Reimski nadškof sv. Re-
migij je Lenarta seznanjal s krščanstvom in 
ga je tudi posvetil v škofa. Lenart se je kmalu 
izselil iz Reimsa in vstopil v samostan pri Or-
leansu, pozneje pa je zaživel kot puščavnik 
v gozdu v okolici Limogesa. Umrl je leta 559 
pri Limogesu v Franciji. Sv. Lenart je eden 
bolj priljubljenih svetnikov v srednji Evropi. 
Med drugim je tudi zavetnik kmetov, jetni-
kov, hlapcev, kovačev, sodarjev in rudarjev. 

BRALCI BOŽJE BESEDE
33. nedelja med letom, 17. november, ob 9.00:

Oznanila Stane MERŠE

1. berilo (Mal 3,19-20) Renata OGOREVC

2. berilo (2 Tes 3,7-12) Luka SEŠEK

Prošnje Diana BITENC

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, 24. november, ob 9.00:

Oznanila Irena KOŽELJ

1. berilo (2 Sam 5,1-3) Špela FURMAN

2. berilo (Kol 1,12-20) Andrej SKOBE

Prošnje Pia in Nuša MERŠE

... IN ZAME!
 Za vsako tako mnenje se je vredno truditi in sanjariti naprej o poklicu, ki prinaša odgovornosti, 
presenečenja, nove izzive in vesele dogodke. Spoštovanje pa si pridobivamo sami. Velja zame in 

zate. (M. Šilc) 

ŽUPNIJA ŽIVI
g

Poslovili smo se od Marije MIHALIČ iz 
Šmartna, od Angele MEDVED in Roze 
TOMŠIČ iz Tacna ter od Jožefe KRANJEC iz 
Sp. Gameljn.
Gospod, daj jim večni pokoj!

CERKEV OD A DO Ž 
Ž KOT ... ŽUPNIJA

Župnija je delna ali krajevna Cerkev, ki 
sestavlja neko določeno teritorialno enoto. 
Na Slovenskem so se prve župnije raz-
vile že pred tisočletjem; take imenujemo 
pražupnije. V slovenščini pa poznamo 
tudi izraz fara, kar prihaja iz nemščine Die 
Pfarre. V apostolski dobi in tudi kasneje pa 
so bile primarne cerkvene občine škofije.

NAGRADNO VPRAŠANJE

Kako imenujemo duhovnika, ki je župnikov 
pomočnik na župniji?

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
10. 11. 
ned

32. NEDELJA
MED LETOM
ZAHVALNA NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Frančiška GREGORŠ, obl.

11. 11.  
pon

SV. MARTIN IZ TOURSA,
ŠKOF

18.00 v zahvalo sv. Martinu
+ Marija MIHALIČ, 7. dan

Šmartno

19.00 + Angela MEDVED, 7. dan Tacen

12. 11.   
tor

sv. Jozafat Kunčevič,
škof in mučenec

7.00 za osebno svetost Šmartno

13. 11.  
sre

sv. Stanislav Kostka,
redovnik

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

14. 11. 
čet

sv. Lovrenc Irski,
škof

19.00 + Jožefa KRANJEC, 7. dan Sp. Gameljne

15. 11. 
pet

Albert Veliki,
škof in cerkveni učitelj

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

16. 11. 
sob

Marjeta Škotska,
kraljica

18.00 + Stanislav ZUPANC
+ Hari BRVAR

Tacen

17. 11. 
ned

33. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Mirko RUŠT, obl.

18. 11. 
pon

Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

18.00 besedno bogoslužje z obhajilom Šmartno

19. 11. 
tor

sv. Matilda,
redovnica ni maše

20. 11. 
sre

sv. Edmund, 
kralj 18.00 + Marija JESIH Šmartno

21. 11. 
čet

Darovanje
Device Marije

18.00 + Nevenka FRANCELJ, obl. Šmartno

22. 11. 
pet

sv. Cecilija, 
devica in mučenka

18.00 + Magda MAROLT
+ Boris LIEBER, 30. dan

Šmartno

23. 11. 
sob

sv. Klemen I.,
papež in mučenec

18.00 + Franc in Pavla MERŠE
+ Alojz TOMŠIČ, 30. dan

Tacen

24. 11. 
ned

JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Jožefa CEDILNIK, obl.

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

“Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predsto-
jnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem” (Rim 12,8).
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