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Leto XXXIX Štev. 12 Datum: 25.9.2022 

 

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 
 

Mesec oktober nas vabi, da v roke vzamemo rožni venec. Ob premišljevanju 
skrivnosti iz Jezusovega življenja lahko hitro obnovimo tudi svoje znanje o tem, v 
kaj kristjani verujemo, hkrati pa se priporočimo nebeški materi Mariji za njeno 
varstvo na vseh naših poteh. Vzpodbudi svojo družino, da vsaj v tem mesecu 
večkrat sedete skupaj, ter se povežete v družinski molitvi. 
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MAŠNI NAMENI: 
Pon. 26.9. Šmartin 7.30 Za zdravje (J.) 
Tor. 27.9. Šmartin 19.00 ++iz družine TRESKET; +Ljudmila BERČIČ 
Sre. 28.9. Šmartin 7.30 V zahvalo 
Čet. 29.9. Šmartin 19.00 +Jožefa KREK; +Jože in Jožefa PRIMC 
Pet. 30.9. Šmartin 19.00 +Franc ČEMAŽAR, obl. in Frančiška 
    Za uspeh pohoda za življenje 
Sob. 1.10. Šmartin 19.00 +Nikolaj in Marija LEBEN; +Jože BENEDIK 
NED. 2.10. – Rožnovenska nedelja 
  Šmartin 8.00 +Franc in Marija BERČIČ; +Helena RAVNIHAR 
   10.00 +Jurij ŠPIK; ZA FARANE 
********************************************************************************************************************************* 

Pon. 3.10. Šmartin 7.30 Za zdravo nosečnost in srečen porod 
Tor. 4.10. Šmartin 19.00 +Filip in Tončka Pintar, obl.; V zahvalo za zakon 
    +Franc Rafael KALAN 
Sre. 5.10. Šmartin 7.30 Za zdravje 
Čet. 6.10. Šmartin 19.00 ++JEREBOVI: Mirko, Tončka in Oton 
    +Ana, Gregor in Igor DOLENC, obl. 
Pet. 7.10. Šmartin 19.00 +Jože ŠILC, 30. dan; +Ivanka FERLAN, obl. 
Sob. 8.10. Šmartin 19.00 V spravo za zadostitev za grehe sveta 
    +Franc PODLIPNIK 
NED. 9.10. – 28. nedelja med letom 
  Šmartin 8.00 +Pavel in Marija ŠILAR, obl.; ZA FARANE 
   10.00 +Ivanka in Pavel ROZMAN 
    +Ivanka BENEDIK, obl. in Stanko 
********************************************************************************************************************************* 

Pon. 10.10. Šmartin 7.30 Po namenu 
Tor. 11.10. Šmartin 19.00 +Anton KODRAN, obl., KODRANOVI, JUVANOVI 
    In GRANDIČEVI; V zahvalo 
Sre. 12.10. Šmartin 7.30 Za zdravje 
Čet. 13.10. Šmartin 19.00 +Ivana in Alojzij PAPLER; +Franc MARKUTA 
Pet. 14.10. Šmartin 19.00 +Jože in Jožefa PRIMC; V zahvalo za sv. krst 
Sob. 15.10. Šmartin 19.00 +Samo JEMEC, obl.; ++SLEMČEVI 
NED. 16.10. – 29. nedelja med letom 
  Šmartin 8.00 ++starši BOBNAR; +Vinko PORENTA, obl. 
   10.00 +Matevž DOLENC, obl., HAFNAR in DOLENC 
    ZA FARANE 
********************************************************************************************************************************* 

Pon. 17.10. Šmartin 7.30 +Jurij ŠPIK 
Tor. 18.10. Šmartin 19.00 +Izidor BREZAVŠČEK; +Miha JUVAN, obl. 
Sre. 19.10. Šmartin 7.30 V zahvalo (M.) 
Čet. 20.10. Šmartin 19.00 +Janez GOGALA,30.dan;V zahvalo za dar duhovn 
Pet. 21.10. Šmartin 19.00 +Frančiška HERCEG, Marija DAGARIN, Pavla 
    PORENTA; +Jože TOMŠIČ in Magda KOKALJ,obl 
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Sob. 22.10. Šmartin 19.00 +Lidija LAZAR ANDREJAŠIČ; +Tomo VUKOVIĆ 
NED. 23.10. – Misijonska nedelja 
  Šmartin 8.00 +Janez JAKLIČ (sosedje); ZA FARANE 
   10.00 +Franc in Ivanka HROVAT; +Anton RUDEŽ 
 
NADVSE POMEMBNO je, kako pristopamo k obhajilu: s čistim srcem, s 
pobožno mislijo, tiho, počasi, drug za drugim, s pogledom na hostijo, z jasnim 
odgovorom »amen« na duhovnikove besede »Kristusovo telo«; sledi rahel 
umik na levo ali desno, spoštljivo zaužitje Svetega Rešnjega Telesa in vrnitev 
na svoje mesto. Poklek po prejemu svetega obhajila ni potreben. S prejemom 
svetega obhajila namreč sami postanemo živ tabernakelj. Jezusa nosimo v 
sebi. Zato se v tihoti srca pogovorimo z Jezusom in se mu zahvalimo za dar 
svete evharistije. 

POVZETEK SEJE ŽPS 
 

Seja je potekala 5. 9. 2022. Po uvodni molitvi smo ob svetopisemskem 
odlomku iz premišljevali o vlogi pomembnosti poslušanja – tako med 
verniki, kot tudi med drugače mislečimi. Razmišljali smo o tem, da je 
treba včasih tudi spregovoriti, ker če bi vsi samo poslušali, bi bila tišina. 
Ponosno je treba povedati svoje mnenje in stališče drugače mislečim, 
izmenjati argumente v konstruktivnem dialogu. V drugem delu seje smo 
pregledali pretekle dogodke v župniji od junija naprej, nato pa še 
prihodnje dogodke do naslednje seje, ki bo decembra. Seznanili in 
pogovorili smo se tudi o peticiji o domnevno motečem zvonjenju pri 
cerkvi sv. Jerneja. Strinjali smo se, da je treba pritožbo vzeti resno in 
povabiti pobudnike na pogovor.  

zapisal: Janez Čampa, član ŽPS 

 

S P O R O Č I L A ! 

 
1. BLAGOSLOV ROŽNIH VENČKOV bo na rožnovensko nedeljo, 2. oktobra 

(in tudi v soboto) pri vsaki sv. maši. Prinesite jih s seboj. Vsak blagoslov je 
Božji dotik človeka in tudi spodbuda, da s prejetimi darovi radi sodelujemo. 
Rožni venec še posebej v oktobru radi uporabljajmo. 
 

2. KRŠČEVANJE OTROK bomo imeli v nedeljo, 2. oktobra; priprava staršev 
in botrov bo v soboto, 1.10. ob 20.00 v župnišču. 

 

3. ZAČETEK KATEHUMENATA (priprava odraslih na prejem zakramentov 
krsta, prva sv. obhajila in birme) bo v torek, 4. oktobra ob 19.30 v župnišču 
Kranju, na Tavčarjevi 43. Vnaprejšnje prijave niso potrebne. Spomnite na 
to tiste, za katere veste, da želijo prejeti zakramente uvajanja v krščanstvo. 
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4. PRIPRAVA NA SLUŽBO BOTRA se bo prav tako začela v torek, 4. 
oktobra ob 19.30 in sicer v župnišču na Zlatem polju. Povabljeni ste vsi 
tisti, ki v tem ali prihodnjem letu želite biti botri pri krstu ali pri birmi. 

 

5. ROMANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV na srečanje Slovencev, Hrvatov 
in Madžarov v Beltince bo v soboto, 8. oktobra. Ura odhoda avtobusa je ob 
6.00 izpred cerkve, vrnemo se pozno zvečer. Strošek prevoza boste 
poravnali v avtobusu. 

 

6. IZLET Z NAŠIMI ANIMATORJI v Gardaland bo v soboto, 15. oktobra. 
Stroške prevoza bom poravnal jaz, za hrano in karte pa boste poskrbeli 
sami. Prijaviti se je potrebno vsaj do 9. oktobra. 

 

7. KONCERT dekliškega pevskega zbora Gimnazije Kranj bo v soboto, 15. 
oktobra ob 20. uri v naši cerkvi. Izvajale bodo v večini sakralne skladbe 
svetovnih skladateljev. Vabljeni k poslušanju. 

 

8. FARNO ŽEGNANJE (285-letnico posvetitve cerkve) bomo obhajali v 
nedeljo, 16. oktobra. Pri mašah bo ofer za potrebe župnije. 

 

9. BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA IGRIŠČA Baragovega vrtca bo v 
soboto, 22. oktobra. Slovesnost, ki jo bo vodil g. nadškof msgr. Stanislav 
Zore, se bo začela s sv. mašo ob 10. uri v naši cerkvi, potem po sledil 
blagoslov igrišča in druženje. Poleg vrtčevskih otrok in njihovih staršev ste 
vabljeni tudi drugi, da se udeležite našega praznovanja. 

 

10. NA MISIJONSKO NEDELJO (23.10.) bo nabirka namenjena za misijone. 
 

++++++++OSNOVNE INFORMACIJE+++++++OSNOVNE INFORMACIJE+++++++++ 

 

• KRŠČEVANJE OTROK je redno vsako prvo nedeljo v mesecu, priprava 
staršev in botrov pa v soboto pred krstno nedeljo. 

• BOTRI pri krstu ali pri birmi so lahko tisti, ki so prejeli zakramente uvajanja (krst, 
obhajilo in birmo), ne živijo v izven zakonski ali zgolj civilno zakonski skupnosti in se 
trudijo živeti po veri (hodijo ob nedeljah k sv. maši in prejemajo zakramente).  

• MOŽNOST ZA SPOVED je vsak četrtek po maši, petek pol ure pred mašo in v 
nedeljo pol ure pred prvo mašo. Za spoved lahko pokličete tudi po telefonu. 

• BOLNIKE obiskujem vsak prvi petek v mesecu, v nujnih primerih pa kadarkoli. 
Lepo prosim, da me povabite k bolniku, kadar je resno bolan, ker v tem stanju najbolj 
potrebuje milost odpuščanja in Božjo pomoč v preizkušnjah. 

• DAR ZA ŽUPNIJO lahko nakažete na TRR: 0433-1000-2962-204 

• URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 
(razen na prvi petek v mesecu, ko obhajam bolnike). 

 
Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: Bojan Likar, župnik, tel. 04/270-11-10 (041/545-258) 
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA 
 

Marija pogosto naroča, naj radi molimo rožni venec, ker to 
rešuje svet. V Medžugorju pravi tole: 
 
-"Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi začeli z živo vero moliti rožni 
venec. Tako vam bom mogla pomagati. Radi bi prejeli milosti, a ne 
molite! Ne morem vam pomagati, ker se ne želite premagati. Dragi otroci, 
kličem vas k molitvi rožnega venca. Naj bo rožni venec obveznost, 
ki jo boste z veseljem opravljali. Tako boste dojeli, zakaj sem tako 
dolgo z vami. Rada bi vas naučila moliti. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."  

 
-"Dragi otroci! Danes vas, kot nikoli doslej, kličem k molitvi. Vaša molitev 
naj bo molitev za mir. Satan je močan in hoče uničiti ne le človeška 
življenja, ampak tudi naravo in planet, na katerem živite. Zato, dragi 
otroci, molite, da bi se po molitvi zavarovali z Božjim blagoslovom 
miru. Bog me je poslal k vam, da bi vam pomagala. Če hočete, 
sprejmite rožni venec! Že sam rožni venec lahko naredi čudeže v 
svetu in vašem življenju. Blagoslavljam vas in ostajam z vami, dokler 
bo božja volja. Hvala vam, ker nočete zatajiti moje navzočnosti tu, in 
hvala, ker vaš odgovor služi dobremu in miru. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."  

 
Obljube Device Marije tistim, ki bodo zvesto in s srcem 
molili rožni venec:  
-  Kdor mi bo zvesto služil z molitvijo rožnega venca, bo 
deležen posebnega varstva  
-  Rožni venec je močno orožje proti satanu in uničuje grešna 
nagnjenja,  
-  Kdor bo pobožno molil rožni venec, in bo sebe in druge 
priporočal z upoštevanjem njegovih svetih skrivnosti, jih 
nesreča ne bo premagala. 
-  Kdor bo gojil pravo pobožnost do rožnega venca, bo ostal v 
božji milosti in ne bo umrl brez zakramentov Cerkve.  

http://www.ourladyswarriors.org/prayer/15promise.htm


6 

-  Tisti, ki zvesto molijo rožni venec, bodo imeli v svojem 
življenju in ob svoji smrti Božjo Luč in obilje Njegovih milosti;  
-  Duša, ki se mi priporoča po rožnem vencu, se ne bo 
pogubila. Iz vic bom rešila tiste, ki so bili zvesti molitvi rožnega 
venca.  
-  Prejeli boste vse, kar me prosite po molitvi rožnega venca, 
če je v skladu z Božjo voljo  
- Od svojega Božjega Sina sem izprosila, da bodo vsi 
zagovorniki rožnega venca imeli za priprošnjike ves Nebeški 
zbor v času življenja in ob smrtni uri.  
- Vsi, ki molijo rožni venec so moji sinovi in bratje mojega 
edinega Sina Jezusa Kristusa.  

 
Z enim stavkom je Marija razložila s. Luciji v Fatimi moč rožnega venca:  
»Rožni venec ima takšno moč, da na svetu ni osebnega, 
ekonomskega, političnega, niti ekološkega problema, ki se ne bi 
mogel rešiti z molitvijo RV«. – in še: »Ko bo 1 milijon družin molilo 
rožni venec, se bo komunistična revolucija prenehala«. Tako se je 
zgodilo. 

 
Eksorcist Gabriel  AMORT - Ob priliki eksorcizma mu je hudič priznal, 
da je vsaka izmoljena Zdrava Marija zanj udarec v glavo, rožni venec pa 
je njegov konec. 

 
Na Kureščku Marija sporoča: 
Ponovno vas vabim k molitvi rožnega venca. Molitev naj bo vaše 
orožje in varstvo v duhovnem boju. Radi molite rožni venec, saj je 
to poleg mašnih molitev osrednja molitev. Vrh molitve in Božje 
bližine je navzočnost pri sveti maši in odkrivanje skrivnosti rožnega 
venca. 
 

V OKTOBRU bomo v cerkvi molili rožni venec vsak dan pol ure pred 
mašo (ob petkih na kolenih), ob četrtkih po maši in ob nedeljah pred 
obema mašama. Seveda ste povabljeni, da ga molite tudi osebno in 
skupaj v družini. 
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KRISTJANI, DOMOVINA KLIČE! VSI NA SHOD! 
 
Pred nami sta dva shoda, ki nas želita predramiti in spodbuditi, 
da bi aktivno sodelovali v spremembi mišljenja in življenja v 
naši družbi: 
 
1. SHOD ZA DRUŽINE IN OTROKE. 

 
V torek, 27. septembra ob 17. uri bo pred Državnim 
zborom veliki shod Za družine in otroke.  
 

V tem tednu bodo namreč poslanci odločali o spremembah 
Družinskega zakonika, s katerim bi uzakonili posvojitve otrok v 
LGBTQIA+ razmerja in ukinili pojmovanje zakona kot zvezo 
žene in moža.  
 

Pobudnik in organizator shoda Aleš Primc je opozoril, da 
predlog novega družinskega zakonika vzpostavlja pravno 
podlago za pripravo šolskih programov, ki bi vključevali LGBT 
spolno vzgojo. Po izkušnjah iz tujine ta vzgoja vključuje tudi 
učenje, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost, obstaja 
tudi že slovenski priročnik Ljubezen je ljubezen, katerega 
vsebina je za večino staršev nesprejemljiva. 
 

Primc zato spodbuja in poziva, da je treba narediti vse, kar je v 
naši moči, da zaščitimo družine in otroke: »Udeležba vsakega 
kristjana na shodu za zaščito družin in otrok je naša pravica, 
dolžnost in čast. V demokraciji je pomembno, da tudi 
množično pokažemo svoje mnenje. Družbo lahko spremenimo 
na bolje, če smo vidni na ulicah in se naš glas sliši v javnosti. 
Za pravično in do vseh prijazno Slovenijo moramo tudi kristjani 
in drugi pošteni ljudje na množičnih shodih pokazati svoje 
lastno stališče. Izkoristimo to priložnost. Bodimo glas resnične 
svobode. Glas pravičnosti, ljubezni in upanja! Pridite, lepo bo!« 
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2. POHOD ZA ŽIVLJENJE 
 

V soboto, 1. oktobra ob 9.30 se bo na Prešernovem trgu 
začel Pohod za življenje. 
 

Prejeli smo podobice z molitvijo za nerojene otroke ter njihove 
mame in očete v stiskah, ter plakat vabila Pohod za življenje 
2022. Molitev bomo molili na koncu vsake sv. maše. 
 

Organizator shoda pravi: »Splav se večinoma zgodi v odrasli 
dobi, vendar se ga lahko v veliki meri prepreči z vzgojo od 
otrokovih malih nog. Vzgoja za življenje bi morala, primerno 
starosti otroka, potekati od zgodnjega otroštva naprej. Prosimo 
vas, da prepoznate svoj del vzgojnega poslanstva za življenje 
med otroki in mladimi, ki so vam zaupani. Prijava in udeležba 
na Pohodu za življenje je po tujih izkušnjah odlična popotnica, 
da bodo sedanji mladostniki kasneje živeli odgovorno spolno 
življenje in se odločali za življenje svojih otrok, zato povabite 
skupine v vaši župniji na Pohod za življenje 2022, ki bo v 
soboto, 1. oktobra v Ljubljani. Dostop do prijave na: 
pohodzazivljenje.si 
inf. so vam na voljo preko el. pošte: 
pohodzazivljenje@gmail.com 
 

 

V dneh od 2. do 9. oktobra bo potekal tudi TEDEN ZA ŽIVLJENJE 
pod geslom: »NE ZAVRZI ŽIVLJENJA«.  
Teden se bo začel v nedeljo, 2. oktobra ob 15. uri na Brezjah z molitveno 
uro; ob 16.00 bo evharistično bogoslužje, ki ga bo vodil nadškof Marjan 
Turnšek. V četrtek, 6. oktobra ob 18.00 bo na Teološki fakulteti v 
Ljubljani okrogla miza z naslovom: »KLIC PO SMRTI ALI KLIC PO 
POMOČI? O VPRAŠANJIH EVTANAZIJE«. Okrogla miza bo predvidoma 
v živo predvajana na Youtube kanalu Gibanja za življenje in na TV 
Exodus. 
V priprošnji k Svetemu Duhu za dar vednosti in dar moči spodbujajmo 
drug drugega k spoštovanju Življenja. 

mailto:pohodzazivljenje@gmail.com
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