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                           PROŠNJI DNEVI - KRIŽEV TEDEN 

Tri dni pred praznikom Vnebohoda obhaja Cerkev vsako leto ta-

ko imenovane »prošnje dneve«. V teh dneh hodimo verniki v 

procesiji med že zelenimi njivami in polji in prosimo za Božji 

blagoslov za rodovitnost zemlje, za varstvo pred naravnimi 

ujmami, za primerno vreme in za dobro letino. Prosimo pa tudi 

za blagoslov pri našem umskem in fizičnem delu.  

Pobožnost vsakega posameznega »prošnjega« dne je sestavlje-

na iz procesije, pri kateri molimo rožni venec in litanije vseh 

svetnikov. Običajno v tem molitvenem vzdušju poromamo h 

kakšni podružnici, kjer se  potem opravi tudi sveta maša z 

iskreno prošnjo za blagoslov in varstvo iz nebes.  

V zavedanju, da vse, kar imamo in kar smo, prihaja od dobrega 

Boga, bomo prosili tudi letos: »Vsemogočni Bog, Stvarnik in 

Gospodar življenja, vse je v tvoji moči. Ti si naš Oče in veš, kaj 

potrebujemo. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila bogate sado-

ve. Varuj naša polja, vrtove, 

travnike, gozdove, vinogra-

de in sadovnjake pred nevi-

htami, točo, opustošenjem, 

pred pogubnim dežjem in 

sušo. Blagoslovi delo naših 

rok in našega duha doma in 

v službi. Amen! 
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ČETRTEK 3. maj           1. četrtek 

dopoldne obisk bolnikov na domu 

pri več. maši nabirka za maše za nove duhovne poklice  

in njih svetost  

po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim za nove  

duhovne poklice 

20.00 srečanje upravnega odbora BPČ 

PETEK 4. maj           1. petek 

dopoldne obisk bolnikov na domu 

po več. maši češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.30 

SOBOTA 5. maj           1. sobota 

po jutr. maši češčenje Najsvetejšega 

17.00 priprava staršev in botrov na sv. krst 

po več. maši tajništvo ŽPS 

NEDELJA 6. maj           6. VELIKONOČNA NEDELJA 

8.30 sodelujejo birmanci in njihovi animatorji 

po maši ob 10.00 krščevanje 

 16.00 Šmarna gora: maša za blagoslov pri delu 

PONEDELJEK 7. maj 

7.30 prošnji dan v Šentvidu 

TOREK 8. maj 

7.00 prošnji dan na Glincah 

19.30 srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 9. maj 

7.30 prošnji dan v Šentvidu 

ČETRTEK 10. maj         GOSPODOV VNEBOHOD 

maši ob 8.30 in 19.00 v Šentvidu 

16.30 srečanje skupine Sožitje 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 11. maj 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

SOBOTA 12. maj  

14.30 srečanje za starejše 
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NEDELJA 13. maj          7. VELIKONOČNA NEDELJA 

pri vseh mašah darovanje za župnijske potrebe 

SREDA 16. maj 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 17. maj 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

SOBOTA 19. maj 
8.15 čiščenje župnijske cerkve (starši prvoobhajancev) 

16.00 spovedovanje otrok in staršev pred prvim sv. 

obhajilom 
NEDELJA 20. maj         BINKOŠTI 

pri maši ob 8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 

pri maši ob 10.00 krst novokrščencev 

PONEDELJEK 21. maj         MARIJA MATI CERKVE 

20.00 srečanje ŽPS 
ČETRTEK 24. maj          MARIJA POMAGAJ  

8.15 izlet »Marij in Mart« na Sveto goro 
PETEK 25. maj            

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 
SOBOTA 26. maj 

11.00 skupna vaja pred 1. sv. obhajilom 

NEDELJA 27. maj         SV. TROJICA 

10.00 prvo sv. obhajilo 

ČETRTEK 31. maj         SV. REŠNJE TELO IN KRI 

8.30 maša (Šentvid) 

19.00 maša s »telovsko« procesijo (Šentvid) 
PETEK 1. junij           1. petek 

dopoldne obisk bolnikov na domu 

pri več. maši nabirka za maše za nove duhovne poklice  

in njih svetost  

po več. maši češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.30 

SOBOTA 2. junij           1. sobota 

po jutranji maši češčenje Najsvetejšega 

17.00 priprava staršev in botrov na sv. krst 

po večerni maši tajništvo ŽPS 

NEDELJA 3. junij          9. NEDELJA MED LETOM 

10.00 z vlakom na Brezje 

po maši ob 10.00 krščevanje 
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ZAHVALA 

Še enkrat iskrena hvala vsem za vso pomoč pri slovesnostih v 
Velikonočnih praznikih. Ne pozabimo vstajenjskega duha vnaša-

ti v dneve našega življenja. 
 

MAŠA ZA OBRTNIKE IN DRUGE DELAVCE  

Tradicionalna maša nas vabi na Šmarno goro 6. maja ob 16.00. 
Pridite! Hvala Marku Kajzerju za dar za mašni namen in pogosti-
tev. 
 

PROŠNJI DNEVI 
Prošnji dnevi pred Vnebohodom bodo letos malo drugačni. V 

ponedeljek, 7. 5., in v sredo, 9. 5., jih bomo imeli v Šentvidu s 
prošnjo molitveno procesijo po pokopališču in z mašo v župnij-

ski cerkvi. V torek, 8. 5., pa s prošnjo procesijo začnemo v Dol-
nicah  in končamo z mašo v cerkvi na Glincah. Vabljeni! 

SREČANJE ZA STAREJŠE 
V soboto, 12. maja, bo srečanje starejših iz naše župnije. Ob 
14.30 bo priložnost za spoved. Ob 15.00 pa maša s podelitvijo 

zakramenta bolniškega maziljenja. Prosim za pecivo, ki ga pri-
nesete v petek, 11. maja, pred večerno mašo ali po njej v 

Kaplanijo. 
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IZLET »MARIJ IN MART« 

Vsi, ki v župniji skrbite, da so naši bogoslužni in pastoralni pro-
stori z okolico urejeni (čistilke, krasilke, mežnarji in urejevalci 

okolice), ali z molitvijo krepite duhovno zdravje župnije 
(molitvene skupine), vabljeni na zahvalno romanje na Sveto 
goro pri Gorici v soboto, 24. maja. Odhod avtobusa iz Stanežič 

bo ob 8.00, iz Šentvida pa ob 8.15. S hvaležnostjo vabljeni! 

PRVO SVETO OBHAJILO 

Prvoobhajanci in njihovi starši imajo sveto spoved v soboto, 19. 
maja, ob 16.00. Vaja za slovesnost 1. svetega obhajila bo 26. 

maja ob 11.00. Prvo obhajilo pa v nedeljo, 27. maja, pri maši ob 
10.00. 

TUDI LETOS Z VLAKOM NA BREZJE 

Vabljeni vsi. Še posebej povabljene družine, prvoobhajanci s 
starši in birmanci z botri. Odhod vlaka z železniške postaje Lju-

bljana Vižmarje bo v nedeljo, 3. junija, ob 10.00. Vlak ne čaka!! 
Vozovnice si priskrbite sami. Na Brezjah bo maša ob 11.30.  

Brezje 2018 
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ŠMARNICE 

Družinske šmarnice bodo vsak dan, razen ob nedeljah, ob 18.00 
v župnijski cerkvi in te so posebej namenjene otrokom. Ob ne-

deljah je šmarnična pobožnost združena z nedeljskimi mašami. 
Tisti otroci, ki bodo več kot 20-krat pri šmarnicah, imajo tudi 
letos brezplačno vozovnico za romarski vlak na Brezje. 

Šmarnice, ki so prilagojene odraslim, pa bodo vsak dan pri obi-
čajni jutranji in večerni maši. 

PRED ZAKLJUČKOM VEROUČNEGA LETA 

Kateheti opozarjamo: 

 preglejte in lepo uredite veroučne, delovne in bogoslužne 

zvezke; 

 preverite, ali ste vrnili veroučno spričevalo; 

 spovedovanje pred zaključkom veroučnega leta bo v prvem 

tednu junija. 

RAZMISLEK OB POSTNI AKCIJI 

Letošnja postna spodbuda, ki ni bila namenjena samo otrokom, 
ampak tudi odraslim, je zelo lepo uspela. Od skoraj 900 načrto-

vanih dobrih del smo bili uspešni skoraj v celoti. Na panoju je   
ostalo le nekaj praznih okvirčkov brez duhovnih zadetkov. 
Hvala za vso duhovno moč iz vaših postnih odločitev za lepo in 

dobro! 



 

od 30. aprila do 3. junija 2018
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PON. 30. 4. Pij V., papež 7. 5. Gizela, opatinja 

7.30 Ciril in Marija Lužan starši Papič 

19.00 Katarina Sirnik 
Terezija Lopatič 
Bernarda Trobec, 30. dan 

TOR. 1. 5. Jožef, delavec 8. 5. Bonifacij, papež 

7.30     Jože in Ivan Brinšek 7.00 prošnja maša na Glincah 

19.00 Ana Perčič Jože in starši Jurca 

SRE. 2. 5. Atanazij, škof  9. 5. Izaija, prerok 

7.30     Janez Karmelj prošnja maša 

19.00 bratje in sestre Merhar 
Katja Klun 
Frane Erman, obl. 

ČET. 3. 5. Filip in Jakob, ap. 
10. 5. GOSPODOV  

           VNEBOHOD 

7.30 Janez Kranjc 8.30 Marija Lavrič 

19.00 Vidmar Dragar Rus 
Stanislava Štifter 
starši Zalaznik 

PET. 4. 5. Florjan, mučenec 11. 5. Mamert, škof 

   7.30 Bernarda Trobec Nikolaj Dragoš 

19.00 
Gantar Starman 
na čast sv. Florjanu 

Julija Čarman 
Janez Ciperle, 30. dan 

SOB. 5. 5. Angel, redovnik 12. 5. Leopold Mandič, red. 

7.30   Stanislava Štifter  

19.00 Primož in Slavka Štirn 
Janko Kopač 
Peter Zaubek 

NED. 6. 5.  6. VELIKONOČNA 13. 5.  7. VELIKONOČNA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Marinka Dogenik po namenu 

10.00 Alojz Križnič st. Žavcar in Vrankar 

Šmarna 
gora 

16.00 
za blagoslov dela / 

20.00 Janko in Milka Erjavec 
za domovino in slovenski na-
rod 
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PON. 14. 5. Bonifacij, mučenec 21. 5. Marija, mati Cerkve 

7.30 starši Petkovšek Ivanka in Ignac Babnik 

19.00 
družina Kregar in Glavan 
Ljudmila Horvat, 30. dan 

Gramc 

TOR. 15. 5. Zofija, mučenka 22. 5. Marjeta, redovnica 

7.30     družina Malis-Avsec  

19.00 
Ferčec 
Marijana Hainrihar in Kris-
tjan Zalokar 

Jagrič - Jarh 

SRE. 16. 5. Janez Nepomuk, muč. 23. 5. Socerb, mučenec 

7.30     Janez in Frančiška Uran  

19.00 
v zahvalo in prošnjo 
Anton Ogorevc 

Klavdijo Jamnik 

ČET. 17. 5. Jošt  puščavnik 24. 5. Marija Pomočnica 

7.30 Roman Nussdorfer  

19.00 Franc Tome 
za blagoslov pri delu 
Stanislava Štifter 

PET. 18. 5. Janez I., papež 25. 5. Beda Častitljivi 

   7.30   

19.00 Damjan Pavlovec Janko Robi 

SOB. 19. 5. Urban, papež 26. 5. Filip Neri, duhovnik 

7.30   družina Benigar pok. iz dr. Možek 

19.00 starši Levašič 
Mojca Režek in Jožica Koc-
jan 

NED. 20. 5.  BINKOŠTI 27. 5.  SVETA TROJICA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Anton Gruden st. in brat Dolinšek 

10.00 
za domovino in slovenski 
narod 

za prvoobhajance in njihove 
starše 
Leopold Miklavčič 

20.00 Bijec - Ilovar Bogdan Lamovšek, obl. 
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PON. 28. 5.  German, škof 

7.30 na čast bl. Grozdetu 

19.00 za brate in sestri 

TOR. 
29. 5.  Maksim Emonski,   
           škof 

7.30      

19.00 Marija Jurček, obl. 

SRE. 30. 5. Kancijan, muč. 

7.30      

19.00 Alojz in Alojzija Gole 

ČET. 
31. 5.   SV. REŠNJE   

            TELO 

8.30 st. Prevodnik 

19.00 Kristina Križnar 

PET. 1. 6. Justin, mučenec 

   7.30  

19.00 starši Lampič in Nemec 

SOB. 2. 6. Marcelin, muč. 

7.30   Stanislava Štifter 

19.00 Kristina Sešek 

NED. 
3. 6.   9. NEDELJA   
          MED LETOM 

6.30 za žive in mrtve farane 

  8.30 Marinka Dogenik 
Stan. 
  9.30 

Lojze Mrak 

10.00 Ludvik in Simon Mohorič 

20.00 Franc Pekolj 

- Matjaž Gantar 

- starši Petelin in Rajš 3x 
- v zahvalo in prošnjo 5x 

 

- za učence, profesorje in starše 

- za zdravje 3x 
- v zahvalo, po namenu 

Bernarde Trobec: 

- družina Kastelic iz Vižmarij 
Nikolaja Dragoša: 

- sosedje Šimenc, Julič,  
Matičič, Kastelec 
Matjaža Gantarja: 

- Glavanovi  
Stanislave Štifter: 

- mož Tomaž 70 € za cerkev  
- sosedje 3 maše 
- družina Bajt 1 maša 

- družina Štiftar 4 maše 
- družina Papež 2 maši 

- družina Kovač 1 maša 
- Gros Mari 1 maša 
- Napast 20 € (za cerkev) 

- Nada Šetina 50 € (za cerkev) 
- Jerakovi 20 € (za cerkev) 

- Kristina Jesihar 20 € (za cer-
kev) 

- sestrična Stanka, bratranca   
Franci in Marijan, Dragica z 
družino z Dobrave 60 € (za 

cerkev) 
- Hilda, Marinka, Polona 1 

maša 
- Hočevarjevi z Dobrave 80 €  
- Podgorškovi 40 € (za cerkev) 



 

Molitveni namen v maju je na čast Mariji, majniški Kraljici. Za ta 

namen molimo vsi, še posebej pa člani župnijskega živega rož-
nega venca. 
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NOVOKRŠČENCI IN POROKE: 

V preteklem mesecu v župniji ni bilo nobenega krsta in nobene 
poroke.  

 
 

V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

†BERNARDA TROBEC (81 let), Zevnikova 12, 
†NIKO DRAGOŠ (111 let), Bratov Kraljič 12, 
†JANEZ CIPERLE (83 let), Savinškova ulica 2, 

†MILKA HORVAT (89 let), Putrihova 4, 
†STJEPAN VUKOVIČ (94 let), Pretnarjeva 7, 

†EMIL ŠAJNOVIČ (81 let), Bratov Kraljič 4. 
 
 

Letos smo pospremili na božjo njivo 36 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 

Tereza in Franc Lampič: za cerkev v Stanežičah 400 € 

Klavdija Lampič-Das: za cerkev v Stanežičah 400 € 
Auguštin Rozman, Medvode: za cerkev v Stanežičah 100 € 

N. N. (več darovalcev): za cerkev v Stanežičah 1.500 € 

V nabirki 2. nedelje v mesecu aprilu smo nabrali 3.078 €. Hvala 

za vašo radodarnost, še posebej zdaj, ko potekajo obnovitvena 
dela v Stanežičah! 
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Šmarnice za otroke nam bodo letos spregovorile o življenju in 

delu velikega Slovenca in kandidata za svetništvo Friderika Ire-
neja Barage. Mineva 150 let od njegove smrti in prav je, da v 

tem jubilejnem letu namenimo posebno pozornost temu velike-
mu misijonarju med Indijanci v Severni Ameriki. Baraga je reše-
val njihove duše in se boril za obstoj njihovega naroda, jezika in 

kulture. Z veliko gorečnostjo je sledil Božji volji in bil do konca 
zvest svojemu poslanstvu. Naj nas spodbudi, da bi tudi mi v se-

bi premagovali sebičnost in samozadostnost in odpirali prostor 
Bogu in Bližnjim. 
 

Šmarnice za odrasle pa nam bodo oživile spomin na fatimsko 

skrivnost, v kateri Marija že sto let med nas prinaša materinski 
objem in njeno varstvo. V celomesečnem branju bomo spet po-
doživeli milostne dneve Marijinega vstopa na ta svet in vse, kar 

se je in se še dogaja z zvezi z Njenim prikazanjem. Zgodbe nas 
bodo nagovarjale še posebej k molitvi in k dobrim delom.  

 
Kraljica majnika - prosi za nas! 

 

Majniški prazniki: 

 

Vnebohod 

Binkošti 

Marija Mati Cerkve 

Sveto Rešnje Telo in kri 



 

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. 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 

preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 

objavljamo na spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
 

Prek župnijske spletne strani 
se lahko tudi naročite na ob-

vestila o izidu in objavi e-
oblike glasila Naš  zvon. 

 

ob nedeljah: 
 v Šentvidu  6.30, 8.30, 

10.00 in 20.00 
 
ob delavnikih: 

 v Šentvidu: 7.30 in  19.00 
 

ob praznikih: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00  

Sprejemam mašne namene 

za maj in junij.  
Darujte tudi za maše, ki jih 

oddam duhovnikom, ki imajo 
premalo mašnih namenov. 

Razpored krašenja cerkve v 

maju: 
   5. 5.  Vižmarje pod klancem 

 12. 5.  Brod 
 19. 5.  Podgora 
 26. 5.  prvoobhajilna  

             okrasitev. 
Hvala za vašo nesebično skrb 

in pomoč! 

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

