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PRIDITE IN POGLEJTE

Nekega petkovega dopoldneva v »30. letu našega
štetja let« je rimska oblast v Jeruzalemu usmrtila tri ljudi.
Dva sta bila kriminalca. Tretji pa je bil usmrčen, ker se je
razglašal za Božjega Sina. Raje je šel v smrt, kakor da bi
požrl katero izmed besed, ki jih je izrekel v svojem javnem
delovanju. Zanimivo, da po dveh tisočletjih njegov nauk in
vpliv ne pojenjata. O njem se še govori. Še vedno preseneča, saj odlično odgovarja na pričakovanja odrešenjske
zgodovine in hkrati zbuja ogorčenje pri tistih, ki bi si jo želeli brez Njega. Tu se od njegovega rojstva do danes ni nič
bistvenega spremenilo.
Kje smo mi? Midva? Meni se je težko sprijazniti s tistimi platmi njegovega življenja, po katerih je tako zelo poseben in nedosegljiv. Npr.: da zapoveduje vetrovom in pomirja nevihte, da z besedo ozdravlja bolne in kliče ljudi iz
grobov, da govori: »Če te kdo udari na eno lice, mu nastavi še drugo,« (Lk 6,29) da gre prostovoljno v smrt in potem čez tri dni vstane iz groba.
Morda pa je odgovor skrit kar v samih Jezusovih besedah: »Pridite in boste videli.« (Jn 1, 39)
Torej se naše pričevanje o Vstalem ne bo rodilo iz razmišljanj, pogovorov, debat, predavanj … ampak iz izkušenj
z Njim. In samo to nas lahko spremeni.
župnik

PONEDELJEK
8.30
po maši
16.00
19.00
ČETRTEK
pri več. maši

po več. maši
20.00
PETEK
po več. maši
20.15
SOBOTA
po jutr. maši
ves dan
ves dan
17.00
po več. maše
NEDELJA
pri vseh mašah
14.30 Kolosej
PONEDELJEK
po več . maši

2. april
VELIKONOČNI PONEDELJEK
maša v Šentvidu
festival »aleluje« v Vidovem domu
protipotresna pobožnost na Šmarni gori
sv. maša v Šentvidu
5. april
1. četrtek
nabirka za maše za nove duhovne poklice
in njih svetost
molitvena ura pred Najsvetejšim za nove
duhovne poklice
srečanje upravnega odbora BPČ
6. april
1. petek
češčenje Najsvetejšega v tišini (do 20.30)
srečanje I. zakonske skupine
7. april
1. sobota
češčenje Najsvetejšega
izlet ministrantov na Gorenjsko
(odhod avtobusa ob 8.30)
duhovno srečanje parov v Stični
(odhod avtobusa ob 8.30)
priprava staršev in botrov na krst
srečanje tajništva ŽPS
8. april
BELA NEDELJA
darovanje za župnijske potrebe
ogled filma: Marijina zemlja
9. april
srečanje katehetov
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ČETRTEK
16.30
20.00
PETEK
20.00
NEDELJA

12. april
srečanje skupine Sožitje — ga. Dora Zagorc
srečanje VI. zakonske skupine
13. april
srečanje II. zakonske skupine
15. april
začetek tedna molitve za duhovne poklice
8.30 sodelujejo OPZ, prvoobhajanci in starši
PONEDELJEK 16. april
20.00 dekanijsko srečanje bralcev Božje besede
TOREK
po več. maši
19.30
SREDA
20.00
ČETRTEK
20.00
NEDELJA
PONEDELJEK
19.30
TOREK
19.30
ČETRTEK

17. april
srečanje svetopisemske skupine
srečanje staršev prvoobhajancev
18. april
srečanje III. zakonske skupine
19. april
srečanje V. zakonske skupine
22. april
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
sklep tedna molitve za duhovne poklice
23. aprila
srečanje za starše veroučencev vseh razredov
24. april
srečanje ključarjev in gospodarskega sveta
26. april

20.00 srečanje IV. zakonske skupine
NEDELJA 29. april
popoldne odhod na romanje v Makedonijo in Grčijo
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VELIKONOČNO VOŠČILO ŠKOFOV
Gospod je vstal! To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka.
Ob tem prazniku vas vabimo k veselju nad tem, da smemo biti
po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve in udje
Jezusovega skrivnostnega telesa. Zato voščimo vsem, še posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti temu oznanilu. Da bi vaša
srca napolnilo veselje odrešenja in da bi to skrivnost sprejeli kot
neizmeren dar. Naj vstali Kristus vstopa v vaš vsakdanjik in vse
medsebojne odnose. To veselo novico Gospodovega vstajenja
pa veselo prenašajte drugim ljudem. Vaši škofje
p.s.
Temu voščilu se pridružujeva tudi oba domača duhovnika in
vam želiva blagoslovljene Velikonočne praznike!
PROTIPOTRESNA POBOŽNOST
Naši predniki so se po velikem potresu 14. marca 1895 zaobljubili, da se bodo vsak velikonočni ponedeljek zbrali k molitvi za
odvrnitev potresa. Tudi letos vabljeni k protipotresni pobožnosti
na Šmarno goro v ponedeljek, 2. aprila, ob 16. uri. Pridite, da
se skupaj združimo v prošnji za odvrnitev vsega hudega.
DUHOVNO DOPOLDNE ZA ZAKONCE
Velikonočno duhovno srečanje za zakonce in tiste, ki ste vključeni v zakonske skupine, bo v soboto, 7. aprila, v Stični. Odhod
avtobusa je ob 8.30 izpred cerkve v Šentvidu. Varstvo otrok in
kosilo je vključeno v srečanje. Za dar kritja stroškov se bomo
zmenili na srečanju.
FILM: »Marijina zemlja«
V nedeljo, 8. aprila, ob 15.00 vabljeni na ogled filma »Marijina
zemlja«. Film nam bodo predvajali v Koloseju. Odhod avtobusov
ob 14.30 izpred cerkve. Cena je 5 € (film in vožnja). Vabljeni!
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ROMANJE V MAKEDONIJO IN GRČIJO
Od 29. 4. do 2. 5. romamo po rojstnem kraju Matere Terezije,
po stopinjah apostola Pavla in po poteh bratov Cirila in Metoda.
Tisti, ki ste se odločili poromati na to pot, boste o vsem obveščeni pisno.
OBNOVA CERKVE V STANEŽIČAH
Obnovitvena dela v naši podružnici v Stanežičah potekajo v dogovorjenem roku. Upam, da obnovo cerkve spremljate osebno
ali preko spletne strani župnije. Položena je talna in hidro izolacija, napeljana vsa elektrika in v cerkvi je s pomočjo talne centralne kurjave že prijetno toplo. V mesecu aprilu upamo, da bo
cerkev dobila nov marmorni tlak in bo na novo vsa prebeljena.
Hvala vsem tistim posameznikom, ki ste pa le morda namenili
kakšen dar za to veliko obnovo. Investicija ne bo ravno majhna.

Ostale slike lahko najdete na spletni strani župnije:
https://www.zupnija-sentvid.si.
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POSTNI ORATORIJ
Hvala vsem voditeljem in animatorjem, ki ste požrtvovalno izpeljali letošnji postni oratorij.
POSTNA AKCIJA
Zdaj, ko pišem tole oznanilo, plakat naših postnih prizadevanj ni
dokončan. Upam, da nam bo uspelo. Izidi duhovnih zmag bodo
objavljeni v majski številki Našega zvona.
VELIKONOČNE POČITNICE
V tednu po veliki noči, od 2. do 8. aprila, ne bo verouka.
IZLET MINISTRANTOV
Zaradi obilice snega v februarju je bil takratni nameravan izlet
ministrantov preložen. Izveden bo v soboto, 7. aprila. Potujemo
na ogled letališča, letal, helikopterjev ter tamkajšnje gasilske in
reševalne postaje. Obiskali bomo tudi Marijo na Brezjah in se
ustavili na domu velikega glasbenika Slavka Avsenika ter zmolili
na njegovem grobu. Odhod avtobusa iz Šentvida ob 8.30.
SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV
Bliža se prvo sv. obhajilo, ki bo 27. maja ob 10.00. Starši vabljeni na srečanje v torek, 17. aprila, ob 19.30 v Vidov dom, da
se o vsem pogovorimo.
PREDAVANJE (VEROUK) ZA STARŠE
V načrtu letošnjih srečanj je na programu predavanje o vzgoji
naših otrok. V ponedeljek, 23. aprila, ob 19.30 bomo gostili dr.
Alberta Mrgoleta. Spregovoril nam bo o vplivu družinskih vzorcev na vzgojo. Pri vzgoji otrok je pomembno, da včasih slišimo
še kakšno drugačno mnenje, ker sami vsega ne vemo.
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od 2. aprila do 29. aprila 2018
PON. 2. 4. velikonočni pon.
8.30 Anton Kočevar
16.00
v zahvalo in prošnjo
Š. gora
Lojze Grčman in Štefan
19.00 Ivančan

TOR. 3. 4. velikonočni torek
7.30 Ana Perčič
Marjan Božjeglav
19.00 in Pepca in Jože Bezovšek
SRE. 4. 4 velikonočna sreda
7.30 za blagoslov otrok
19.00 Stanislava Štifter, 7. dan
ČET. 5. 4. velikonočni četrtek
7.30 Jože Gabrovšek
19.00 Ivanka Bučan
PET. 6. 4. velikonočni petek
7.30 za božje varstvo otrok
Terezija Lopatič, 30. dan
19.00 Bogomila Agat Visočnik
SOB. 7. 4. velikonočna sobota
7.30 Jože Burgar
19.00 Franc Dobriha, obl.
NED. 8. 4. BELA NEDELJA
6.30 za žive in mrtve farane

9. 4. Maksim Aleks., škof
7.30 za zdravje
//
Dolinšek

10. 4. Ezekijel, prerok
za uspešno operacijo
Janez Dobnikar
Jakob Kopač
11. 4. Stanislav, škof, muč.
Marijan Arhar
Terezija Lopatič
Ogorevc
12. 4. Julij I., papež
Jernej Štravs
po namenu
Marija Lavrič, 30. dan
13. 4. Martin I., papež
v zahvalo
Dukarič in Skebe
14. 4. Lidvina, devica
Babnikovi
Marijan Žiger, 30. dan
15. 4. 3. VELIKONOČNA
NEDELJA
za župnijo

8.30 pok. iz dr. Franca Orla
Kristina Polajnar
10.00 v zahvalo

Jože Zagožen
Franc in vsi pokojni Komljanec

20.00 Marija-Ana Kozlovič

Franc Kopač
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PON. 16. 4. Bernardka Lurška, d. 23. 3. Jurij, zavetnik Lj.
7.30 Ivanka in Ignac Babnik
19.00 Franc Ivančič
TOR. 17. 4. Robert, opat
7.30 Marija Lavrič
19.00 starši Košič
SRE. 18. 4. Evzebij, škof
7.30
Belajevi
19.00 in Valentina Erjavec
Matjaž Gantar, 30. dan
ČET. 19. 4. Leon IX., papež
7.30
19.00 Minka Krsnik

7.30 Šuštarjevi
st. in brat Jarh
Marija Pečenik
24. 4. Marija Kleopova, s. ž.
Marija Napast in pokojni sorodniki
starši Merhar
25. 4. Marko, evangelist
Marijan Arhar
Gašper Kljun
v zahvalo in prošnjo
26. 4. Marija dobrega sveta
Danica in Tone Režek
Stanislav Štifter, 30. dan

PET. 20. 4. Teo, misijonar, škof 27. 4. Cita, dekla
Franc Babnik
7.30
Leopold Miklavčič
19.00 Florjan Živalič
SOB. 21. 4. Anzelm, škof
7.30
19.00 Frančiška in Franc Žavrlan

28. 4. Peter Chanel, duh.

NED. 22. 4. 4. VEL NEDELJA

29. 4. 5. VEL NEDELJA

6.30 za žive in mrtve farane
8.30 Marko Ješe

za žive in mrtve farane

10.00 Ana Perčič
20.00 Ljudmila Zaletel

Anton in Danica Režek

Amalija in Jože Čepin
Vinko Brodnik
Marija Katarinčič, obl.
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Molitveni namen v aprilu je za trdnost naše vere v Vstalega.
Za ta namen molimo vsi, še posebej pa člani župnijskega živega
rožnega venca.

DAROVI OB POGREBU
Terezije Lopatič:
- Rafko in Minka Bečan za 2 maši in 50 € za Stanežiče
Marije Lavrič:
- Jeromnovi za 3 maše
Vide Kovač:
- domači 500 € za cerkev v Šentvidu
Matjaža Gantarja:
-Glavanovi za 1 mašo
Stanke Štifter:
-Cimperman za 1 mašo
-Krese za 1 mašo

-za nove duhovne poklice 2x
-za zdravje
-za srečno zadnjo uro
-v zahvalo 2x
-po namenu 8x
-Alojz in Marija Zavašnik
-Gantar-Starman
-Miro Gantar
-za duše v vicah
-za slovenski narod in
domovino
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V nabirki 2. nedelje v mesecu marcu smo nabrali 2.860 €. Hvala
za vašo radodarnost, še posebej zdaj, ko potekajo obnovitvena
dela v Stanežičah!

N. N. dar za cerkev v Stanežičah 200 €
N. N. dar za cerkev v Šentvidu 500 €

NOVOKRŠČENCI IN POROKE:
V preteklem mesecu v župniji ni bilo nobenega krsta in nobene
poroke.
V GOSPODU SO ZASPALI:
†EMA KODRIČ (89 let), Pot ilegalcev 15,
† MARIJA LAVRIČ (71 let), Medenska cesta 83,
† RAJKO ŠTREKELJ (63 let), Na trati 5
† METKA URATNIK (73 let), Na rojah 15,
† SILVAN VIDMAR (89 let) Arharjeva 38,
† MARIAN ŽIGER (67 let), Marinovševa 13a,
† VIDA KOVAČ (92 let), Medveškova 6,
† STANISLAVA ŠTIFTER (85 let), Pipanova pot 25,
† PAVLA KEJŽAR (86 let), Prušnikova 40.

Letos smo pospremili na božjo njivo 30 naših faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
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ob nedeljah:
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30,
10.00 in 20.00
ob delavnikih:
 v Šentvidu: ob 7.30 in
19.00
ob praznikih:
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00

Sprejemam mašne namene
za april, maj in junij.
Darujte tudi za maše, ki jih
oddam duhovnikom, ki imajo
premalo mašnih namenov.

Uradne ure:
 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 17.00 in 18.00.

Razpored v aprilu:
 7. 4. velikonočna
 14. 4. Šentvid
 21. 4. Trata-Pržan,
 28. 4. Vižmarje nad

Vabljeni k ogledu fotozgodb
preteklih dogodkov in spremljanju aktualnih oznanil, ki jih
objavljamo na novi župnijski
spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.

Hvala za vašo nesebično pomoč in skrb!

Prek spletne strani se lahko
tudi naročite na e-Naš zvon.

