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POGLED »TJA ČEZ« 

V prvih novembrskih dneh po krščanski tradiciji gledamo 

»tja čez«. Praznujemo dva velika praznika, ki nas na to 

spomnita: vsi sveti (1. november) in praznik vernih rajnih 

(2. november).  

Ob prvem prazniku častimo in slavimo vse, ki so v nebe-

sih. Njim se priporočajmo, jih posnemajmo, od njih se uči-

mo in jih poprosimo, naj pri Bogu za nas posredujejo. Še 

posebej se ta dan obrnimo na naše krstne zavetnike, po 

katerih nosimo imena. Ta dan ne mislimo na grobove in 

naše rajne. Mislimo nase, da z Božjo pomočjo nikoli ne po-

zabimo, od kod smo prišli in kam gremo. Ob takšnem  

prvonovembrskem praznovanju nam zato odhod »tja čez« 

ne bo tako zelo grozen, strašen, brezupen, nepoznan, tuj 

in boleč; ampak nekaj, kar sprejemamo in pričakujemo že 

vse življenje v veri in upanju po končni domovini.  

Drugi praznik pa nas spet vabi k misli na vse tiste rajne, ki 

potrebujejo prav nas, da dosežejo večno slavo. Mi jim lah-

ko pomagamo z molitvijo, dobrimi deli, vdanim prenaša-

njem vsakodnevnih križev in težav ... Največ pa z darova-

nimi mašami zanje. Priporočam, da prav z mašami obudite 

spomine ob njihovih rojstnih ali smrtnih dnevih, godovih, 

obletnicah in milostnih trenutkih, v katerih ste bili v življe-

nju z njimi povezani.           

            župnik 
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TOREK 30. oktober 

17.00 spovedovanje pred praznikom 

SREDA 31. oktober 

17.00 spovedovanje pred praznikom 

ČETRTEK 1. november  VSI SVETI 

8.30, 10h, 19h maše v Šentvidu 

9.30 maša v Stanežičah 

dopoldne tudi obisk bolnikov na domu 

14.00 maša v Šentvidu 

15.00 molitev na pokopališču  

17.00 molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne 

Stanežiče, 
18.00 

molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne 

20.00 molitev mladih na Žalah 

PETEK 2. november     spomin vseh vernih rajnih  
                       1. petek v mesecu 

8.30, 18.30 maši v Šentvidu 

dopoldne obisk bolnikov na domu 

20.15 srečanje I. zakonske skupine 

SOBOTA 3. november     1. sobota v mesecu 

po jutr. maši češčenje Najsvetejšega 

9.00 študijsko romanje katehetov 

17.00 priprava staršev in botrov na krst 

19.30 tajništvo ŽPS 

NEDELJA 4. november    ZAHVALNA NEDELJA 

pri vseh mašah darovanje za vaša duhovnika 

po maši ob 10h krščevanje 

ČETRTEK 8. november 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 9. november 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 



 

 

NEDELJA 11. november  32. NEDELJA MED LETOM 

10.00 sodelujejo birmanci in birmanski animatorji 

po maši pred cerkvijo praznovanje ob sv. Martinu 
PONEDELJEK 12. november 

19.30 srečanje ŽPS 

TOREK 13. november 

po več. maši srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 14. november 

16.30 srečanje skupine Sožitje 

ČETRTEK 15. november 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

NEDELJA 18. november  33. NEDELJA MED LETOM 

pri maši ob 
8.30 

sodelujejo OPZ, prvoobhajanci in starši 

med mašo  
ob 10.00 

krščevanje 

PETEK 23. november 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

NEDELJA 25. november   KRISTUS KRALJ VESOLJA 

TOREK 27. november 

20.00 srečanje ključarjev in gospodarskega sveta 

SREDA 28. novembra 

6.30 romanje na Ponikvo 

SOBOTA 1. december 

17.00 priprava staršev in botrov na krščevanje 

NEDELJA 2. december      1. ADVENTNA NEDELJA 

Ježica, 15.00 
srečanje  
dekanijskih  
župnijskih svetov 
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Molitveni namen v mesecu novembru je za vse naše drage rajne 
in duše v vicah. 
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ZAHVALI 
V imenu diakonov 
Gregorja, Tadeja 
in Roka iskrena 
hvala vsem, ki ste 
vsak na svoj način 
pripomogli k lepe-
mu diakonskemu 
posvečenju.  
Tudi ob zahvalni 
nedelji iskrena 
hvala vsem, ki ste 
na kakršenkoli na-
čin povezani z 
župnijo.  
Boglonaj vsem za 
vse. 

PRAZNOVANJE SV. MARTINA TUDI V ŠENTVIDU 
Naša župnija ni neposredno vključena v god svetega Martina, ki 
je zelo priljubljen svetnik tudi v Sloveniji. Letos pa nas 
»Svečarstvo Jukić«, ki nas vsa leta oskrbuje s svečami in to de-
lo opravljajo na našem cerkvenem dvorišču, v znamenje hvalež-
nosti želi na ta dan pogostiti. Vabljeni k dobrotam in medseboj-
nemu druženju po sv. maši ob 10.00. 

OBISK PEVCEV ŽUPNISKEGA ZBORA Z BRAČA 
Z župnijo Postira na Braču smo v preteklem letu navezali prija-
teljske stike. Farani tamkajšnje župnije so naše zakonce in mla-
dino že prijateljsko sprejeli med letošnjimi počitnicami. Njihov 
pevski zbor pa bi nas rad obiskal od 16. do 19. novembra. V 
upanju, da bomo tudi mi dobri gostitelji, vas prosim za prenoči-
tev 50 oseb. Tisti, ki ne boste odrekli gostoljubja, se oglasite v 
župnišču med uradnimi urami. 
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Teden Karitas bo od nedelje, 25. novembra, do nedelje, 2. de-
cembra.  
V sredo, 28. novembra, bo v Ponikvi srečanje vseh sodelavcev 
Karitas-a, popoldne pa Klic dobrote v Celju. Za udeležbo se pri-
javite se v zakristiji. Odhod ob 6.30 iz Stanežič, ob 6.45 iz Šen-
tvida. 
V župniji bomo te-
den dobrote pose-
bej obeležili s tra-
dicionalno tombolo 
v nedeljo, 2. de-
cembra. Župnijska 
Karitas prosi, da 
prispevate čim več 
dobitkov. Bolj kot trgovinski so zaželeni izvirni domači darovi 
(šal, kapa, nogavice, rezanci, salama, jajca, med, marmelada, 
med, jabolka, lepa knjiga, slika ipd.) Če bodo darovi iz vaše do-
mače shrambe ali trgovine, bodite pozorni na rok nastanka in 
trajanja. Če se je rok iztekel za vas, se je tudi za tistega, ki bo 
dobitek dobil. Hvala! Tombola bo potekala po vseh nedeljskih 
mašah, dokler darov ne zmanjka. Vsaka srečka, ki jo boste ku-
pili po 5 €, bo dobitna. Dobitke prinesite v petek, 30. novembra, 
in v soboto, 1. decembra, pred večerno mašo in po njej v Dom 
sv. Vida. Hvala. 

ADVENTNI ORATORIJ 
bo letos 8. decembra od 10.00 
do 16.00 v Domu sv. Vida. Va-
bimo vse otroke. Pripravljamo 
zanimiv program z igro, kate-
hezami in delavnicami.  
Prijavnice s prispevkom (5 €) 
oddajte katehetom najkasneje 
do sobote, 1. decembra.  
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KAJ JE MISIJON 
Župnijski misijon je stara oblika prenove duhovnega življenja 
župnije. To so duhovne vaje za vse župljane. 
 
ZAKAJ ZDAJ MISIJON  
Zato, ker ga že dolgo ni bilo v župniji in ker bo to lepa duhovna 
spodbuda na mašniško posvečenje (29. junija 2019) in na novo 
mašo našega diakona Gregorja, ki bo 30. junija 2019. 
 
KAKO SO BILI ŽIVETI  MISIJONI V PRETEKLOSTI 
Od konca 19. stoletja jih je bilo v naši župniji 10. Letnice teh 
župnijskih duhovnih vaj so napisane na misijonskem križu na 
desni strani cerkve: 1885, 1892, 1900, 1912, 1922, 1932, 
1960, 1974, 1986, 2001. 
Zadnji misijon je bil torej pred 17 leti. 
 
KDAJ BOMO ZAČELI IN KAKO JE MISIJON NAČRTOVAN 
Skupaj z ŽPS ga načrtujemo že dobro leto, vsi zanj pri vsaki 
maši molimo, o njem se pogovarjamo in upam, da vsi o njem 
tudi premišljujemo. Ustanavlja se še posebna skupina, ki bo ko-
ordinator vsega, kar nas čaka. 
Misijon se bo začel v februarju in se bo formalno končal v juniju 
z novo mašo. Dejansko pa se misijon ne konča,  ker ga moramo 
prenesti v življenje.  
 
KAJ JE CILJ MISIJONA 
Glavna spodbuda Misijona 2019 je, kako odkriti mesto vsakega 
župljana naše župnije v življenju župnije. Zato je skupni imeno-
valec misijona: KJE JE MOJE MESTO V ŽUPNIJI? O tem bomo 
veliko slišali, se pogovarjali, premišljevali, molili in se osebno 
odločali.  
 
KAKO BO TO DUHOVNO DELO POTEKALO 
Misijon ne bo klasični, kot ga mnogi še pomnite iz prejšnjih let. 
Zdajšnji želi zajeti vse tiste, ki ob nedeljah redno prihajajo k 
mašam. To je  tisto jedro župnije, ki ga misijon želi nagovoriti in 
bo namenjen prav njim. Časovno ga bomo v vsem doživljali po 
eno nedeljo v februarju, marcu in aprilu in vse nedelje v maju. 
Naj nam Bog podari veliko milosti in blagoslova. 
 



 

 

7 

od 29. oktobra do 11. novembra 2018

PON. 29. 10. Mihael Rua, duhov. 5. 11.  Zaharija in Elizabeta 

7.30 Marija Klofrič, obl. za Božje varstvo otrok 

18.30 
Gašper Dukarič 
Stanko Tome, 7. dan 

Ana Perčič 
Vinko Koman, 30. dan 

TOR. 30. 10. Marcel, mučenec 6. 11. Lenart, opat 

7.30     Marija Strunčnik, 7. dan  

18.30 
Florjan Živalič, 2. obl. 
Olga Švegelj 

Škrbinc in Rihar 
pokojni iz družine Turk 

SRE. 31. 10.  Volbenk, škof 7. 11. Ernest, opat 

7.30     Lojze Žnidaršič in starši  

19.00 
Alojzij Kovač 
Daniela Matičič 

Janez Brce 
Anton Ogorevc 

ČET. 1. 11. Vsi sveti 8. 11. Bogomir, škof 

8.30 Jože Trobec in starši 7.30 
Stan. 
9.30 po namenu / 

10.00 starši Štrus / 

14.00 
za pokojne farane 
Janez Gros / 

19.00 Kregar in Žnidar 18.30 starši Šoba, obletnica 
          Štefka in starši Škof 

PET. 2. 11.  Verni rajni 9. 11. posvetitev lat. bazilike 

8.30 Zabretovi 7.30 Jože Gabrovšek 

18.30 
starši Kopač iz Polan 
sestra in dva brata Vrevc 
Lado Svetek 

Jože Trobec 
Marija Zakrajšek 
Marija Semijalac 

SOB. 3. 11.  Viktorin Ptujski, škof 10. 11. Leon veliki, papež 

7.30   Marija Šorelj, 30. dan Vladimir in Marija Jakopin 
18.30 v zahvalo Jože Babič 

NED. 
4. 11. 31. nedelja med       
          letom, ZAHVALNA 

11. 11. 32. nedelja  
            med letom  

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 starši Kočevar Jože Visintin, obl. 
Mija Ljubič 

Stan. 
9.30 Franc Babnik Franc Kopač 

10.00 
Valentina Erjavec 
Franc Žmuc Tone Erman 

19.00 Franc Andrejaš Slavko Dolamič 
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19. 11. Matilda, red. 

Rafael Napast 

Anton Robida 

20. 11. Edmund, kralj 

Ivanka in Anton Luskovec 

/ 

Anton Robida 

21. 11. darovanje dev. Marije 

 
v zahvalo in prošnjo 
Marija Strunčnik, 30. dan 

22. 11. Cecilija, mučenka 

 

Franc Gladek, obl. 

23. 11. Klemen, papež in muč. 

 

Jerca Miklavec 

24. 11. Andrej Dung, muč. 

Ljudmila Repnik 

Andrej Magister, st. 

25. 11. KRISTUS, KRALJ    
            VESOLJSTVA 
za žive in mrtve farane 

Stanislava Kristina Zbačnik 

Marija Vinko Mrak 

Vinko Šušteršič 

Frančiška Hlebeš, obl. 

12. 11. Jozefat, škof, muč. 

Franc Štrukelj, obl. 

Marina Sazonov, 30. dan 

13. 11. Stanislav Kostka, red. 

 

na čast sv. Stanislavu (Zavod) 

Stanislava Kristina Zbačnik 
za zdravje 

14. 11. Nikolaj Tadalič, muč. 

Ivan Jagodic 
Anton Mahnič 
Stanko Tome, 30. dan 

15. 11. Albert, škof in muč.

 

za pokojne iz družine Sirnik 

16. 11. Marjeta Škotska, kralj. 

 

Bijec in Ilovar 

17. 11. Elizabeta Ogrska, red. 

s. Ana Marija Vodeb 
Marjan in Kristina Erjavec 
Tone Merkun 
18. 11.  33. nedelja  
            med letom 
za žive in pokojne farane 

Julijana Černivec 

Julijana in Lovro Cerar 

Edvard Primc 

Danica Juren 

PON. 

7.30 

18.30 

TOR. 

7.30 

15.00 

18.30 

SRE. 

7.30     

18.30 

ČET. 

7.30 

18.30 

PET. 

   7.30 

18.30 

SOB. 

7.30   

18.30 

NED. 

6.30 

  8.30 
Stan. 
9.30 

10.00 

19.00 

od 12. do 25. novembra 2018



 

 

PON. 26. 11. Valerijan Oglejski 

7.30  

18.30 Franc Sitar 

TOR. 27. 11. Virgil in Modest, škofa 

7.30      

18.30 Leopold Miklavčič 

SRE. 28. 11. Katarina Laboure, red. 

7.30      

19.00 Vinko Pleško 

ČET. 29. 11. Saturnin, mučenec 
7.30  

19.00 
Peter Jesihar 
Andrej Erman 

PET. 30. 11. Andrej, apostol 

7.30  

18.30 
Janez Kranjc 
Andrej Žnidaršič 

SOB. 
1. 12. Karel DeFoucauld, redov-
nik 

7.30    
18.30 Jože Grm 

NED. 
2. 12.  2. ADVENTNA NED. 
           NEDELJA KARITAS 

6.30 za žive in mrtve farane 

  8.30 Marija in Andrej Žnidaršič 
Stan. 
9.30  

10.00 Anton Stanonik 

19.00 Lojze Gerden 

od 26. novembra do 2. decembra 2018
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ODDANE SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE:  
v zahvalo, za duše v vicah, po namenu (3x), Erženovi, Ignac 
Kravcar (5x), Jernej Novak, družina Novak. 



 

 

 
NOVOKRŠČENCI: 
ANASTAZIJA BERNIK, Šentviška cesta 38 
LARA PRIMOŽIČ, Vižmarska pot 40 
DORA BLAJ, Tratnikova 22 
 
V letošnjem letu je zakrament sv. krsta  
v naši župniji prejelo 26 otrok.  
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
MARIJA ŠORN (81 let), Taborska 73a 
VINKO KOMAN (87 let), Na gaju 43 
LJUDMILA SIMONIČ (93 let), Belačeva 3 
STANKO TOME (67 let), dom Hrastovec, Slovenske  gorice 
MARIJA STRUNČNIK (76 let), Bognarjeva 62 
 
Letos smo pospremili na božjo njivo že 67 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 
 
Vsi, ki pokličete k starejšemu ali k bolniku duhovnika, pokažete 
veliko znamenje vere in prave ljubezni do trpečega brata ali ses-
tre, da jim pred zadnjo uro podeli zakramente ozdravljanja. 
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Nabirka druge nedelje v oktobru: 
v Šentvidu 3.070 €, v Stanežičah 232 €.  
 
Posebni darovi: 
za Stanežiče: 600 € (N. N.) 
 
Vsem iskrena hvala! 



 

 

Uradne ure: 
 v ponedeljek in sredo  
  od 17.00 do 18.00 
 v petek od 10.00 do12.00 
 

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 spletne strani se lahko 
tudi naročite na e-Naš zvon. 

 
Mašne namene za november 
in december še sprejemam. 
Vabim tudi k darovanju za 
»neoznanjene« maše, ki jih 
oddam duhovnikom, ki jih 
imajo premalo. Hvala vam! 

Delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 18.30 
 
Nedeljske maše: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 19.00 

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

Novembrska okrasitev cerkve. 
Hvala vam za pomoč in skrb! 

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

