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OB FARNEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI 
 
O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema ro-

kama in rekel: »Tod bodo živeli veseli ljudje!« Skopo je meril 

lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mi-

mo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste leže tam, strmé 

proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je 

ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od 

štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gor-

jancev, in rekel: »Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih 

jezik in njih pesem bo vriskanje!« Kakor je rekel, tako se je 

zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila – zrasla so nebe-

sa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom 

Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj goré in poljane 

oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu ro-

du, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, 

se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo tudi, da so 

milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali slovenska 

beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same 

zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se 

na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod 

seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca!« (Ivan 

Cankar, Kurent, odlomek) 

 

Kaj storim za to čudovito deželo? In kaj za našo farno skupnost, 

ki nosi ime po junaškem pričevalcu in mučencu sv. Vidu? 
 

Ob dvojnem prazniku pa vsem vse dobro in lepo! 

           župnik 
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PONEDELJEK 4. junij 

19.30 srečanje katehetov 

ČETRTEK 7. junij 

ves dan izlet veroučencev 9. razreda 

19.30 srečanje upravnega odbora BPČ 

PETEK 8. junij           Srce Jezusovo, praznik 

16.00 srečanje molitvenih skupin na Kureščku 

SOBOTA 9. junij 

ves dan romanje  birmancev  

NEDELJA 10. junij        10. NEDELJA MED LETOM 

8.30 
zahvalna maša ob koncu veroučnega leta in za-
ključek 9. razreda veroučne šole 

pri vseh mašah 
darovanje za župnijsko cerkev, podružnico in 
Dom sv. Vida 

PONEDELJEK 11. junij 

ves dan izlet ministrantov 

ČETRTEK 14. junij 

17.00 srečanje skupine Sožitje 

PETEK 

 
15. junij         Sveti Vid,  
                      župnijski praznik 
      

      CELODNEVNO ČEŠČENJE 
 

8.30 sv. maša  

10.00 sv. maša 

ves dan  
češčenje Svetega Rešnjega Telesa po razporedu 
na strani 4 

19.00 zaključek celodnevnega češčenja in sv. maša 

SOBOTA 16. junij 

16.00 srečanje zakonskih jubilantov 
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NEDELJA 24. junij        12. NEDELJA MED LETOM                                       

20.45 pozdrav domovini (trata ob cerkvi) 

PONEDELJEK 25. junij 

8.45 začetek poletnega oratorija 

PETEK 29. junij 

16.00 konec poletnega oratorija 

SOBOTA 30. junij 

ves dan študijski dan ŽPS in Karitas (odhod ob 7.00) 

17.00 priprave na krst 

NEDELJA 
1. julij           13. NEDELJA MED LETOM 
                     nedelja Slovencev po svetu 

po maši ob 10.00 krsti otrok 

NEDELJA 
 
 

17. junij          11. NEDELJA MED LETOM 
                        Vidova nedelja,  
                       slovesni praznik 

6.30 sv. maša  

8.30 NI SV. MAŠE  

10.00 slovesna maša ob župnijskem prazniku 

po 10.00 maši skupno druženje na trati ob cerkvi 

20.00 sv. maša 
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CELODNEVNO ČEŠČENJE NA DAN SV. VIDA, 15. JUNIJA 
 
 
 
 
 
 
Praznovanje sv. Vida in po tradiciji celodnevnega češčenja na ta 
dan nas obvezuje, da pridemo k svetim mašam, se priporočimo 
sv. Vidu in ves dan častimo Najsvetejši zakrament. 
»Češčenje« bomo oblikovali ob pestrih oblikah molitve. Vsak naj 
izbere tisto obliko molitve, ki mu je najbolj blizu. K posameznim 
molitvenim uram pa zagotovo pridite člani spodaj navedenih sku-
pin in njihovi voditelji. Tako bomo lažje zagotovili stalno molitve-
no prisotnost pred Jezusom. 
  
                               Razpored  češčenja: 
 

 8.30: sveta maša (vsi) 
 

 9.0010.00: molitveno bogoslužje (še posebej vabljeni bralci 

Božje besede in člani svetopisemske skupine)  vodi  
župnik 

 

 10.00: sveta maša (vsi) 
 

 10.4512.00: molitev vseh štirih delov rožnega venca (vsi)  
vodi Olga Srša 

 12.0014.00: odmor 

 14.0015.00: molitev v tihoti  pri tej uri je TIŠINA (vsi) 

 15.0016.00: prepevanje evharističnih ljudskih pesmi in orgel-

ska meditacija (še posebej vabljeni pevci)  vodi Marinka  
Muhič 

 16.0017.00: evharistična meditacija (še posebej vabljeni ŽPS 

in zakonci)  vodita Veronika Vizjak in Katarina Zupančič 

 17.0017.30: večernice (vsi)  vodi župnik  

 17.3018.30: molitev mladih (še posebej vabljeni animatorji, 

birmanci in vsi mladi)  organizirajo in vodijo animatorji 

 18.3019.00: litanije (vabljeni pevci in ministranti)  vodi  
župnik 

 

 19.00: slovesna sv. maša  
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VABILO ZAKONCEM JUBILANTOM 
Zahvalna sveta maša zakoncev »jubilantov« bo v soboto,  
16. junija, ob 16.00. Še enkrat prosimo, da nam tisti, ki imate 
letos okrogle obletnice in se niste poročili v naši župniji, posre-
dujete vaš naslov in obletno leto vaše poroke. Kontaktna oseba 
je Joži Černivec (040 601 092). Vabljeni. 

VIDOVA NEDELJA 
Vidovo nedeljo bomo praznovali 17. junija. Obeležili bomo 117. 
obletnico posvetitve sedanje župnijske cerkve. Lepo vabljeni vsi, 
ki čutite z našo župnijo in jo imate radi. Še posebej povabljene 
narodne noše. Osrednje praznovanje bo pri slovesni sveti maši 
ob 10.00 in po njej družabno srečanje ob cerkvi. Ta dan sv. 
maše ob 8.30 ne bo! Za druženje po maši pa letos prosimo za 
čim več doma spečenih potic in krofov. Letos, za spremembo, 
samo potice in krofi!!! Prinesite jih po večernih svetih mašah v 
petek, 15., in v soboto, 16. junija, v Dom sv. Vida.  

ROMANJE NA KUREŠČEK 
V petek, 8. 6., ob 16.00 ste lepo vabljeni na Kurešček, kjer se 
bomo že po tradiciji posvetili Jezusovemu in Marijinemu Srcu. 
Še posebej povabljeni obe molitveni skupini in molivci župnij-
skega živega rožnega venca. Hvala za vse vaše molitve. 



 

PRED ZAKLJUČKOM VEROUČNEGA LETA 
Kateheti opozarjamo: 
 preglejte in lepo uredite veroučne, delovne, liturgične zvezke; 

 preverite, ali ste vrnili podpisano veroučno spričevalo; 

 zaključek verouka in razdelitev spričeval bo pri veroučnih urah 
    od 4. do 9. junija;  
 v nedeljo, 10. junija, se bomo pri sv. maši ob 8.30  zahvalili 

za minulo veroučno leto. Ob tej priliki se bodo »uradno« od 
verouka poslovili fantje in dekleta iz 9. razreda. Vsi veroučenci 
in njihovi starši lepo vabljeni k tej sv. maši. 

POLETNI ORATORIJ 
Oratorij bo v župniji od ponedeljka, 25. junija, do vključno pet-
ka, 29. junija. Prijavnice so na voljo v cerkvi med tiskovi-
nami in na župnijski spletni strani. Na voljo bodo do nedelje, 10. 
junija, ko bo zadnji dan prijav. Pohitite! 
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VEROUČNE POČITNICE 
Otrokom, staršem in katehetom želimo lepe počitnice. Katehe-
tom zahvala za učenje verouka in za skrbno  vodenje letošnjih 
šmarnic. Tudi med počitnicami poiščimo čas za molitev in sveto 
mašo. Če na dopustu znamo poiskati trgovino, picerijo ali gostil-
no, lahko v vsakem kraju poiščemo tudi cerkev. Starši s tem 
pričujete, da vaša družina ne zanemarja Boga. V veroučnih klo-
peh se vidimo spet septembra. V farni cerkvi pa vsako nedeljo, 
če ste le doma. Srečno! 
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Sveti Vid, prosi za nas! 

Slovenija, od kod lepote tvoje! 



 

od 4. do 17. junija 2018
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PON. 4. 6. Peter Veronski, muč. 11. 6. Barnaba, apostol 

7.30 Ana Perčič Ana in Ivan Kregar 

19.00 
Jernej Koprivec, obl. 
Slavko Mavrič Srečko in Marija Umek 

TOR. 5. 6. Bonifacij, škof 12. 6. Eskil, mučenec 

7.30     za božje varstvo otrok  

19.00 Marija Cesar Dušan Dolamič 

SRE. 6. 6. Norbert, škof 13. 6. Anton Padavanski 

7.30     Marija Frjan  

19.00 Lojze Mrak Stanislava Štifter 

ČET. 7. 6. Robert, opat 14. 6. Valerij in Rufin, muč. 

7.30 Josip in Dragica Lučić  

19.00 Marija Dobovišek Matija in Manca Lenarčič 

PET. 8. 6. SRCE JEZUSOVO 15. 6. SV. VID 

   7.30 Jožefa Skoporec in hči Joži 8.30 za župnijo 

16.00 
Kure- 
šček 

v zahvalo in prošnjo 10.00 na čast sv. Vidu 

19.00 Merharjevi iz Dvora Tone in Tončka Polenšek 
Martin Zupanc, 30. dan 

SOB. 9. 6. SRCE MARIJINO 16. 6. Beno, škof 

7.30   družina Kiren Frančiška Sitar 

19.00 
Jože Grm 
Andrej Magister (starejši) 

Ana Perčič 
Jože Babič 

NED. 
10. 6.  10. NEDELJA 
           MED LETOM 

17. 6.  11. NEDELJA  
   MED LETOM - VIDOVA 

6.30 za žive in pokojne farane Vida Ježek 

  8.30 Skušek-Kirbiš NI SV. MAŠE! 

10.00 Marija in Jože Košir za župnijo 
Majda in Janez Bitenc, obl. 

20.00 Albin Kajzar Franci Jeršin 
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PON 18. 6. Marko in Marcelian 25. 6. Doroteja, mati 

7.30 Franjo in Marija Vurušič Jernej Sitar 
Amalija Kelher 

19.00 Miranda Vičič pokojni iz dr. Markovčič 

TOR. 19. 6. Romuald, opat 26. 6. Jožefmarija Escriva 

7.30     Ivanka Babnik  

19.00 
Ivan in Marija Sladič 
Marija Petač 

Vinko Pirš in Cesarjevi 
Janez Struna 

SRE. 20. 6. Adalbert, škof 27. 6. Ema, kneginja 

7.30     v zahvalo in prošnjo  

19.00 Anton Ogorevc Leopold Miklavčič 

ČET. 21. 6. Alojzij, redovnik 28. 6. Irenej, muč. 

7.30 za mlade  

19.00 
Križničevi 
Marija Tramte, 30. dan Franc in Ivana Niš 

PET. 22. 6. Tomaž More, muč. 29. 6. Peter in Pavel, apost. 

   7.30  Novakovi 

19.00 
Ivanka Papež, obl. 
Daniel Celar, 30. dan 

Peter Jesihar 
Peter Zoubek 

SOB. 23. 6. Jožef Cafasso, duh. 30. 6. prvi rimski mučenci 

7.30   Marija Lavrič Stanislava Štifter 

19.00 
Mojca Režek  
in Jožica Kocjan 

Karel Erjavec in pokojni iz 
družine 

   
NED. 

24. 6. 12. NEDELJA MED 
                 LETOM 

1. 7. 13. NEDELJA MED 
               LETOM- 
               IZSELJENKSA 

6.30 za žive in pokojne farane za žive in pokojne farane 

  8.30 Janez Gros Janez Gros 

10.00 Ciril Selan Julijana Šubic 

20.00 Janko in Rozalija Lenarčič v zahvalo (za krst  
in zdravje) 

od 18. junija do 1. julija 2018
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Nabirka »druge nedelje« v mesecu maju: 3.572€. 
 
Namenski dar za Stanežiče:  N. N. 500 €, Janez N. N. 500 €. 
 

Hvala za vse vaše darove, s katerimi omogočate delovanje naše 
župnije. 

Molitveni namen v juniju je za našo Slovenijo! 

- za zdravje 2x 
- za duhovne poklice 2x 
- v zahvalo in prošnjo 
- Marijan Arhar 
- po namenu 4x 

Jožeta Babiča: 
- družina Žnidaršič 5 maš 
- družina Leskovšek 5 maš 
- svakinja Frančiška 5 maš 
- žena Kristina 100 € za cerkev 
- sin Marko z družino 100 € za         
   cerkev 
- kolektiv Agregat za maše 
 

- za srečno romanje 
- v zahvalo 
- Marko Polenšek  
   in Anton Goldin 
- na čast Majniški Kraljici 

Stanislava Štifter: 
- sosedje 230 € za cerkev,  
Martina Zupanca: 
- žena Marija 50 € za cerkev 
Marije Tranta: 
- hči Sonja z družino 1 maša 
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NOVOKRŠČENCI: 
 Ožbej Višnovar, Stanežiče 11; 
 Martin Dovč, Nedohova 15; 
 Marjetka Siard, Velike Lipljene 52; 
 Brina Marinko, Pestotnikova 4. 
 

V letošnjem letu je zakrament sv. krsta v naši 
župniji prejelo 9 otrok.  
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA STA  SI PODELILA: 
 
 Matevž Belec-Zelinka in Jerneja Jevševar. 
 

Letos se je v naši župniji poročil šele 1 par. 
Voščimo obilo Božjega blagoslova! 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
† Jože Babič (88 let), Zvezda 19; 
† Franc Faganel (92), Pot na Zduše 1; 
† Martin Zupanc (88), Švegljeva 16; 
† Danijel Celar (98), Žerjalova 26; 
† Marija Tramte (88), Rotarjeva 6. 
 
Letos smo na božjo njivo pospremili 41 faranov. 
Gospod, daj jim večni pokoj. 



 

Delavniške: 
 ob 7.30 
 ob 19.00 
 
Nedeljske: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 20.00 

 
Praznične: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00  
ali ob 20.00 na zap. praznik 

  ponedeljek in sreda od 
17.00 do 18.00 

 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. 

V času uradnih ur spreje-
mam mašne namene za ju-
lij, avgust in september. 
 
Darujte tudi za maše, da jih 
oddam duhovnikom, ki imajo 
premalo mašnih namenov. 
Iskrena hvala! 

Razpored v juniju: 
 9. 6. Polane 
 16. 6. praznična  
 23. 6. Šentvid 
 30. 6. Trata – Pržan 
 
Hvala vam za nesebično po-
moč 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. 

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

