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NAJ ŽIVI SRČNA KULTURA 
 

Verjetno se strinjate, da prave in dokončne vrednote lahko 

zajamemo samo z vero. Pa vendar se tudi prek prave, 

zdrave in srčne kulture v našem življenju lahko ujame 
marsikaj dobrega in lepega.  
 

V slikarstvu, arhitekturi, glasbi, književnosti, liturgiji, … 

človek presega svojo površnost in se odpravlja v globino. 
Na teh točkah globine se skuša približati Resnici, Lepoti in 

Dobroti. Zato nas vsaka prava kultura vodi k Bogu. To je 

takrat, ko živimo in delamo za srčno kulturo. S tem neo-
pazno ustvarjamo dobroto, poštenost in plemenitost. To 

pa je naloga vsakega človeka, še posebej kristjana, tudi če  
nimamo kakšnih posebnih umetniških darov in talentov.  
 

Priznanim umetnikom, kulturnikom in znanstvenikom pri-

penjajo medalje. Skromni, dobri in srčni ljudje pa ostajajo 
neopazni in so s tem brez pohval in nagrad bliže ljudem in 

Bogu. Potrudimo se, da bomo med njimi. Izziv je lahko le-

tošnji Prešernov dan, ko nam bo med velikim besediče-
njem kulturnikov o kulturi ponovno nastavljeno  ogledalo o 

naši srčni kulturi. 
In ta šteje − vedno in povsod! Na zemlji in za v nebesa! 

 
         župnik 
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NEDELJA 4. februar        5. NEDELJA MED LETOM 

8.30 sodelujejo birmanci in animatorji 

po 10.00 maši  podelitev zakramenta svetega krsta 

SREDA 7. februar      

pri verouku 1. spoved za prvoobhajance 

ČETRTEK 8. februar        Prešernov dan (državni pr.) 

16.30 srečanje skupine Sožitje (tema: zelišča) 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 9. februar       

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 11. februar      6. NEDELJA MED LETOM 

pri vseh mašah 

 

darovanje za župnijsko cerkev, podružnico in 

Dom sv. Vida 

TOREK 13. februar 

po več. maši srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 14. februar      PEPELNICA †† 

ves dan strogi post! 

ČETRTEK 15. februar 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 16. februar 

po več. maši križev pot; oblikujejo bralci Božje besede 

SOBOTA 17. februar 

ves dan moško romanje v Rezijo 

NEDELJA 18. februar      1. POSTNA NEDELJA 

8.30 prvoobhajanci, starši in OPZ 

10.00 pri maši podelitev zakramenta svetega krsta 

SREDA 21. februar 

18.00 družinski križev pot (vsi veroučenci) 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

PETEK 23. februar 

po več. maši križev pot; oblikujejo molitvene in SP skupine 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 



 

3 

V februarju molimo  

za kulturo naših src  
in notranje bogato  

preživet postni čas.  
 
Za ta namen molimo vsi,  

še posebej pa člani živega 
župnijskega rožnega venca. 

NEDELJA 25. februar      2. POSTNA NEDELJA 

SREDA 28. februar 

18.00 družinski križev pot (8. in 9. razred) 

ČETRTEK 1. marec           1. četrtek 

dopoldne obisk bolnikov 

pri večerni maši nabirka za nove duhovne poklice in svetost 

poklicanih 

po večerni maši molitvena ura pred Najsvetejšim 

19.30 srečanje upravnega odpora BPČ 

PETEK 2. marec           1. petek 

dopoldne obisk bolnikov 

po več. maši češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 19.30 

po več. maši križev pot; oblikujejo krasilke, čistilke in ŽK 

20.15 srečanje I. zakonske skupine 

SOBOTA 3. marec           1. sobota 

po jutranji maši kratko češčenje Najsvetejšega 

NEDELJA 4. marec          3. POSTNA NEDELJA 

8.30 sodelujejo birmanci in animatorji 

po 10.00 maši podelitev zakramenta svetega krsta 
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VERSKI TISK 

Vsem, ki ste naročeni ali med tiskovinami jemljete Družino, 
Ognjišče in ostale časopise, se v imenu založb iskreno zahvalju-

jemo. Naj bo tako tudi v prihodnje. Ponovno pa prosimo, da se, 
če je le mogoče, naročite na prejemanje revij in časopisov po 
pošti. 

OBHAJILO OB NEDELJAH TUDI NA DOMU 

Ponovno obveščamo, da vam lahko izredni delivci sv. obhajil ob 
nedeljah v primeru bolezni in starosti prinesejo obhajilo domov. 

Kdor želi biti na takšen način ob nedeljah povezan s Kristusom 
in župnijsko skupnostjo, naj nam sporoči.  

NOVA SPLETNA STRAN ŽUPNIJE 

Gotovo ste opazili, da smo na začetku januarja vzpostavili novo 
spletno stran župnije (https://www.zupnija-sentvid.si/). Spletna 

stran je živa in se dograjuje, ob tem pa odpira prostor za sode-
lovanje vsem župljanom. Predstavitev župnije na spletu bo toli-
ko bolj zanimiva, kolikor več pridnih soustvarjalcev bo prišlo iz 

vaših vrst. Vse, kar je v zvezi z župnijo, nam lahko pošljete 
prek e-pošte (zupnija.lj.sentvid@rkc.si), opremljeno tudi s foto-

grafijami. Hvala za vašo soustvarjalnost! 

PEPELNICA, POST, POSTNA POSTAVA 

Začenjamo vsakoletni postni čas, ki kristjane veže tudi s postno 
postavo. Naj bo to čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del. 

Cerkev za postni čas določa tudi posebno obliko spokornosti: 
strogi post na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva 
se le enkrat v dnevu do sitega najemo in se vzdržimo mesnih 

jedi. Post veže kristjane od izpolnjenega 18. leta do 60. leta.  

SVETA MAŠA NA KULTURNI PRAZNIK 

V četrtek, 8. februarja, vabljeni na Šmarno goro k sveti maši ob 
11.00. Po maši bo ob Aljaževem spomeniku tradicionalno druže-

nje ob slovenski besedi in pesmi. 



 

MOŠKO ROMANJE 

Možje in fantje vabljeni na že tradicionalno romanje, ki bo letos  
17. februarja.  Obiskali bomo Kanalsko dolino v Italiji in še po-

sebno spoznali Rezijo. Na poti si bomo ogledali tudi druge zani-
mivosti, ki nas zgodovinsko in kulturno povezujejo v eno matič-
no domovino. Odhod avtobusa bo ob 5.45 iz Stanežič in ob 6.00 

iz Šentvida. Cena romanja (vključuje zajtrk, malico, kosilo in 
prevoz) je 50 €. Prijavite se čim prej v župnijski pisarni.  

ROMANJE V MAKEDONIJO IN GRČIJO 

Od 29. aprila do 2. maja romamo z letalom in avtobusom v Ma-
kedonijo in Grčijo. Srečali se bomo s sv. materjo Terezijo v 

Skopju, z bratoma Cirilom in Metodom in njunimi učenci v Ma-
kedoniji ter z apostolom Pavlom v Solunu. Cena 590 €, če nas 
bo 40, ali 620 €, če nas bo manj. Vabljeni! 

ZIMSKE POČITNICE 

Veroučne počitnice so od 16. do 26. februarja. V tem tednu tudi 
ni ministrantskih vaj in ne vaj otroškega pevskega zbora. 

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA V DOMU SV. VIDA 

Od 1. februarja do konca letošnjega šolskega leta bodo v pro-
storih našega Doma sv. Vida gostovali trije razredi osnovne šole 

Franca Rozmana - Staneta. Učence in njihove učitelje sprejmi-
mo z gostoljubjem, čeprav bomo morda včasih zaradi prostor-
ske stiske morali malo potrpeti drug z drugim. 
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DRUŽINSKI KRIŽEVI POTI 

Vsako sredo v postnem času bomo v cerkvi ob 18.00 začenjali 
moliti družinski križev pot. Pripravljali nam ga bodo kateheti 

skupaj z veroučenci. Ta postna pobožnost je namenjena vsem, 
še posebej družinam. 

POSTNA SPODBUDA ZA OTROKE 

Letošnja postna akcija je povezana s postnim koledarjem, ki ga 
bodo veroučenci prejeli pri verouku, kjer se bodo o postnih 

spodbudah tudi pogovorili s svojimi kateheti. 



 

od 5. februarja do 4. marca 2018
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PON. 5. 2. Agata, mučenka 12. 2. Evlalija, mučenka 

7.30 starši Arnež Janez Gros 

18.30 starši Zupan in brat 
France 

starši in bratje Škufca 

TOR. 6 mučenec 13. 2. Jordan Saški,  

7.30 Blažka Škafar in  
Ana Sternad 

Ana Perčič 

18.30 Štrukelj 
Janez Dobnikar, 7. dan 

Anže in Jože Mulec 

SRE. 7. 2. Rihard, kralj 14. 2.  PEPELNICA 

7.30     Jože Mrak na čast sv. Rešnji krvi 

18.30 Bogomila Agad - Visočnik 
Ivanka Bučan, 30. dan 

Anton Ogorevc 
Anton Jenko 

ČET. 8. 2. Hieronim, redovnik 15. 2. Klavdij, redovnik 

7.30 Ivanka Papež  

11.00 sveta maša na Šmarni gori // 

18.30 Jože Hodnik, obl. Anton Režek, 30. dan 
Janez Gros, 30. dan 

PET. 9. 2. Apolonija, mučenka 16. 2. Julijana, mučenka 

   7.30 za domovino  

18.30 Milka Merhar, 30. dan starši Gregorčič 
Jože Bilban 

SOB. 10. 2. Sholastika,  

             redovnica 

17. 2.  7 ustanoviteljev reda   

            Selvitov 

7.30   Belčičevi Franc Babnik 

18.30 Albin Kajzar Valentin Peršič 
Ana Perčič, 30. dan 

NED. 11. 2.  6. NEDELJA  
           MED LETOM 

18. 2.  1. POSTNA  
           NEDELJA 

6.30 za žive in pokojne župljane za žive in pokojne župljane 

  8.30 Justina Papež Olga Kovačič in hči Irena 

10.00 Franc Novak Stanko in Marija Sajevic 

19.00 Štirn Alojzij Šumec 
Ignac Kravcar, 30. dan 
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- za duhovne poklice     - Anica Planinec 5x       - Rožič   

- starši Kuhar               - starši Rajer                - starši Kravcar 
- starši Novak                - za domovino 2x         - za mir v svetu 

PON. 19. 2. Bonifacij, škof 26. 2. Aleksander, škof 

7.30 starši Kravcar za Božje varstvo otrok 

18.30 Bijec in Ilovar Janez Kovačič 
Leopold in Ana Hočevar 

TOR. 20. 2. Jacinta in  

          Frančišek,

27. 2. Gabriel Ž. M. B.,  

          redovnik 

7.30    starši Novak za domovino 

18.30 Kristina Šušteršič Leopold Miklavčič 

SRE. 21. 2. Peter Damiani, škof 28. 2. Roman, opat 

7.30       

18.30 v zahvalo in prošnjo 
Marjeta Faganel, 30. dan 

France Menart 

ČET. 22. 2. sedež apost. Petra 1. 3. Albin, škof 

7.30 Marija in Slavko Novak Peter Jesihar 

18.30 za Božji blagoslov in  
varstvo 
Miro Peršin, 30. dan 

Ivanka Gladek 
Janez Dobnikar, 30. dan 

PET. 23. 2. Polikarp, mučenec 2. 3. Neža Praška, opatinja 

   7.30  za domovino 

18.30 Frančiška Štrus, obl. Bogomila Agad-Visočnik 

SOB. 24. 2. Matija, apostol 3. 3. Kunigunda, kraljica 

7.30   Vraničar - Grenc Kristina in Jožef Frlic 

18.30 Ivan in Ivanka Kovač 
Jožica Dolinšek, 30. dan 

Vinko Kregar, obl. 
starši Mušič 

NED. 25. 2.  2. POSTNA  
           NEDELJA 

4. 3.  3. POSTNA  
          NEDELJA 

6.30 za žive in pokojne župljane 

  8.30 Cecilija in Jože Rožman Franc Merhar 

10.00 Darinka Goljar starši Klančar 

19.00 Vanda Kopač  
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Janeza Grosa:  

- žena Marica: za 2 navadni sv. maši in 1x gregorijanske sv.  
  maše ter 500 € za cerkev, 

- Dolinšek: za 1 sv. mašo in 40 € za cerkev, 
- družina Erjavec: 40 € za cerkev, 
- Grudnovi: za 1 sv. mašo in 40 € za cerkev, 

- Jesiharjevi: za 1 sv. mašo, 
- svakinja Tinka: 40 € za cerkev, 

- sosedje: 100 € za cerkev in 100 € za Karitas, 
- Parkelj Jože: za 1 sv. mašo, 
- Marija Škrbinc: 40 € za cerkev, 

- Drago Škrbinc: 40 € za cerkev, 
- Škrbinčevi: za 3 sv. maše, 

- Kobal: za 2 sv. maši, 

- Klajdrovi: za 2 sv. maši. 
 

Ane Perčič: 
- mož Jože in domači: za 3 sv. maše, 300 € za Stanežiče, 

- Gosar in Kocjan: 100 € za Stanežiče, 
- Gosarjevi: za 1 sv. mašo, 50 € za Stanežiče, 

- Milan in Marija Stare: za 1 sv. mašo, 
- Marija Župan: za 1 sv. mašo, 
- Jakobovi romarji: za 1 sv. mašo, 

- Cegaletovi: 20 € za Stanežiče, 
- Štefan Prša z družino: za 1 sv. mašo, 33 € za Stanežiče, 

- Medletovi iz Brusnic: za 1 sv. mašo, 
- Višnarjevi: za 2 sv. maši, 
- Rezka in Marjana Babnik: za 2 sv. maši, 

- Ivo in Nadi Cedilnik in Anica Povšič: za 1 sv. mašo in 53 € za  
  Stanežiče, 

- Antičevi: 60 € za Stanežiče. 
 

Ljudmile Merhar: 
- domači: 100 € za Dom s. Vida, 
- Robi in Petra: za 1 sv. mašo, 

- družina Kajzar: za 1 sv. mašo, 

- sosedje Zupančič: za 2 sv. maši. 



 

Kristine Laznik: 

- Ivanka Ferlež: za 1 sv. mašo. 

Ivanke Bučan: 

- nečakinja Darja: za 1 sv. mašo, 
- svakinja Tinca: za 1 sv. mašo, 
- Olga Jama: za 1 sv. mašo, 

- Tončka Uran: za 1 sv. mašo. 

Antona Vraničarja: 

- sosedje Zajčevi: za 1 sv. mašo. 

Franca Sitarja: 

- molitvena skupina: za 1 sv. mašo. 

Štefanije Majerle: 

- Gosarjevi: za 1 sv. mašo. 

Ignaca Kravcarja: 
- žena Alojzija in domači: za 10 sv. maš, 
- Tone in Angelca Zupančič: za 1 sv. mašo, 

- družina Pekol: za 1 sv. mašo. 
 

Marjete Faganel:  
- sosedje iz ulice Pot na Zduše: za 1 sv. mašo. 
 

Antona Ložarja: 

-Gladkovi: za 2 sv. maši. 
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NABIRKA 2. NEDELJE V MESECU 
 

V nabirki 2. nedelje v januarju ste darovali 3.915 €.  
 

Hvala za vašo radodarnost, še zlasti zdaj, ko potekajo obnovitve-
na dela v Stanežičah! 
 

 

N. N. 100 €; N. N. 200 €; N. N. 300 €. 
 

Vsem Bog lonaj. 



 

 

NOVOKRŠČENCI: 
 

 TOMI RAKOVEC - MARKUŠ,  
    Gunceljska c. 28a; 
 MANCA KOPRIVEC, Dvor 30; 

 IZA KOPRIVEC, Dvor 30; 
 LOVRO JEROVŠEK,  

    Kozlarjeva pot 24. 
 
V letošnjem letu so zakrament  

sv. krsta v naši župniji prejeli  
4 otroci.  

Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
 

V GOSPODU SO ZASPALI: 

 
† JOŽICA DOLINŠEK (73 let), Medenska 25; 
† ANTON VRANIČAR (82 let), Zaletelova 5; 

† IVANKA BUČAN (91 let), Taborska 7; 
† SRETEN ILIĆ (54 let), ulica bratov Komel 52; 

† ANA JARC (94 let), Na Korošci 2; 
† LJUDMILA MERHAR (92 let), Dvor 13; 
† ANTON REŽEK (89 let), Planinškova 5; 

† KRISTINA LAZNIK (94 let), Goriška 61; 
† ANA PERČIČ (68 let), Stanežiče 36; 

† JANEZ GROS (87 let), Globočnikova 27; 
† IGNAC KRAVCAR (81 let), Medenska 33; 

† ERNESTINA PETROVČIČ (89 let), Švegljeva 10; 
† MARJETA FAGANEL (92 let), Pot na Zduše 1; 
† MIRO PERŠIN (83 let), Ulica pregnancev 4; 

† JANEZ DOBNIKAR (71 let), Andreja Bitenca 100; 
† ANTON LOŽAR (81 let), Tacenska 76a.  

 
Letos smo pospremili na Božjo njivo  
16 naših faranov.  

Gospod, daj jim večni pokoj! 
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Na zadnjem srečanju ŽPS smo odločili, da bomo v letu 2019 − 

pred novo mašo g. Gregorja Bregarja − imeli v naši župniji mi-
sijon. Zadnji misijon je bil leta 2001. Kaj več boste o misijonu 

lahko prebrali v prihodnji (marčevski) številki Našega zvona. Že 
sedaj pa vas vabimo k molitvi in k vsemu, kar nas bo kot 
župljane v prihodnjih dveh letih povezalo med seboj in z Bogom 

za življenje župnije za »danes in jutri«.  
Z duhovno in organizacijsko pripravo na te »župnijske duhovne 

vaje«, kar misijon tudi je, začnemo v letošnjem postu.  
 

 

MOLITEV V PRIPRAVI NA MISIJON 
 

 

 

Verujem v tebe, Bog Oče, ki si mi podaril življenje. 

Z upanjem se oklepam tebe, Jezus Kristus, 

ki si me s trpljenjem na križu in z vstajenjem odrešil.  

Z ljubeznijo 

pa kličem tudi tebe, Sveti Duh, ki me posvečuješ. 

S svojim življenjem hočem potrditi  

svojo krstno zavezo z Bogom  

in jo obnoviti v dneh misijona.  

V skupnosti bratov in sester katoliške Cerkve  

si bom prizadeval živeti po nauku evangelija. 

 To mojo odločitev polagam tudi  

v brezmadežno Srce Device Marije.  

Vzemi me pod svoj plašč. 

Ohrani mi vero in moj slovenski dom. 

Amen. 

Sveti Vid – prosi za nas! 



 

Razpored v februarju: 

   3. 2. Polane, 
 10. 2. Šentvid, 

17. 2. Trata - Pržan
 24. 2. Vižmarje (nad kl.), 
   3. 3. Vižmarje (pod kl.). 

Hvala za vašo nesebično pomoč 
in skrb. 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 

preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 

objavljamo na  spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
Prek spletne strani se lahko 

tudi naročite na e-Naš zvon. 

Delavniške sv. maše  

v Šentvidu: 
 jutranje ob 7.30, 

 večerne ob 18.30. 
Nedeljske sv. maše: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 

10.00 in 19.00. 
Praznične sv. maše: 

 v Šentvidu ob 8.30 in 18.30. 

Sprejemam mašne name-

ne, ki bodo opravljeni v  
februarju in marcu. 
 

Darujte tudi za maše, ki jih 

oddam  duhovnikom, ki imajo 
premalo mašnih namenov. 

Uradne ure so: 

 v ponedeljek in sredo  
  od 17.00 do 18.00 

 v petek od 10.00 do 12.00. 
 

Izven uradnih ur lahko pokličete 

na telefonsko št. župnijskega 
urada 01 512 81 30. 

Telefon ŽK je 01 512 81 30. 

Pokličete lahko vsako sredo 
med 17. in 18. uro. 

Župnijski kiosk je zaradi davč-

nih blagajn ukinjen. Obiščite 
katoliške trgovine po Ljublja-

ni. Najbližja je trgovina Druži-
na v Škofovih zavodih. 

http://www.zupnija-sentvid.si/

