
 

OKTOBER 2018          LETNIK XXXVIII         ŠT. 10 

BESEDA NAŠEGA DIAKONA 

 

Dragi šentviški župljani,  

v mesecu, ki je pred nami, čakata našo župnijo dva lepa 
praznika: slavje svete birme in praznik diakonskega po-
svečenja. 

Ob teh dogodkih želim z vami podeliti nekaj utrinkov z mo-
je poti vere. Eden izmed takih trenutkov je bila odločitev, 
da vsak dan zmolim desetko rožnega venca. Bilo je v letu 
2012, ko smo bili animatorji z birmanci na duhovnih vajah 
na Bledu. Sestra, ki je vodila duhovne vaje, je animatorje 
pozvala, naj za birmance molimo. Res sem začel in sčaso-
ma povečal število desetk. Naslednja pomembna »etapa« 
je bila ugotovitev, da Sveti Duh deluje, če ga prosim za 
kakšen sad, ki je povezan z ljubeznijo do bližnjega (npr.: 
ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost …). Uvidel sem, da je 
vse, kar je povezano z življenjem za drugega, postala 
»zlata jama« darov Svetega Duha. Ob tem sem počasi do-
živel veselje nad Božjo navzočnostjo, kar je v meni prebu-
dilo željo, da bi se dal Bogu na razpolago v celoti. 

V zaključni besedi bi se rad zahvalil vsem, ki se veselite 
moje izročitve Bogu in z Njim sodelujete v molitvi. Vsake-
ga spodbujam, naj v mesecu rožnega venca (oktobru) 
zmoli kakšno desetko za birmance (in župnika), da bi tudi 
oni obrodili sadove Svetega Duha. 

Gregor Bregar
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PONEDELJEK 1. oktober 

18.30 rožni venec molijo birmanci 9. razreda 
19.30 srečanje katehetov 

SREDA 3. oktober 
Stanežiče, 

9.00 
maša dekanijskih duhovnikov in  konferenca  

ČETRTEK 4. oktober          1. četrtek v mesecu 

dopoldne obisk bolnikov 

pri več. maši nabirka za maše za nove duhovne poklice in 
svetost poklicanih 

po več. maši molitvena ura za nove duhovne poklice 

PETEK 5. oktober          1. petek v mesecu  

dopoldne obisk bolnikov 

po več. maši češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.30  

20.00 srečanje I. zakonske skupine 
SOBOTA 6. oktober          1. sobota v mesecu 

po jutr. maši kratko češčenje Najsvetejšega 
14.15 molitev rožnega venca 

15.00 diakonsko posvečenje 
18.00 priprava staršev in botrov na krst 

NEDELJA 7. oktober        27. NEDELJA MED LETOM 

10.00 podelitev zakramenta sv. birme 
PONEDELJEK 8. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 6. razreda 

TOREK 9. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 7. razreda 

19.30 svetopisemska skupina 
SREDA 10. oktober 

16.30 srečanje skupine Sožitje 
18.30 rožni venec molijo učenci 1. razreda 

ČETRTEK 11. oktober 

18.30 rožni venec molijo bralci Božje besede 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 
PETEK 12. oktober 

18.30 rožni venec molijo birmanski in orat. animatorji 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 
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NEDELJA 14. oktober     28. NEDELJA MED LETOM 
pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije 

PONEDELJEK 15. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 5. razreda 
19.30 srečanje za starše prvoobhajancev 

TOREK 16. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 2. razreda 
SREDA 17. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 3. razreda 
20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 18. oktober 

18.30 rožni venec moli ŽPS 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 
PETEK 19. oktober 

18.30 rožni venec molijo člani župnijske Karitas 
po več. maši srečanje župnijske Karitas 

NEDELJA 21. oktober      29. NEDELJA MED LETOM,  
                         misijonska 

 maši ob 8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 
Kucja dolina, 

15.00 
molitev ob množičnem grobišču žrtev povojnega 
nasilja 

PONEDELJEK 22. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 4. razreda 

19.30 srečanje za starše birmancev 8. razreda 
TOREK 23. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 8. razreda 

SREDA 24. oktober 

18.30 rožni venec moli Jezusova mala šola 

ČETRTEK 25. oktober 

18.30 rožni venec molijo zakonske skupine 
po več. maši srečanje skupine Karitas 

PETEK 26. oktober 

18.30 rožni venec molijo člani Živega rožnega venca 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

NEDELJA 28. oktober      30. NEDELJA MED LETOM, 
                         žegnanjska 

3.00 prestavitev ure na zimski čas 



 

PONEDELJEK 29. oktober 

18.00 rožni venec molijo čistilke in krasilke 
TOREK 30. oktober 

17.00 spovedovanje pred praznikom Vseh svetih 

18.00 rožni venec molijo župnik, mežnarji, ministranti 

SREDA 31. oktober 

17.00 spovedovanje pred praznikom Vseh svetih 

18.00 rožni venec moli sredina molitvena skupina 
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU: 
 

 pred jutranjo mašo molimo rožni venec kot običajno  
 med tednom ob 18.30 (po premiku ure pa ob 18.00) 

molijo rožni venec kateheti z veroučenci in različne župnijske 
skupine  

 ob sobotah in nedeljah se rožni venec moli kot običajno  
 vsak dan ob 18.00 ga molimo tudi v Stanežičah  
 

»ROMANJE« ROŽNEGA VENCA PO DRUŽINAH 

Pred tremi leti smo vpeljali lepo dopolnilo k rožnovenski pobož-
nosti, da vsak oktobrski večer ena izmed naših družin medse 
sprejme »župnijski rožni venec«, ki ga moli en večer v tednu. 
Vabljeni, da se vpišete se na seznam, ki je na mizici ob misijon-
skem vrču.  



 

SVETA BIRMA 

Praznik svete birme bo 7. oktobra ob 10.00. Neposredna pripra-
va nanjo je devetdnevnica, ki smo jo začeli 28. 9. s škofom bir-
movalcem dr. Francijem Šuštarjem. Pridite, da skupaj vztraja-
mo v zaupni molitvi k Svetemu Duhu še naprej. Vabljeni vsi! 

 

KUCJA DOLINA 

Blizu naše župnije, v Kucji dolini, je eno od mnogih množičnih 
grobišč. V njem je pokopanih veliko žrtev povojnega nasilja. Na 
tem svetem kraju bomo molili v nedeljo, 21. oktobra, ob 15.00. 

 

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH 

Spovedovanje bo v torek, 30., in v sredo, 31. oktobra, od 17.00 
naprej. Pridite, da se na praznika (Vsi sveti in Spomin vernih 
rajnih) pripravimo z zakramentom sprave, ki je eden izmed po-
gojev za popolni odpustek. Odpustek lahko prejmemo celotno 
osmino praznika Vseh svetih. 

 

PEVSKI ZBORI 

Na začetku pastoralnega leta vas ponovno vabimo v župnijski,  
otroški (OPZ) in mladinski zbor. Odrasli zbor ima vaje ob sredah 
ob 20.00 v Domu sv. Vida, OPZ ob četrtkih ob 17.00 tudi v Do-
mu sv. Vida, mladinski zbor pa ob petkih po večerni maši v pro-
storu nad zakristijo. Vabljeni! 

  
  
 
 
PREDAJA BIRMANSKE KNJIGE 

Lani smo sklenili, da bodo odslej birmanci za svoje naslednike 
pripravili »predajo« posebne birmanske knjige. Vanjo bodo kot 
posvetilo napisali svoje misli. Ta »nit« naj povezuje generacije 
birmancev. Slovesnost bo letos 30. septembra pri sv. maši ob  
8.30. Sodelujejo birmanci 9. in 8. razreda z animatorji. 

 

JEZUSOVA MALA ŠOLA 

Morda ste prezrli ali pozabili, da je vpis v Jezusovo malo šolo v 
sredo, 3. oktobra, ob 17.00 v mladinski sobi (klet) Vidovega 
doma. Vabimo otroke, stare od 4 do 6 let. 

5 



 

6 

OB DIAKONSKEM POSVEČENJU 

Diakonsko posvečenje bo v soboto, 6. oktobra, ob 15.00. Eno 
uro prej bo molitvena priprava (rožni venec). Ljudje bodo prišli 
tudi od drugod, saj se bomo veselili posvečenja kar treh diako-
nov, Roka Pogačnika iz župnije Radovljica, Tadeja Ložarja iz 
župnije Dol pri Ljubljani in Gregorja Bregarja iz naše župnije. 
Zaradi gneče bodimo strpni in prizanesljivi. Lepo ste povabljeni 
vsi. Zaželene so tudi narodne noše. Posvetitev ob 15.00 sprem-
ljajmo v pobožnosti in duhovnem občestvu. Po maši se bomo na 
obeh parkirnih mestih ob cerkvi in na trati z diakoni zadržali še 
pri medsebojnem druženju. Prosim vas za pecivo. Prinesite ga v 
četrtek in petek pred večerno mašo in po njej v Kaplanijo.  
Hvala! 

VIDOVČKI 

Vidovčki so v naši župniji skupina, ki se mesečno srečuje v Do-
mu sv. Vida in ustvarja po navodilih in priporočilih otroške revije 
Mavrica. Ob ročnih spretnostih in z ustvarjanjem si delijo tudi 
medsebojno prijateljstvo in se pripravljajo na vsakoletne Ma-
vrične igre. Vabljeni, da se jim v pridružite v petek, 19. oktobra, 
ob 16.30.  



 

MOLITVENI NAMEN 

Molitveni namen  v mesecu oktobru je za naše birmance, da bi 
prav živeli; pa tudi  za njihove botre in starše, da bi jih z Božjo 
pomočjo k temu odgovornemu življenju vzgajali. 

Za molitveni namen slišimo vsak teden pri nedeljskih oznanilih. 
S tem hočemo vse spodbujati k molitvi. Zato ste k molitvi vab-
ljeni vsi. Še posebej v oktobru, mesecu rožnega venca. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 

V tej številki Našega zvona spet najdete zelo veliko priložnosti 
za molitev rožnega venca v obeh naših cerkvah. Vas pa pova-
bim, da to lepo molitev molite tudi doma. 

Samo za deset minut se usedete skupaj, se umaknete televizor-
ju, mobitelu in računalniku ter zmolite eno desetko rožnega 
venca v krogu vaše družine. Tako bo v  župniji  nastala velika  
molitvena veriga. Desetka se moli takole: naredimo znamenje 
križa (+) zmolimo očenaš 1x, zdravamarijo 10x in molitev slava 
Očetu 1x ter ponovno zaključimo z znamenjem križa (+). Hvala 
vam! 

KAJ DIAKON OBLJUBI? 

Pred Cerkvijo na dan diakonskega posvečenja diakon obljubi 
molitev Cerkve (brevir), neporočenost (celibat) in pokorščino 
škofu. S temi obljubami se diakon zaveže, da bo služil Cerkvi s 
posvečevanjem ljudstva v molitvi, z nedeljenim in svobodnim 
srcem in z razpoložljivostjo potrebam krajevne Cerkve. Vsem 
trem diakonom želimo veliko človeške pripravljenosti in še več 
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od 1. oktobra do 28. oktobra 2018

PON. 
1. 10. Terezija Deteta  
         Jezusa, devica 

8. 10. Benedikta, mučenka 

7.30 za Božje varstvo otrok v zahvalo in prošnjo 

19.00 Andrej Magister, ml. v zahvalo (Jesihar) 

TOR. 2. 10. angeli varuhi 9. 10. Dionizij, mučenec 

7.30   starši in sestre Zavašnik Marija Napast in sorodniki 

19.00 starši in brat Škrbinc Stanislav Novak 

SRE. 3. 10. Gerard, opat 10. 10. Danilo, mučenec 

7.30     Roman in Jožko Brinšek  

19.00 Albin Merčun, 30. dan Milka in starši Škof 
Ogorevc 

ČET. 4. 10. Frančišek Asiški 11. 10. Janez XXIII., papež 

7.30 v zahvalo Terezija Žlebnik 

19.00 starši Vrevc Ana Jevševar 

PET. 
5. 10. Marija Favstina 
          Kowalska, redovnica 

12. 10. Maksimiljan Celjski,  
            mučenec 

  7.30 Ana Perčič 
19.00 Ivanka in Egidij Erjavec Minka Erman 

SOB. 
6. 10. Bruno, ustanovitelj  
         kartuzijanov 

13. 10. Gerald, vitez 

7.30     Marija Lavrič in sorodniki Vladimir in Marija Jakopin 
15.00 

 
diak. posvečenje:  
na čast Svetemu Duhu / 

19.00 
Marija Jurček 
Marijan Muravec, 30. dan Jože Babič 

NED. 
7. 10. 27. NEDELJA  
          MED LETOM 

14. 10. 28. NEDELJA  
            MED LETOM 

6.30 za župljane za župljane 

  8.30 Frančiška in Franc Orel Angela in Ignac Hrovat 

Stan. 
  9.30 

starši Višnovar Ana Perčič 

10.00 
 

birma:  
na čast Svetemu Duhu 
Anton in Marija Skalar 
Frančiška Kajzer  

Terezija Lopatič 

19.00 za Božji blagoslov in varstvo Edvard Primc 
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PON. 
15. 10. Terezija Velika,  
           devica 

22. 10. Janez Pavel II.,       
           papež 

7.30 Grenc in Vraničar Ivana Kolenko, 7. dan 
19.00 Gabriela Ogrič  

TOR. 
16. 10. Marjeta Marija  
            Alakok 

23. 10. Janez Kapistran,  
           duhovnik 

7.30   Stanka Hohnec Ivanka in Ignac Babnik 
19.00 Jože Car, obl. Alojz Frelih 

SRE. 
17. 10. Ignacij Antiohijski,    
            

24. 10. Anton Marija Klaret,  
           škof 

7.30     za Božje varstvo otrok Jože Brinšek 

19.00 
v zahvalo in prošnjo 
Slavko Podgoršek  

ČET. 18. 10. Luka, evangelist 25. 10. Darinka, mučenka 

7.30 Marija Perpar  

19.00 Dominik Kotar Janez in Majda Bitenc 

PET. 
19. 10. Pavel od Križa,  
            duhovnik 

26. 10. Lucijan in Marcijan,  
           mučenca 

  7.30 
Blažka Škafar in Ana  
Strnad 

Franc in Marija Jenko 
Jože Ažman 

19.00 Anton in Frančiška Erjavec Marija in Franc Jenko 
Leopold Miklavčič 

SOB. 20. 10. Irena, mučenka 27. 10. Sabina, mučenka 

7.30     v zahvalo za srečno rojstvo za Božje varstvo otrok 

19.00 Ivan Šetina, 30. dan Leopold Miklavčič 

NED. 
21. 10. MISIJONSKA 
            NEDELJA 

28. 10. ŽEGNANJSKA  
           NEDELJA 

6.30 za župljane za župljane 

  8.30 
Marija Zakrajšek  in starši 
Trobec Dušan Vamberger 

Stan. 
  9.30 

sestre, bratje in starši 
Mrak za Božji blagoslov 

10.00 družina Orel Ivanka Friškovec 

19.00 Karolina Metelko, 30. dan Nada Rotar 



 

10 

NABIRKA DRUGE NEDELJE v septembru: 
 
v Šentvidu 2.410 €, v Stanežičah 294 €.  
 
Za župnijske potrebe: 500 € (NN). 
 
Za Stanežiče: 600 € (NN). 
 
Bog lonaj vsem! 

ODDANE SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE:  

v zahvalo, na čast sv. Antonu, po namenu, za zdravje (2x), za 
družino Meško, Jože Justin, Marjan Šolar, za starše Škrbinc in 
brata, Škrbinc in Rihar, za srečen zakon, Jože Suhadolc, Anton 
Ogorevc, za duhovnika Gregorja 

 

MAŠNI DAROVI OB POGREBU:  
 

Daniele Matičič: darovali za 2 maši Jurič, Šimenc, Celar, 
Kalamar, Kastelec 
 

Marijana Kerniča: darovala za 2 maši Tinca Forstnerič 
 

Ivana Šetine: Marija Mahnič: 1 maša 
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NOVOKRŠČENCI: 
 

JAKA MERHAR, Dvor 14 
NEJC KRIŽNIČ, Pestotnikova 14 
TRIS BEBAR, Pestotnikova 14a 
EVA OZEBEK, Aškerčeva 35a, Domžale  
 

V letošnjem letu je zakrament sv. krsta  
v naši župniji prejelo 23 otrok.  
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
ZAKRAMENT ZAKONA SO SI PODELILI: 
 

ROMAN LENASSI in ANA ŠLIBAR 
DOMEN GROŠELJ in JANA KOLENC 
FABIO LEGHISSA in MAJA ŠTIFTER 
 

Letos se je v naši župniji poročilo 9 parov 
(niso všteti pari iz naše župnije, ki so se 
poročili drugod).  
Voščimo obilo Božjega blagoslova. 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

JOŽE MALEŠIČ (79 let), Ižanska 277a 
MARIJAN KERNIČ (90 let), Pestotnikova 8          
ALBIN MERČUN (82 let), Zvezda 19 
PETER VIZLAR (71 let), Pavšičeva 18 
FRANC-MARJAN MURAVEC (80 let), Červanova pot 12 
JANEZ  ŠETINA (86 let), Bognarjeva pot 28 
KAROLINA METELKO (87 let), Gunceljska cesta 21 
IVANA KOLENKO (86 let), Celovška 506 
MARINA SAZONOV (90let), Gorazdova 13  
 

Letos smo pospremili na božjo njivo že 62 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 
 
Vsi, ki pokličete k starejšemu ali bolniku duhovnika, da jim pred 
zadnjo uro podeli zakramente ozdravljanja, pokažete veliko zna-
menje vere in prave ljubezni do trpečega brata ali sestre. 



 

Delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 19.00 
 
Nedeljske maše: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 19.00 

 v Stanežičah ob 9.30 
 
Praznične: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00 
 v Stanežičah ob 18.00 

Mašne namene za  okto-
ber, november in decem-
ber še sprejemam. 
 
Vabim tudi k darovanju za 
maše, ki jih oddam duhovni-
kom, ki jih imajo premalo. 
Hvala vam! 

Uradne ure: 
 v ponedeljek in sredo  
  od 17.00 do 18.00 
 v petek od 10.00 do 12.00 
(na 1. petek ni uradnih ur) 

 

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 oktobru:  
sob., 6. 10., birm. okrasitev
sob., 13. 10., birmanska

 sob., 20. 10., Šent. (sep.) 
 sob., 27. 10., Trata-Pržan 
Hvala vam za 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. 

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

