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SPET SE JE ZAČELO 
 
Počitnice in dopusti so mimo. Spet začenjamo novo šolsko 

in pastoralno leto. Veliko ustaljenih obveznosti je pred na-

mi. Vmes mnogo želja in načrtov. Mimo obveznosti ne bo-

mo mogli, želje in načrte pa bomo prilagodili potrebam in 

ciljem, ki jih želimo uresničiti.  

 Župnijsko življenje bo zelo burno. V septembru začne-

mo z vsemi utečenimi dejavnostmi. Verouk, obvezna sre-

čanja župnijskih sodelavcev, srečanja zakonskih in drugih 

skupin, BPČ, pevske vaje, ministranti, romanja …. Sledili 

bomo glavnim ciljem, ki jih pred nas postavlja izziv časa, v 

katerem živimo, in nam jih priporoča načrt Cerkve (prenos 

vere iz roda v rod) na Slovenskem. 

 V oktobru, 6. 10., bo v župniji diakonsko posvečenje 

našega bogoslovca Gregorja Bregarja, naslednji dan, 7. 

10., pa sveta birma. Oba dogodka sta za vse nas prilož-

nost za človeško in duhovno veselje. 

 Nezadržno pa se približuje tudi misijon, Gregorjevo 

mašniško posvečenje in njegova nova maša. Več o vsem v 

oktobrski številki Našega zvona.  V upanju, da bomo v le-

tošnjem odgovornem letu vsi razumeli in storili tako kot 

pravi pesem Simona Gregorčiča: »To kar veleva mu stan 

mož je storiti dolžan«, Vas pozdravljam! 

župnik  
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SOBOTA 1. september      

17.00 priprava na sv. krst 
po več. maši sestanek tajništva ŽPS 

NEDELJA 2. september     22. NEDELJA MED LETOM, 
                           angelska 

9.30 »žegnanje« v Stanežičah 
10.00 sv. maše v Šentvidu ni !!! 
18.00 Stanežiške serenade v cerkvi v Stanežičah 

PONEDELJEK 3. september 

8.00 sv. maša ob začetku novega šolskega leta 
TOREK 4. september        

16-18.00 vpis otrok v veroučno šolo 
ČETRTEK 6. september       1. četrtek 
dopoldne obisk bolnikov 

pri več. maši nabirka za nove duhovne poklice in svetost po-
klicanih 

16.-18.00 vpis otrok v veroučno šolo 
po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim 

PETEK 7. september       1. petek 
dopoldne obisk bolnikov 

po več. maši  češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 20.00 
SOBOTA 8. september     Marijino rojstvo,  

                           mali šmaren 
dopoldne  molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah 

8.30 sv. maša v Šentvidu 
18.00 sv.maša v Stanežičah 
19.00 sv. maša v Šentvidu 

NEDELJA 9. september   23.NEDELJA MED LETOM    
pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije 
PONEDELJEK 10. september        
za vse skupine začetek verouka 
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SOBOTA 22. september      

ves dan župnijsko romanje na Ptujsko goro 
NEDELJA 23. september   25. NEDELJA MED LETOM, 

                           Slomškova in ekumenska 
PONEDELJEK 24. september 

19.30 srečanje za starše birmancev (9. razred) 

PETEK 28. september 

19.00 začetek devetdnevnice 

po več. maši srečanje vse župnije s škofom birmovalcem 

NEDELJA 30. september   26. NEDELJA MED LETOM 

SREDA 12. september 

16.30 srečanje skupine Sožitje 
SOBOTA 15. september  

9.30—17.30 festival Stična mladih 
NEDELJA 16. september   24. NEDELJA MED LETOM, 

                           katehetska 
8.30 maša za blagoslov novega veroučnega leta;  

sodelujejo kateheti in OPZ 
15.00 peš romanje k Mariji na Dobrovo 

med mašo 10.00 krščevanje 

V septembru 
bomo molili 
za  
blagoslov v  
novem  
šolskem in  
veroučnem 
letu.  
Za ta namen 
molimo vsi, 
še posebej 
pa člani žup-
nijskega ži-
vega rožne-
ga venca.  



 

STIČNA MLADIH 2018  
Mladi od 14. leta naprej ste vabljeni na 
festival Stična mladih, ki bo letos v sobo-
to, 15. septembra. Dopoldan bo lahko 
vsak izbral svojo dejavnost izmed festival-
ske ponudbe, popoldne pa bomo zaključili 
s skupno sv. mašo in koncertom. 
Odhod bo ob 8.15 izpred župnišča. Lepo 
vabljeni! 

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA BREZJAH 
Letos bo 8. septembra. Odhod avtobusa iz 
Stanežič bo ob 8.15, izpred župnijske cer-
kve v Šentvidu pa ob 8.30. Stroške prevo-
za (5 €) boste plačali na avtobusu. Vabljeni 
vsi, še posebej ministranti ter člani moli-
tvenih in zakonskih skupin. Letos z gorečo 
molitvijo za našega Gregorja Bregarja, ki 
bo 6. oktobra ob 15. uri v naši župnijski 
cerkvi posvečen v diakona. Molitveni dan 
bomo zaključili ob 12. uri. 

ŽIVA ALI MRTVA ŽUPNIJA!? 
Župnija je živa ali pa mrtva. Vitalnost in življenjski sok ji dajejo 
mala občestva, ki v posamezni župniji delujejo. V naši jih je kar 
nekaj, zato se vanje čim bolj vključimo. Spet vabljeni med mini-
strante, pevce, animatorje, k zakonskim skupinam, k svetopi-
semski skupini, v skupino Sožitje, h Karitasu, v molitvene skupi-
ne, med bralce, med pritrkovalce, h kraslikam in čistilkam cer-
kve in doma sv. Vida, v društvo BPČ … Pridite! Povsod je še do-
volj prostora. 

PODRUŽNIČNI PRAZNIK IN  
STANEŽIŠKE SERENADE 2018 
Na angelsko nedeljo, 2. septembra, ob 
9.30, vabljeni v Stanežiče k podružničnemu 
prazniku. V Šentvidu sv. maše ob 10.00 ne 
bo, da bomo lažje skupaj praznovali v Sta-
nežičah. Ob 18.00 pa bo v stanežiški cerkvi 
sv. Jakoba koncert Slovenskega okteta. 
Vabljeni! 
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ŽUPNIJSKO ROMANJE  
Poromali bomo v soboto, 22. septembra, na Ptujsko goro in nje-
no okolico. Odhod bo ob 6.15 izpred gasilskega doma v Staneži-
čah in ob 6.30 izpred župnijske cerkve v Šentvidu. Cena roma-
nja (prevoz+kosilo) je 30 €. Prijave že sprejemam. Romanje ni 
namenjeno samo starejšim, ampak toplo vabljeni vsi, da se  kot 
župljani še bolj spoznamo in povežemo.  

ZAKONSKE SKUPINE 
Začetek letošnjih srečanj zakonskih skupin bo v petek, 28. sep-
tembra. Začnemo s sv. mašo ob 19.00, po 
njej pa bo v farni cerkvi srečanje s škofom 
dr. Francijem Šuštarjem. 

PEŠ ROMANJE K MARIJI V LEŠČEVJU 
NA DOBROVO 
Tudi letos bomo romali k Mariji v Leščevje. 
Na pot bomo šli v nedeljo, 16. septembra, 
ob 15.00 izpred župnijske cerkve. Bodite 
pohodniško obuti in vremenu primerno 
oblečeni. Hoje je približno 2 uri. Romamo v 
vsakem vremenu! 
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VEČERNE NEDELJSKE MAŠE 
Na željo mnogih in ker je v mesecu sep-
tembru zvečer že kar temno, bodo nedelj-
ske večerne maše od 16. septembra naprej 
ob 19.00. 



 

ZAČETEK VEROUČNEGA LETA 
Vse, kar vas zanima in kar morate vedeti glede novega verouč-
nega leta, lahko preberete v katehetskem pismu, ki je na voljo 
v cerkvi med tiskovinami in na spletni strani naše župnije: 
www.zupnija-sentvid.si. 

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE 
Izobraževanje po metodi »Edgar Willems« bo tudi letos potekalo 
v Domu sv. Vida. Informacije o vpisu v začetni in nadaljevalni 
program lahko pridobite na tel. 041 698 978 ali po e-pošti na 
naslovu ula.ulaga@yahoo.com. 

IZOBRAŽEVALNA SREČANJA ZA STARŠE VEROUČENCEV 
V letošnjem veroučnem letu bodo srečanja za starše veroučen-
cev kar v času župnijskega misijona. Obvestilom sledite v Na-
šem zvonu.  
Srečanje za starše letošnjih birmancev (9. razred) pa bo v po-
nedeljek 24. septembra, ob 19.30.  
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KATEHETSKO PISMO  

za veroučno leto 2018/2019 
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PON. 27. 8. Monika 3. 9. Gregor Veliki, papež 

7.30 Robert Franulovič 8.00 na čast Sv. Duhu 

19.00 Leopold Miklavčič Filip in Polona Nahtigal 
Daniela Matičič, 30. dan 

TOR. 28. 8. Avguštin, škof 4. 9. Mojzes, prerok 

7.30     Marija Bergant, obl. po namenu 

19.00 Valentin Peršin, obl.  Franc Žmuc, 1. obl.  

SRE. 
29. 8. Mučeništvo Janeza    
         Krstnika 

5. 9. Mati Terezija, redovnica 

7.30     na čast sv. Antonu za srečen porod 

19.00 Jožica Bavdek, obl.  Ana Perčič 
Jože Babič 

ČET. 30. 8. Feliks, muč. 6. 9. Zaharija, prerok 

7.30 za zdravje  

19.00 Franc Sitar v zahvalo 
Frančiška Nahtigal, 30. dan 

PET. 31. 8. Jožef in Nikodem 7. 9. Regina, devica 

   7.30 Marija Semijalec  

19.00 Alojzij Mavrič, 30. dan Marija Peterc 

SOB. 1. 9. Egidij, opat 8. 9. mali šmaren 

7.30   Franc Ornik 8.30 po namenu 

 // 
18.00 Stanežiče 
Ivan in starši Perčič 

19.00 Jože Babič Marija Bevc 

NED. 
2. 9.  22. NEDELJA MED 
          LETOM (angelska) 

9. 9.  23. NEDELJA  
          MED LETOM 

6.30 župljani in dobrotniki župljani in dobrotniki 

  8.30 Janez Kovačič, druž. Rus Janez Gros 

Stan. 
  9.30 

v zahvalo in na čast sv. 
Jakobu Frančiška Bečan 

10.00 V Šentvidu NI sv. maše! Jerca Štrukelj, obl.  

20.00 Klavdio Jamnik Lojze Gerden 

   

od 27. avgusta do 9. septembra 2018
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PON. 
10. 9. Nikolaj Tolentinski, 
          spokornik 

17. 9. Robert Bellarmino,  
          škof  

7.30   

19.00 Franc Matos, 30. dan Cecilija in Franc Bernik 

TOR. 
11. 9. Prot in Hijacint,   
          mučenca 

18. 9. Jožef Kupertinski,  
          redovnik 

7.30     Franc Brezovšek in starši  

19.00 Avgust Kovačič in starši  

SRE. 12. 9. Marijino ime 19. 9. Januarij, škof in muč. 

7.30       

19.00 
Anton Ogorevc 
Marija Štrukelj, obl.  

v zahvalo in prošnjo 
Egidij Lampič in Domen Pet-
rovčič 

ČET. 13. 9. Janez Zlatousti, škof 20. 9. Andrej Kim, mučenec 

7.30   

19.00 Jože in st. Rechberger Barbara Bilban, obl. 

PET. 14. 9. Povišanje sv. Križa 21. 9. Matej, ap. in evang. 

   7.30 Franjo in Marija Vurušič  

19.00 brat in starši Bojc Janez Struna 

SOB. 15. 9. Žalostna Mati Božja 22. 9. Mavricij, muč. 

7.30     

11.00 v zahvalo in prošnjo // 

19.00 Tinka in Franci Laznik Fani in Avgust Mrzlikar 

NED. 
16. 9.  24.  NEDELJA           
            MED LETOM 

23. 9.  25. N. NEDELJA    
           (Slomškova) 

6.30 župljani in dobrotniki župljani in dobrotniki 

  8.30 Ljudmila Miklavčič Vinko Pirš 

Stan. 
  9.30 Marija in Janez Mušič starši Jarc 

10.00 Vinko in Jan Babnik starši Lajnšček 

19.00 Ana Bolte, 30. dan Erika Prosen in  
družina Kropar 

od 10. do 23. septembra 2018
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PON. 24. 9. Anton M. Slomšek 

7.30  

19.00 Terezija Žebovec 

TOR. 25. 9. Nikolaj, kmet 

7.30 Ivanka in Ignac Babnik 

19.00  

SRE. 26. 9. Kozma in Damijan           

7.30      

19.00 Alojzij Miklavčič 

ČET. 27. 9. Vincencij, lazarist 

7.30      

19.00 Leopold Miklavčič 

PET. 28. 9. Venčeslav, mučenec 

7.30  

19.00 Gantar in Starman 

SOB. 
29. 9. Mihael, Gabrijel,  
          Rafael,  nadangeli 

   7.30  

19.00 Nevenka Malbahowsky 

NED. 
30. 9.  26. NEDELJA MED 
LETOM 

6.30 župljani in dobrotniki 

  8.30 Jože Kajzer 

Stan. 
  9.30 Micka in Ivanka Babnik 

10.00 Jožefa Grbec 

19.00  

od 24. do 30. septembra 2018

 
Daniele Matičič: 
Bizovičarjevi (1 maša), 
N.N. (1 maša) 
 
Ane Bolte: 
sorodniki (4 maše) 
 
Emila Verbiča: 
sosedje Toplakovi  
(1 maša) 
 
Alojza Mavriča: 
žena Marija (100 € za cer-
kev); družina Bezek iz 
Kamnika (3 maše); Ne-
maniči iz Vikrč (1 maša); 
družina Petrovčič iz Vr-
zdenca (4 maše); družina 
Mahnič (5 maš) 
 
Frančiške Nahtigal: 
Grosova Mari (1 maša) 

 
za zdravje (2X) 

v zahvalo (2X)  

Jože in Kristina Frlic (2X) 

za srečno operacijo 
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VLOGA DIAKONA 
 
V Cerkvi obstajajo tri stopnje duhovništva: diakonska, duhovni-
ška in škofovska služba. Skozi zgodovino se je diakonat različno 
pojmoval. Danes je to prva stopnja duhovništva in tudi samo-
stojna cerkvena služba. 
Zato diakoni lahko postanejo možje v celibatu ali poročeni. 
 Je pa diakonat tudi prva stopnica v duhovništvo. Škof dia-
kone posveti, da bi v moči zakramenta svetega reda opravljali 
službo v liturgičnem in pastoralnem življenju, v socialnih in kari-
tativnih dejavnostih. Diakoni pomagajo škofu in duhovnikom pri 
obhajanju evharistije, deliti smejo zakrament krsta, blagosloviti 
novoporočenca in poročati, oznanjajo evangelij med sveto mašo 
in besednim bogoslužjem, pridigajo, vodijo pogrebe in se posve-
čajo različnim karitativnim dejavnostim. Diakonat se podeli s 
posebnim izlitjem Duha (posvečenje). 
 Sv. Polikarp iz drugega stoletja pa svetuje: »Diakoni mora-
jo biti pred Božjo pravičnostjo brez napak, kot služabniki Boga 
in Kristusa, ne pa služabniki ljudi. Resnično morajo hoditi po po-
ti Gospoda, ki je postal služabnik vseh.« Med človeškimi last-
nostmi diakona šteje: psihična zrelost, sposobnost komunicira-
nja, čut odgovornosti, marljivost, uravnovešenost in modrost. 
Med evangeljskimi krepostmi se naglašajo: molitev, evharistična 
in marijanska pobožnost ter vdan in izrazit čut za Cerkev. Tako 
popišejo diakonovo življenje splošne smernice, ki jih je izdala 
kongregacija za duhovnike. 
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NOVOKRŠČENCI: 
 Valentin Polajnar, Belačeva ul. 7 
 Jaka Merhar, Dvor 14  
 Nejc Križnič, Pestotnikova 14 
 
V letošnjem letu je zakrament sv. krst prejelo  
14 otrok.  
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO SI PODELILI:  
 Ambrož Homar in Anja Ropret Knez 
 Martin Kozmos in Mirjam Gorjan 
 Janez-Anže Herbst in Andreja Zankoč 
 
Letos se je v župniji poročilo 6 parov.  
Voščimo obilo Božjega blagoslova.  
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
†   Daniela Anžič (91 let), Na Gmajni 10 
†   Ana Bolte (94 let), Dolharjeva 8 
†   Emil Verbič (81 let), Mačkov kot 11 
†   Mirko Milošič (83 let), Ob zelenici 1 
†   Alojzij Mavrič (93 let), Mance Komanove 10 
†   Frančiška Nahtigal (87 let), Ob Savi 30 
†   Daniela Matičič (80 let), Žerjalova 30 
†   Franc Matos (88 let), Kernova 17 
 
Letos smo na božjo njivo pospremili že 53 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj.  

NABIRKA DRUGE NEDELJE V MESECU 
-  juliju: 2.485 €  
-  avgustu: 2.989 €.  
 
Namenski dar za Stanežiče: 300 € (N.N.).  

Namenski dar za Karitas: 100 € (Kopačevi, Medno).  

Vsem iskrena hvala! 



 

Delavniške v Šentvidu: 
 jutranje maše ob 7.30; 
 večerne maše ob 19.00. 
Nedeljske: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 20.00, (od 16. 9. 
ob 19.00); 

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

Prostih je še nekaj mašnih 
namenov v septembru.  
 
Tudi mašne namene za ok-
tober, november in decem-
ber že sprejemam.  
 
Vabim tudi k darovanju za 
svete maše, ki jih oddamo du-
hovnikom, ki jih imajo prema-
lo. 

Uradne ure: 
 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. 

Razpored v septembru:  
  sobota,1.9. Vižmarje pod 
  petek, 7.9. Brod 
  sobota, 15. 9. Podgora 
  sobota, 22. 9. Polane 
  sobota, 29. 9. Šentvid 
Hvala vam za vso 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/

