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OB DNEVU STARŠEV 
 

 Moja mami je najboljša in je ne bi menjala za nič na 
svetu. Skrbi za očija, zame in za brata. Hodi v službo in 

zelo rada tudi pospravlja. Kuha pa ne rada. Zato smo vsi 
veseli, kadar kuha oči. (prvoobhajanka) 

 Naša mami je zelo dobra in skrbna. Spoštujem jo in jo 
imam zelo rad. Po poklicu je veterinarka in ima rada živali. 

Rada dela tudi na vrtu in skrbi, da imamo dovolj domače 
hrane. Včasih je utrujena in zaspi kar na kavču. Vzgaja 

nas in nam hoče samo dobro. Mami nam govori tudi o Je-
zusu, pa o Mariji in svetnikih.  Pri nas smo vsi kristjani in 

zato skupaj gremo ob nedeljah k maši. Mami je včasih ža-

lostna, ker je ne ubogamo. Se pa tudi razjezi in zakriči, če 
ni po njeno. (prvoobhajanec) 

 Moj ati je zelo velik. Je močan in trenira atletiko. Hodi 
v službo in za našo družino služi denar. Zato gremo lahko 

med zimskimi počitnicami smučat, poleti pa na morje. Ob 
očiju me ni strah, čeprav se bliska in grmi. Je pa tudi strog 

in hud, kadar v hiši ni pospravljeno. Takrat je zelo živčen 
in mu ne upam ugovarjati. Zelo mi je tudi hudo, kadar se z 

mami skregata in imamo potem tihi večer. (prvoobhajanec) 
       Pri mojem očetu občudujem, da je dober in ima rad 

mamico in nas tri otroke. Radi smo skupaj. Najraje imamo 
nedeljo, ko se malo crkljamo. K babici in dediju pa gremo 

na kosilo. (prvoobhajanec) 
                            izbral župnik 
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TOREK 6. marec        

19.30 dekanijsko srečanje botrov 

SREDA 7. marec  

18.00 družinski križev pot (6. in 7. razred) 

ČETRTEK 8. marec  

16.30 srečanje skupine Sožitje 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 9. marec  

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

po več. maši križev pot molimo z mladimi naše župnije 

NEDELJA 11. marec      4. POSTNA NEDELJA     

9.00 

 
 

 

župnijsko postno romanje na križev pot in k 

maši v Kamnik  
8.15: odhod avtobusa iz Stanežič ob 8.15, 

8.30: odhod avtobusov izpred cerkve v Šentvidu 

 sv. maše v Šentvidu ob 8.30 ne bo 

TOREK 13. marec 

po več. maši srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 14. marec 

18.00 družinski križev pot (4. in 5. razred) 

ČETRTEK 15. marec 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 16. marec 

po več. maši 

 
križev pot molimo z birmanskimi in oratorijski-

mi animatorji 

SOBOTA 17. marec 

19.30 občni zbor BPČ 

NEDELJA 
 

18. marec      5. POSTNA — TIHA NEDELJA  
                                             papeška                                       

pri vseh mašah darovanje za župnijske potrebe (izjemoma) 

8.30 in 10.00 gostuje župnik p. Miran Žvanut iz Dravelj 

15.00 dekanijski križev pot v Žlebeh 

PONEDELJEK 19. marec 

ves teden spovedovanje pri urah verouka 

po več. maši postno predavanje dr. Ivana Štuheca 
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SREDA 21. marec 

18.00 križev pot (prvoobhajanci — 3. razred) 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

PETEK 23. marec 

18.00 križev pot molimo z ministranti in župnikom 

SOBOTA 24. marec 

ves dan oratorij 

po več. maši »starševski dan« v Ljudskem domu 

20.00 spovedni večer za mlade v Podutiku 

NEDELJA 25. marec      CVETNA NEDELJA 

3.00 prehod na POLETNI ČAS 

9.00 maša s slovesnim blagoslovom zelenja; 

sodeluje OPZ, prvoobhajanci in njihovi starši; 
maši ob 8.30 in 10.00 sta združeni v to mašo 

PONEDELJEK 26. marec 

po več. maši priprava na spoved in spovedovanje 

SREDA 28. marec 

18.30 družinski križev pot (1. in 2. razred) 

ČETRTEK 29. marec      VELIKI ČETRTEK 

9.00 krizmena maša v ljubljanski stolnici 

19.00 slovesna maša Jezusove zadnje večerje 

po maši molitveno bdenje z Jezusom 

PETEK 30. marec      VELIKI PETEK 

15.00 križev pot v Šentvidu 

19.00 

 
obredi velikega petka s sodelovanjem birman-

cev 8. razreda; nabirka za Sveto deželo 

SOBOTA 31. marec      VELIKA SOBOTA 

7.00 blagoslov velikonočnega ognja in vode 

čez dan 

 

češčenje Jezusa v Božjem grobu in blagoslovi 

velikonočnih jedil (po razporedu na strani 5) 

19.00 velikonočna vigilija 

NEDELJA 1. april           VELIKA NOČ 

6.30 procesija in slovesna vstajenjska maša 

(zaželene narodne noše) 

10.00 maša v Šentvidu 

20.00 maša v Šentvidu 
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POSTNA AKCIJA 

Še enkrat spomnim na postno akcijo, ki v letošnjem postu vse 
nas vabi k odpovedim na raznih področjih našega življenja. Va-

njo smo vključeni vsi, otroci, mladina in odrasli. Kar korajžno 
naprej! 
 

ŽUPNIJSKO POSTNO ROMANJE V KAMNIK 
V nedeljo, 18. marca, se bomo z avtobusi izpred naše cerkve 

odpeljali na križev pot in k sveti maši v Kamnik. En avtobus bo 
ob 8.15 odpeljal iz Stanežič, ostali avtobusi pa ob 8.30 izpred 
cerkve v Šentvidu. Prevoz je brezplačen. Ta dan svete maše ob 

8.30 ne bo! 
 

DEKANIJSKI KRIŽEV POT V ŽLEBEH 
Na tiho nedeljo, 18. marca, ob 15.00 vabljeni k že tradicionalne-
mu dekanijskemu križevemu potu v Žlebe. 

 
POSTNO PREDAVANJE 

Letošnji postni predavatelj bo dr. Ivan Štuhec. V ponedeljek, 
19. marca, nam bo po večerni sveti maši v Domu sv. Vida spre-

govoril o izzivih časa za sodobnega kristjana. Vabljeni! 
 
STARŠEVSKI DAN 

Ob Jožefovem in Marijinem prazniku bo 24. marca po večerni 
sveti maši v Ljudskem domu zahvalna akademija za vse naše 

starše.  
 
VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE 

Možnost velikonočne spovedi bo v ponedeljek, 26. marca, po 
večerni sveti maši. Na voljo bo več spovednikov. 

OLJČNE VEJICE ZA CVETNO NEDELJO 

Župnije iz slovenske Istre nam bodo tudi 
letos priskrbele oljčne vejice. Na voljo 

bodo pred vsako sveto mašo na cvetno 
nedeljo, 25. marca. Dar zanje pa darujte 
kar v pušico pri sveti maši. 



 

CVETNA NEDELJA 

Slovesni blagoslov zelenja bo pri sveti maši ob 9.00. Najprej se 
bomo v »množici« zbrali pred kaplanijo in po blagoslovu zelenja 

v cerkvi obhajali slovesno sveto mašo cvetne nedelje. Sveti 
maši ob 8.30 in 10.00 sta ta dan združeni v to sveto mašo. Bla-
goslov zelenja bo tudi pri jutranji sveti maši ob 6.30 in večerni 

sveti maši ob 20.00. 

OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH 

Vsi, ki želite, da bi vaši starejši in bolni za praznike prejeli za-
kramente, mi to čim prej sporočite. Pred Veliko nočjo vas bom  

na domu obiskal 26. in 27. marca. 
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RAZPORED BLAGOSLOVA JEDIL NA VELIKO SOBOTO 

URA KRAJ KRAJ 

10.00, 14.00, 

17.00 

Šentvid (v cerkvi)   

14.30 Gunclje (Krvin) Pržan (Cerman) 

15.00 Stanežiče (v cerkvi) Podgora (Mošenk) 

15.30 Medno (Kodran) Vižmarje pod klancem 

(Škrbinčev toplar) 

16.00 Brod (Česenj) Vižmarje nad klancem 

(Bitenc) 

ČEŠČENJE JEZUSA NA VELIKO SOBOTO 

V naši cerkvi bo Jezus v Božjem grobu izpostavljen v češčenje 
od 9. do 17. ure. Molitvene ure oblikujete sami. 



 

DRUŽINSKI KRIŽEV POT 

V postu se vsako sredo pol ure pred večerno sveto mašo zbira-
mo k molitvi križevega pota, ki ga s kateheti oblikujejo verou-

čenci. Pobožnost ni namenjena samo otrokom, ampak tudi star-
šem in vsem ostalim. 
 

POSTNA AKCIJA  
Vzpodbuda velja vsem, zato je izpostavljena med obvestili na 

strani 4.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
POSTNI ORATORIJ 
Letos bo v soboto, 24. marca. Prijave zbirajo kateheti do 11. 

marca. Prijavnica je na voljo v cerkvi in na župnijski spletni 
strani (www.zupnija-sentvid.si). 
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VELIKONOČNO TRIDNEVJE IN POČITNICE 

Verouka v velikem tednu in tednu po veliki noči ne bo. Starši z 
otroki pridite k obredom velikega tedna. Za birmance 8. razreda 

in prvoobhajance ter njihove starše je udeležba obvezna. Veliki 
četrtek je tudi praznik prvoobhajancev, saj se spominjamo Kri-
stusove ustanovitve zakramenta sv. evharistije. V spomin na ta 

dogodek bodo prvoobhajanci pri večerni sv. maši prejeli posebej 
blagoslovljen kruh. 

DUHOVNO DOPOLDNE ZA ZAKONCE 

Velikonočno duhovno srečanje zakoncev in tistih, ki ste vključeni 
v zakonske skupine, bo 7. aprila v Stični. Podrobnosti bodo ob-

javljene v aprilski številki Našega zvona. 

7 



 

od 5. marca do 1. aprila 2018
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PON. 5. 3.  Hadrijan, mučenec 12. 3.  Justina in Doroteja, 

           mučenki 

7.30 starši in Marija Galetti Pavla Lukan, obl. 

18.30 po namenu Rezka Mavec 

TOR. 6. 3.  Miroslav, opat 13. 3.  Kristina, mučenka 

7.30 Andromakovi Ivanka in Ignac Babnik 

18.30 Janez Pristov Cilka in Ciril Bitenc, obl. 

SRE. 7. 3.  Perpetua in Felicita, 

         mučenki

14. 3.  Matilda, kraljica 

7.30     Ivan Sentivanji Janez Bergant, obl. 

18.30 Magda in Pavle Peklaj starši Berce 
Anton Ogorevc 

ČET. 8. 3.  Janez od Boga, red. 15. 3.  Klemen Dvoržak, red. 

7.30 Ivana Vidmar, obl. za blagoslov Janeza 

18.30 Marija in Jože Štrukelj Josip in Peter Zoubek 
Jože Starman 

PET. 9. 3. Frančiška rim., red. 16. 3.  Hilarij, oglejski škof 

   7.30 Frančiška in Jernej Sitar Jože in Janez Benetek 

18.30 Francka in Franc Kajzer 
Terezija Lopatič, 7. dan 

Kljun 
Filip Jevševar 

SOB. 10. 3. 40 mučencev 

              

17. 3.  Patrik, škof 

7.30   starši in brat Lenarčič Manca Dolinar 

18.30 Marija Platiša, obl. 
Ema in Ivan Cebocij 

pokojni iz družine Lampič 
Franc in Lucija Ovčak 

NED. 11. 3.  4. POSTNA   
           NEDELJA 

18. 3.   5. POSTNA -  
            TIHA NEDELJA 

6.30 za žive in pokojne župljane za žive in pokojne župljane 

  9.00 

Kamnik 

Grosovi 8.30 Jože in Jerica Štrukelj 

10.00 Bogomila Agat-Visočnik Vinko in Jan Babnik 

19.00 Ana Perčič Mojca in Danica Režek in 
Jožica Kocjan 
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PON. 19. 3.  Jožef, Jezusov  

           rednik 
26. 3.  Evgenija, mučenka 

8.30 starši in bratje Papež za blagoslov Petra in njego-
ve družine 

18.30 Jože Prelc 
starši in brata Jagrič 

19.00 Osterman 

TOR. 20. 3.  Klavdija, mučenka 27. 3.  Peregrin, redovnik 

7.30     Stane in Vida Štrukelj Roman in Jožko Brinšek 

18.30 Leopold Kosmač 19.00 Leopold Miklavčič 

SRE. 21. 3.  Hugolin, eremit 28. 3.  Marija Praška, devica 

7.30     Jože Poje Fabjanovi 

18.30 v zahvalo in prošnjo 
Jože Visintin 

19.00 Zofija Grebenc, 30. dan 

ČET. 22. 3.  Lea, spokornica 29. 3.  VELIKI ČETRTEK 

7.30 Pavla Lukan  

18.30 Ložarjevi in Faturjevi 
Jože Car 

19.00 Cilka Hribar 
           Minka Erman 
           Janez Gros 

PET. 23. 3.  Rebeka, redovnica 30. 3.  VELIKI PETEK 

   7.30 Marija Štirn, obl. 15.00  križev pot 

18.30 Pavličevi 19.00  bogoslužje velikega  
           petka 

SOB. 24. 3.  GOSPODOVO  

            OZNANENJE  

31. 3.  VELIKA SOBOTA 

8.30   na čast Jezusovi krvi in 
Marijinemu srcu  

 

18.30 Ivan in Ana Plešec 
Marija Platiša 

19.00  starši Bregar-Sešek 
           Ana Perčič 

  prehod na poletni čas  

NED. 25. 3.   6. POSTNA -  
             CVETNA  
             NEDELJA 

 1. 4.  VELIKA NOČ 

6.30 za žive in pokojne župljane za župnijo 
starši Jurgen 

  9.00 Janez Žlebnik 
Marijan Erjavec in Janez 
Gros 

  
/ 

10.00        /    (ni sv. maše) starši Goljar 
starši in brat Dolinšek 

20.00 Marija in Jože Štrukelj Jože Rozman 
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V nabirki 2. nedelje v mesecu februarju smo nabrali 3.430 €. 

Hvala za vašo radodarnost, še posebej zdaj, ko potekajo obno-
vitvena dela v Stanežičah! 

Molitveni namen v marcu je na čast Mariji in Jožefu za naše 

starše. V ta namen molimo vsi, še posebej člani živega župnij-
skega rožnega venca. 

Ivana Šketa: 

- domači 100 € za cerkev, 
- sosedje za 4 maše in 46 € za Karitas, 

- Polde Koren za 3 svete maše. 



 

 

NOVOKRŠČENKA: 
 

 EVA JAKL, Tacenska 125e 
       

V letošnjem letu je zakrament sv. krsta v naši župniji prejelo  
5 otrok. Iskrene čestitke k božjemu otroštvu. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† JANEZ ŠKET (85 let), Gmajna 36, 
† ANTON BRULC (87 let), Smerdujeva 1, 
† ZOFIJA GREBENC (84 let), V Kladeh 32, 

† RADOJKA ŠIBRAGA (72 let), Prušnikova 68, 
† TEREZIJA LOPATIČ (74 let), Bratov Komel 1. 

 
Letos smo pospremili na Božjo njivo 21 naših faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj! 
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Razpored v februarju: 

  10. 3. Brod, 
 17. 3. Podgora, 

 24. 3. Poljane, 
 29., 30., 31. 3. velikonočna 

okrasitev. 

Hvala za vašo nesebično pomoč 
in skrb. 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 

preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 

objavljamo na novi župnijski  
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 (19.00). 
Nedeljske sv. maše: 

 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 19.00 (20.00). 

Praznične sv. maše: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 18.30. 

 

Sprejemam mašne name-
ne, ki bodo opravljeni v  

aprilu, maju in juniju.  
Darujte tudi za maše, ki jih 
oddam  duhovnikom, ki imajo 

premalo mašnih namenov. 

Uradne ure so: 

 v ponedeljek in sredo  
  od 17. do 18. ure 

 v petek od 10. do 12. ure. 
 

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/

