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BOG ŽIVI NAM DEŽELO 
 
 V teh februarskih dneh ne morem mimo Prešernovega 
dneva in slovenskega kulturnega praznika. Pred spomenikom na 
Tromostovju bodo sveče, po domovini in med izseljenci kulturne 
prireditve, imeli bomo nove Prešernove nagrajence, recitirali bo-
mo njegovo Zdravljico in ostale pesmi, pa še dela prost dan bo 
… in naslednji dan bo vse spet po starem.  
 Podobno je z vsakim  praznikom, če nas razumsko, čustve-
no in duhovno ne pritegne. Zato imamo ob Prešernovem dnevu 
lahko globoke razumske razloge. Ta dan lahko bolj ozavestimo, 
ker z njim dokazujemo, da smo Slovenci preživeli zgodovino na 
samosvoj in nelogičen način. Naše narodnostno preživetje je v 
nasprotju z vsemi zakoni sociologije, zgodovine, politologije in 
biologije. Skozi tisočletno zgodovino nismo imeli nič takega, kar 
so imeli in imajo veliki. Pa smo kljub temu čudežno preživeli in 
obstali. Popolnoma nerazumljiv obstanek, bi rekli sociologi. 
 Slovenska narodnostna božja previdnost je hotela, da smo 
obstali zaradi dveh globokih in močnih korenin, ki sta nas ohra-
njali skozi vse čase. To sta bili krščanska vera in naša slovenska 
kultura. Z njima smo postali del Evrope in sveta. Prav pesnikove 
pesmi so nas v pomladi narodov (l. 1848) postavile na stran ve-
likih in prek našega jezika smo se iz ljudstva (plemena) rodili v 
narod.  
 Danes je »to« tako nekaj vsakdanjega, da se bojim, da bo-
mo našo identiteto izgubili in jo zapravili po naši lastni neumno-
sti. 
          župnik 
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ČETRTEK 31. januar        1. četrtek 

dopoldne obisk bolnikov 

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

po več. maši 
olitvena ura pred Najsvetejšim za nove  

duhovne poklice

po več. maši 

PETEK 1. februar         1. petek  

dopoldne obisk bolnikov 

pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (v tišini) 

20.15 

SOBOTA 
2. februar        JEZUSOVO DAROVANJE - 
1. sobota          SVEČNICA 

8.30 sv. maša v Šentvidu 

17.00 priprava staršev in botrov na krst 

18.00 sv maša v Stanežičah 

18.30 sv. maša v Šentvidu 

pri vseh mašah pušica za cerkveno razsvetljavo 

NEDELJA 3. februar        4. NEDELJA MED LETOM 

pri vseh mašah Blažev žegen 

po 10h maši krščevanje 

SREDA 6. februar       

pri verouku prva spoved za prvoobhajance 

PETEK 8. februar        Prešernov dan 

11.00 sveta maša na Šmarni gori 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 
SOBOTA 9. februar 
ves dan romanje mož in fantov na Ptuj 

NEDELJA 10. februar      5. NEDELJA MED LETOM 

pri vseh mašah darovanje za župnijo 
TOREK 12. februar 

po več. maši srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 13. februar 

16. 30  srečanje skupine Sožitje 
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ČETRTEK 14. februar 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

NEDELJA 17. februar      6. NEDELJA MED LETOM 

8.30 sodelujejo OPZ, prvoobhajanci in starši 

10h krščevanje 

SREDA 20. februar 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 21. februar 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 22. februar 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 
NEDELJA 24. februar     7. NEDELJA MED LETOM 

8.30 sodelujejo birmanci in animatorji 

ČETRTEK 28. februar 

dopoldne obisk bolnikov 

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

po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim za nove  
duhovne poklice 

PETEK 1. marec          1. petek  
dopoldne obisk bolnikov 

pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (v tišini) 

20.15 
SOBOTA 2. marec          1. sobota 

po jutranji maši kratko češčenje Najsvetejšega 
po več. maši srečanje tajništva ŽPS 

NEDELJA 3. marec         8. NEDELJA MED LETOM 

V februarju mo-
limo za kulturo 
naših src  
in za blagoslov 
misijona. 
 

Za oba namena 
vsi radi molimo, 
še posebej pa  
k molitvi povab-
ljeni člani žive-
ga župnijskega 
rožnega venca. 
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MOŠKO ROMANJE 
Možje in fantje vabljeni na že tradicionalno moško romanje, ki 
bo letos  9. februarja.  Obiskali bomo Ptujsko goro in njeno oko-
lico. Odhod avtobusa bo ob 5.45 iz Stanežič in ob 6.00 iz Šen-
tvida. Tudi zajtrk je vključen. 

VERSKI TISK 
Vsem, ki ste naročeni ali med tiskovinami jemljete Družino, 
Ognjišče in ostale časopise, se v imenu založb iskreno zahvalju-
jemo. Naj bo tako tudi v prihodnje. Ponovno pa prosimo, da se, 
če je le mogoče, naročite na prejemanje revij in časopisov po 
pošti. 

OBHAJILO OB NEDELJAH TUDI NA DOMU 
Ponovno obveščamo, da vam lahko izredni delivci sv. obhajil ob 
nedeljah v primeru bolezni in starosti prinesejo obhajilo domov. 
Kdor želi biti na takšen način ob nedeljah povezan s Kristusom 
in župnijsko skupnostjo, naj nam sporoči. Sporočite nam tudi, 
če želite, da za prvi četrtek ali petek duhovnik pride z zakra-
menti okrepčat vaše bolne in ostarele. Tudi  bolniški duhovnik z 
veseljem obišče tiste, ki so v katerikoli bolnici v Sloveniji.  
Bodimo čuječi tudi na tem področju. 

ZIMSKE POČITNICE 
Veroučne počitnice so od 22. februarja do 4. marca. V tem 
tednu tudi ni ministrantskih vaj in ne vaj otroškega pevskega 
zbora. 

SVETA MAŠA NA KULTURNI PRAZNIK 
V petek, 8. februarja, vabljeni na Šmarno goro k sveti maši ob 
11.00. Po maši bo ob Aljaževem spomeniku tradicionalno druže-
nje ob slovenski besedi in pesmi. 



 

od 28. januarja do 3. marca 2019
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PON. 28. 1. Tomaž Akvinski, duh. 4. 2.  Jožef Leoniški, duh. 

7.30 Meta in družina starši Arnež 
18.30 starši in bratje Dolamič 

Fanči Šarf 
Janez in Majda Bitenc, obl. 
Blažka Škafar, Blaž Debevec 

TOR. 29. 1. Valerij, škof 5. 2.  Agata, mučenka 

7.30 za zdravje Pepca Galič 
18.30 France Menart 

Elica Kosi, 7. dan 
Zora Ratkov, 30. dan 
Frančišek Vogrin, 7.dan 

SRE. 30. 1. Martina, mučenka 6. 2.  Pavel, mučenec 

7.30     Ložarjevi in Faturjevi  

18.30 za zdravje 
Janez Šebenik 

Anton Ogorevc 
Marija Car 

ČET. 31. 1. Janez Bosko, sal. 7. 2.  Rihard, kralj 

7.30 starši Sedej, Janez, Stana  Kremžar 

18.30 
Marko Česen, 30. dan 

Jože Mrak 
Nikolas Žitnik 

PET. 1. 2.  Brigita Irska, op. 8. 2.  Hieronim, duh., cerk. uč. 

   7.30 Ignac Babnik Minka Šetina 
18.30 Anton Kajzer, 7. dan  

Justina Petač 
starši Gregorčič 
Jože Hodnik 

SOB. 2. 2.  Jezusovo darovanje   
          Svečnica 

9. 2.  Apolonija, mučenka 

8.30   
Marija Kregar 

7.30  
Blažka Škafar, Anton Strnad  

18.00 
Stan. 

 // 

18.30 Tilka Berce 
Ivan Šket, obl. 

po namenu 

NED. 3. 2.  4. NEDELJA  
         MED LETOM 

10. 2.  5. NEDELJA  
           MED LETOM 

6.30 za župnijo za župnijo 

  8.30 Zlata Krušec  

9.30 
Stan. 

 Frančiška Bečan 

10.00 Ignacij in Jožefa Kovačič Stanko in Marija Sajevic 
19.00 Vanda Kopač, obl.  
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PON. 11. 2. Lurška Mati Božja 18. 2. Frančišek Clet, muč. 

7.30  Peter Šušteršič 
18.30 

Josip Žitnik 
Peter Kramarič 
Kristina Šušteršič 

TOR. 12. 2. Evlalija, mučenka 19. 2. Bonifacij, škof 

7.30     za božje varstvo otrok  Tone in Ivan Pavlovič  
18.30 Minka Šetina Ivan Šket 
SRE. 13. 2. Jordan Saški. red. 20. 2. Frančiška in Jacinta 

7.30       
18.30 družina Srebrnič 

Marija Car 
v zahvalo in prošnjo 
Viktor Glavan

ČET. 14. 2. Valentin, muč. 21. 2. Peter Damiani, škof 

7.30   
18.30 Anton Jenko, obl. 

Marija Cirman 
družina Slokar 
Elica Kosi, 30. dan 

PET. 15. 2. Klavdij, redovnik 22. 2. Sedež apostola Petra 

   7.30  Slavko in Marija Novak 
18.30 

Valentin Peršin 
Anton Kajzer, 30.dan 
Marijan in starši Klančar 

SOB. 16. 2. Julijana, mučenka 23. 2. Polikarp, škof in muč. 

7.30   Jože Bilban  
18.30 

Janez Lenarčič 
Pavličevi 
Julka Strnad, 30. dan 

NED. 17. 2.  6. NEDELJA 
           MED LETOM 

24. 2.  7. NEDELJA 
           MED LETOM 

6.30 za župnijo 
  8.30 Jürgen Čampa pokojni Ilovar in Bijec 

9.30 
Stan. 

Stanislava Jerin in st. 
Štirn 

Franc Babnik 
 

10.00 Cecilija in Jože Rožman Darinka Goljar 

19.00 Franc in Lucija Ovčak  
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PON. 25. 2. Valburga, opatinja 

7.30  
18.30 družina Bernik 
TOR. 26. 2. Branko, škof

7.30     starši Jemec 
18.30 Janez Kovačič 
SRE. 27. 2. Gabrijel ŽMB, red. 

7.30      
18.30 France Menart, obl. 

Leopold Miklavčič 
ČET. 28. 2. Ožbolt, škof 

7.30 Grenc in Strnad  
18.30 Frančiška in Jakob Kregar 
PET. 1. 3.  Albin, škof 

   7.30 Julka Strnad  
18.30 Frančišek Vogrin, 30.dan 

Gantar-Starman 

SOB. 2. 3.  Neža Praška, klarisa 

7.30    
18.30 Frančišek in Ljudmila Merhar 
NED. 3. 3.  8. NEDELJA 

         MED LETOM 
6.30 

  8.30 Anton Robida 

9.30 
Stan. 

 

10.00 Jürgen Čampa 

19.00 Vinko Kregar 

ODDANE SV. MAŠE, KI 
BODO OPRAVLJENE 
DRUGJE: 
Gantar Starman,  
v zahvalo in prošnjo,  
v zahvalo in blagoslov, 
Damjan Končnik,  
za zdravje,  
Albina Dolničar,  
Marija Car 2x 

MAŠNI DAROVI OB  
POGREBU: 
 
Alojzije Majerle: 
Zupančičevi 2 maši.  
 
Regine Štrukelj: 
Gros Mari, Jesiharjevi, Gru-
dnovi, Mejavčevi. 
 
Marije Car: 
sosedje 2 maši in 50 € za 
Karitas in za cerkev 85 €, 
domači 2 maši in za cerkev 
50 €, sosedje 2 maši, moli-
tvena skupina 6 maš, Križ-
nič Kristina eno mašo. 
 
Sonje Grmovšek: 
Tinca Forstnerič 2 maši. 
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NABIRKA 2. NEDELJE V MESECU 
 

V januarski nabirki ste darovali 2.700 € v Šentvidu in 303 € v 
Stanežičah. Hvala za vašo radodarnost! Vsem »Bog lonaj«. 



 

 
NOVOKRŠČENCA: 
 
 JAKOB KREMŽAR, Prušnikova 38 
 TIMOTEJ BRIŠAR, Gunceljska 13 
 
V letošnjem letu sta zakrament svetega krsta v naši župniji pre-
jela 2 otroka. Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 

 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 
† SONJA GRMOVŠEK (88 let), Medenska cesta 6 
† ZORA RATKOV (89 let), Medno 42 
† JULIJANA STRNAD (90 let), Sedejeva 5 
† GABRIJELA KOSI (85 let), Tratnikova 50 
† MARIJA CAR (90 let), Pot za Razori 9 
† FRANČIŠEK VOGRIN (82 let), Prušnikova 15  
† ANTON KAJZER (85 let), Medenska cesta 1  
 
Letos smo pospremili na Božjo njivo 7 naših faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj! 
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KAJ JE MISIJON 
Župnijski misijon je stara oblika prenove duhovnega življenja 
župnije. To so duhovne vaje za vse župljane. 
 
ZAKAJ MISIJON 
Zato, ker ga že dolgo ni bilo v župniji in ker bo to lepa duhovna 
spodbuda ob mašniškem posvečenju (29. junija 2019) in novi 
maši (30. junija 2019) našega diakona Gregorja Bregarja. 
 
KAKO JE BILO V PRETEKLOSTI 
Od konca 19. stoletja je bilo v naši župniji 10 misijonov. Letnice 
teh župnijskih duhovnih vaj so napisane na misijonskem križu 
na desni strani v cerkvi: 1885, 1892, 1900, 1912, 1922, 1932, 
1960, 1974, 1986, 2001. Zadnji misijon je bil pred 18 leti. 
 
KDAJ BOMO ZAČELI IN KAKO  
Skupaj z ŽPS ga načrtujemo že dobro leto, zanj pri vsaki maši 
molimo, o njem se pogovarjamo in upam, da vsi o njem tudi  
vsaj včasih premišljujemo. Ustanovljena je tudi posebna skupi-
na, ki bo koordinator vsega misijona. 
Misijon se bo začel v marcu in se bo formalno končal v juniju z 
novo mašo. Se pa misijon nikoli ne konča,  ker ga moramo pre-
našati v življenje.  
 
CILJ MISIJONA 
Glavna spodbuda Misijona 2019 je, da spet malo bolj odkrijemo 
vsak svojo poklicanost v svojem stanu in poklicu in v sedanjem 
času hodimo za Kristusom. V  hojo za Njim smo poklicani vsi; 
otroci, mladi, ljudje zrelih let, starejši, samski, poročeni, vdovci, 
ločeni …. 
 
GESLO MISIJONA 
Skozi ves misijon naj nas povezuje Jezusov povabilo apostolom: 
»HODI Z(A) MENOJ!« To je »geslo« Misijona 2019.  
 
KAKO BO  
Misijon ne bo klasični, kot ga mnogi še pomnite iz prejšnjih let. 
Zdajšnji želi zajeti vse, ki ob nedeljah redno prihajate k mašam. 
To je  tisto jedro župnije, ki ga misijon želi nagovoriti. Časovno 
ga bomo v vsem doživljali eno nedeljo v marcu in eno aprilu ter 
tri nedelje v maju. Naj nam Bog podari veliko milosti in blago-
slova. 
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DATUMI MISIJONSKIH NEDELJ 
17. marec, 7. april, 5. maj, 12. maj, 26. maj. V dogajanje misi-
jona bo vključeno tudi postno romanje, pasijon, vse velikonočno 
praznovanje in veliko župnijsko romanje na prvo junijsko nede-
ljo, 2. junija, na Brezje.  
 
MISIJONSKA SPOVED  
Misijonsko spovedovanje bo v petek, 12. aprila (pred cvetno  
nedeljo) od 10h-12h in od 16h-19h. Spovedovanje bo tudi v sre-
do, 17. aprila, po večerni maši. Obakrat bo na voljo več spove-
dnikov. 
 
OKVIR VSAKE MISIJONSKE NEDELJE 
Misijonska nedelja nas bo ob 9.00 povezala pri maši (maši ob 
8.30, 10.00 in maša v Stanežičah se združijo v to mašo). Te mi-
sijonske maše bodo vodili različni povabljeni duhovniki. Med 
mašo bomo prisluhnili raznim pričevalcem, ki nam bodo dali 
»navodilo za uporabo«, kako naj mašo konkretno »prestavimo« 
v življenje. Pri vseh mašah bodo sodelovali vsi pevski zbori, mi-
nistranti, bralci in drugi sodelavci. Po maši pa se bomo razvrstili 
v skupine, ki se bodo oblikovale po želeni tematiki tiste nedelje 
s povabljenimi gosti in pričevalci.  
 
MOLITVENA PODPORA V ČASU MISIJONA  
Vsako misijonsko nedeljo bomo imeli posebno kapelo, kjer bo 
izpostavljeno Najsvetejše v češčenje in molitev.  
 
KAJ PA KOSILO 
Zato, da se nam ne bo mudilo domov, bo okrog 11.30 tudi 
skupno kosilo. Kosilo bo za vse. Prav kosilo in druženje ob mizi 
naj bi bil trenutek, kjer se bomo lahko bolj (med)generacijsko 
spoznali, se medsebojno obogatili in povezali v skupnost. Naj bo 
srečanje ob mizi tudi za nas ena izmed lepih navad, ki so jo 
kristjani začeli že v prvi krščanski skupnosti in so jo ohranjali 
skozi stoletja kot agape. 
 
KRIŽEV POT V POSTU 
Že po tradiciji bomo eno postno nedeljo, in sicer 7. aprila, z av-
tobusi šli na romanje, kjer bomo imeli križev pot v naravi, 
mašo, kosilo in v popoldanskih urah še zaigrani pasijon. 
 
ROMANJE 
Ob zaključku misijona (2. junija) pa vse, kar v fari »leze inu 
gre«, poroma k Mariji na Brezje. 



 

Razpored v februarju: 
 1. 2. Brod, 
 9. 2. Podgora, 

16. 2. Polane
 23. 2. Šentvid, 
 2. 3. Trata-Pržan. 
Hvala za vašo nesebično 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 obvestila o 
objavi e-glasila Naš zvon. 

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

 v Stanežičah ob 9.30. 
Praznične sv. maše: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 18.30. 
 V Stanežičah ob 18.00. 

Sprejemam mašne name-
ne, ki bodo opravljeni v  
februarju, marcu in aprilu. 
 

Darujte tudi za maše, ki jih 
oddam  duhovnikom, ki imajo 
premalo mašnih namenov. 

Uradne ure so: 
 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. in 18. uro. 

Župnijski kiosk je zaradi davč-
nih blagajn ukinjen. Obiščite 
katoliške trgovine po Ljublja-
ni. Najbližja je trgovina Druži-
na v Škofovih zavodih. 

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

