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KMALU BO POST 
  

Vsako leto na začetku »tega časa« je v nas samospraševa-
nje. Kakšen bo moj letošnji postni program?  
 Morda smo se preveč navadili na ponavljanje, kjer sta 
na prvem mestu odrekanje alkoholu in mesu. Ne me razu-
meti narobe, to je lahko dobro in prav, ampak kaj pa še 
vse drugo, kar lahko storimo? Se spomnite telesnih in du-
hovnih del usmiljenja, ki jih priporoča krščanski nauk? Bi 
lahko letos to vključeval naš (moj) program? Predlagam v 
premislek. 
Telesna dela so: lačne nasičevati, žejne napajati, popotni-
ke sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike re-
ševati, mrtve pokopavati. 
Duhovna dela pa: grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljiv-
cem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, 
žalivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi.  
 Veliko dela nas čaka tudi v letošnjem postu. Ne vem, 
če bomo lahko vse uresničili v teh milostnih dneh. Lotimo 
se vsega z dobro voljo, s korajžo in ne popuščajmo.  
 
          župnik 
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SREDA 6. marec      PEPELNICA ††       

ves dan strogi post 

pri obeh mašah pepelenje  

PETEK 8. marec  

po več. maši križev pot 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 10. marec   1. POSTNA NEDELJA 

pri vseh mašah darovanje za farno in podružnično cerkev 

PONEDELJEK 11. marec 

19.00 srečanje ŽPS 

TOREK 12. marec 

po več. maši srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 13. marec 

16.30 srečanje skupine Sožitje 

18.00 križev pot (1. in 2. razred) 

ČETRTEK 14. marec 

ob 20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 15. marec 

po več. maši križev pot (skupina Karitas, čistilke in krasilke) 

SOBOTA 16. marec 

po več. maši občni zbor članov BPČ 

NEDELJA 17. marec   2. POSTNA-PAPEŠKA NEDELJA 

9.00 
po maši 

 
 

misijonska maša in  
misijonski program 
sodelujemo vsi (pevski zbori, ministranti, prvo-
obhajanci, birmanci, zakonske skupine, …) 
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SOBOTA 23. marec 

po več. maši starševski dan (Ljudski dom) 

NEDELJA 24. MAREC    3. POSTNA NEDELJA 

PONEDELJEK 25. marec      GOSPODOVO OZNANJENJE 

8.30 maša v Šentvidu 

18.00 maša v Stanežičah 

18.30 maša v Šentvidu 

SREDA 27. marec 

18.00 križev pot (4. in 5. razred) 

PETEK 29. marec 

po več. maši križev pot (zakonske skupine) 

NEDELJA 31. marec   4. POSTNA NEDELJA 

2.00 prestavitev ure na letni čas 

20.00 večerna maša !!! 

TOREK 19. marec  SVETI JOŽEF 

8.30 maša v Šentvidu 

18.00 maša v Stanežičah 

18.30 maša v Šentvidu 

SREDA 20. marec 

18.00 križev pot (birmanci in animatorji) 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 21. marec 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 22. marec 

po več. maši križev pot (bralci Božje besede in pevci zbora) 
20.00 srečanje IV. zakonske skupine 
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POSTNI ČAS 
Čas hitro teče in pred nami je spet post. Naj bo čas premago-
vanj, milosti, duhovne poglobitve in dobrih del. Cerkev za ta 
čas določa tudi posebno obliko spokornosti. Strogi post in post. 
Strogi post nas veže na pepelnico in na veliki petek. Ta dneva 
se le enkrat v dnevu do sitega najemo in se še posebej vzdrži-
mo mesa. Navadni post pa nas veže vse petke v postu, da ne 
jemo mesa in da ta dan še posebej opravljamo dobra dela. 
 
KRIŽEV POT 
V postnem času se v naših cerkvah zbiramo tudi k molitvi križe-
vega pota. V farni cerkvi bo vsako sredo ob 18.00 družinski kri-
žev pot (vodijo in molijo ga veroučenci s svojimi kateheti, na-
menjen pa je tako otrokom kot staršem, pa tudi vsem drugim), 
vsak petek po večerni maši pa župnijski križev pot 
(vodijo in molijo ga posamezne župnijske skupine). Križev pot 
bo vsak petek ob 18.00 tudi v Stanežičah. Pridite!!!  
Duhovnika sva med pobožnostjo križevega pota na voljo za 
spoved. 
 
POSTNA AKCIJA:  
ODPRTI ZA SPOZNAVANJE IN DRUŽENJE 
V postnem času bomo letos krepili našo medsebojno poveza-
nost. Vsak posameznik ali družina, ki je odprt za srečanje s ko-
merkoli, naj izpolnil kartonček s svojim imenom in telefonsko 
številko. Ta kartonček vrzite  v košaro pod misijonskim križem 
in ob tem iz košare vzamete drug kartonček z imenom in tel. 
številko druge osebe. To pokličete in se dogovorite za srečanje 
(npr. kava, kosilo, izlet itd.). Akcija »spoznavanja in druženja« 
bo potekala ves postni čas. Zraven lahko povabite tudi župnika. 
 
STARŠEVSKI DAN 
Ob Jožefovem in Marijinem prazniku, bo 23. marca po večerni 
maši v Ljudskem domu zahvalna akademija za vse starše.  
Vabljeni! 
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Dragi šentviški farani!  
 
 Bliža se praznik nove maše. Z 
veseljem in hvaležnostjo za podporo 
v molitvi Vas vse vabim, da se udele-
žite moje nove maše, ki bo v nedeljo, 
30. junija. Želim si, da se slovesnosti 
udeležite prav vsi. Da bomo lažje 
organizirali »novomašno« kosilo, Vas 
prosim, da se čim prej vpišete v po-
sebno knjigo pod misijonskim križem 
in tako potrdite svojo udeležbo na 
»novomašnem« kosilu.  
Vse, ki čutite s Cerkvijo in se veselite 
duhovnih poklicev, prosim, zahvaljuj-
te se Bogu tudi zame in za vse leto-
šnje novomašnike, da se je Bog sklo-
nil k nam in nas hotel za sodelavce 
pri oznanjevanju Njegove dobrote in 
večnega življenja.  

 
novomašnik Gregor 



 

»Hodi z(a) menoj« 
 
PROGRAM PRVE NEDELJE,  17. marca 
 
9.00 maša  
 

 maševanje vodi Ervin Mozetič, župnik iz Kopra 
 vodilna tematika: poklicanost h krščanskem življenju        
 sodelujejo vsi župnijski zbori in ministranti 
        
 Običajnih nedeljskih maš ob 8.30, 10.00 in v Stanežičah  
       ob 9.30 NI 
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Misijonski vrtec 
Mamice ali očetje, ki imate majhne otroke in zaradi njih morda 
težje sledite programom v posameznih delavnicah, se lahko od 
konca maše pa do kosila z njimi zadržujete v Vidovem domu v 
obeh kabinetih. Pomagali vam bodo animatorji. 
        

7 

10.00 pričevanja in srečanja po skupinah 
  

       v Vidovem domu (dvorana zgoraj); za odrasle: 
 pričevanje župnika Ervina Mozetiča 
 (z nami bo delil svojo zanimivo življenjsko pot) 
 

 v cerkvi; za odrasle: 
 pričevanje Gregorja Čušina, znanega dramskega igralca 
 (govoril bo o svoji hoji za Kristusom kot mož in oče) 
 

       v kaplaniji; za mladino: 
 pričevanje Nežke Birk, vzgojiteljice v dijaškem domu  
       v Želimljah (ob pričevanju o svoji življenjski poti in  
       številnih izkušnjah z mladimi bo gostja k mladostni poklica- 
       nosti izzvala našo mladino, animatorje in birmance) 
        

 v Vidovem domu (učilnica v pritličju); za odrasle: 
 pričevanje Tatjane Fink, vodje Hospica  
       (s pričevanjem želi nagovoriti tiste, ki se srečujete  
        z boleznijo, starostjo in izgubo svojih bližnjih) 
 

 nad zakristijo (ministrantska soba); za otroke: 
 pričevanje Damjana Vizjaka 
 (srečanje in pričevanje o močni volji do življenja kljub  
        njegovi trenutni popolni slepoti bo vsakogar nagovorilo) 
 

 v župnišču (podmornica) - molitveni prostor: 
        (med 10.15 in 11.30: molitev in čaščenje Najsvetejšega) 
 

       Misijonske goste in pričevanja izbirate po svojih željah. 
          
11.30sskupno kosilo (bogata izbira enolončnic in sladic)  
 

 v šotoru na dvorišču Vidovega doma 
 (Vabljeni, da se ob kosilu še bolj spoznamo in povežemo) 



 

od 4. marca do 31. marca 2019
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PON. 4. 3. Kazimir, kraljevič 11. 3. Benedikt, škof 

7.30 za božje varstvo otrok Julka Strnad 

18.30 Marija Lavrič, sorodniki in 
starši 

Leopold Kosmač in st. Uran 
Zvone Merkun, 30. dan 

TOR. 5. 3. Hadrijan, mučenec 12. 3. Doroteja, mučenka  

7.30 Ignac in Ivanka Babnik  

18.30 živi in pokojni Brišar 
Anton Lisjak, 30. dan 

Frančišek Mavec 
Katarina Matelič, 30. dan 

SRE. 6. 3. PEPELNICA 13. 3. Kristina, mučenka 

7.30     +Papež  

18.30 Janez Pristov 
Tone Globočnik 

Anton Ogorevc 
 

ČET. 7. 3. Perpetua in Felicita, muč. 14. 3. Matilda, kraljica 

7.30 starši Vidmar  

18.30 Frančiška Štrukelj, 30. dan 
Ivana Gladek 

Janez Bergant, obl.  
Terezija Gros 

PET. 8. 3. Janez od Boga, red. 15. 3. Klemen Dvoržak, red. 

   7.30 st. Fabjan in brata  

18.30 Dimitrij Džindžinovič 
Franc Vogrin 

Tilka Berce 
Jakob Klun 

SOB. 9. 3. Frančiška Rimska, red.             16. 3. Hilarij, oglejski škof 

7.30   Frančiška in Jernej Sitar za blagoslov Janeza 

18.30 Marija Platiša, obl.  
st. Lenarčič in brat Jožko 

Peter in Josip Zoubek 
Filip Jevševar, obl.  

NED. 10. 3.  1. POSTNA   
               NEDELJA 

17. 3.  2. POSTNA  
               NEDELJA 

6.30 za žive in pokojne župljane za žive in pokojne župljane 

  8.30 Ivan Sentivanji  

9.00  Šentvid, MISIJON 
Franc in Francka Kajzer 
Ana Perčič 
starši in dva brata Zajc 

9.30 
Stan. 

Kristina Polajnar, obl.  

10.00 Ignacij Skoporec 

19.00 Jernej Štravs Agata Cigale, obl. 
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PON. 18. 3. Ciril Jeruzalemski, škof 25. 3. GOSPODOVO  
          OZNANJENJE 

7.30 Manca Dolinar 8.30 

  18.00 Stan. Marija Štirn 

18.30 Jože Prelc 
starši in brat Jože Lenarčič 

Frančiška in Kocjan Zatler 

TOR. 19. 3. JOŽEF, JEZUSOV 
          REDNIK 

26. 3. Larisa (Lara), muč.  

8.30     Ljudmila in Slavko Pod-
goršek 

7.30 Peter Jesihar 
 

18.00 
Stan. 

 / 

18.30 Jože Starman Jože Jurca in starši 

SRE. 20. 3. Klavdija, mučenka 27. 3. Peregrin, redovnik 

7.30     za Petra in družino  

18.30 v zahvalo in prošnjo 
Jože Car 

Leopold Miklavčič 
Anton Kočevar, obl.  

ČET. 21. 3. Hugolin, eremit 28. 3. Bojan, knez 

7.30 Lado Jurca  

18.30 Stanislava Štifter, obl. 
Jože Babič 

Karlo in Zlata Butala ter Ani 
Klepec 

PET. 22. 3. Lea, spokornica 29. 3. Bertold, redovnik 

   7.30  starši Napast 

18.30 Pavličevi 
Marjan Erjavec 

Cilka Hribar 
Minka Erman in Ermanovi 

SOB. 23. 3. Rebeka, red. 30. 3. Amadej, vojvoda 

7.30   Milan Perme, 30. dan Jože Kerin, obl.  

18.30 Jože in Jerica Štrukelj 
pok. iz družine Lampič 

Ana in Ivan Plešec 
Marija Platiša 

NED. 24. 3.  3. POSTNA  
               NEDELJA 

31. 3.  4. POSTNA 
               NEDELJA 

6.30 za žive in pokojne župljane za žive in pokojne župljane 

  8.30 Olga Kovačič, obl. Franc Suhadolčan 

9.30 
Stan. 

Bernarda Bečan Egidij Lampič in Domen Pet-
rovčič 

10.00 st. Goljar iz Guncelj Vinko in Jan Babnik 

19.00 Janez in Marija Mušič 20.00 Štefan Ivančan in         
Alojz Grčman 
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MAŠNI DAROVI IN DAROVI ZA CERKEV OB POGREBU: 
Kati Lamovec: 
- družina Rejec iz Medna: 2 maši 
- Stanko Bukovec z Osolnika: 2 maši 
- sin Marjan: 3 maše 
- sosedje: 2 maši 
- Mlinarjevi iz Medna: 1 maša 
- Repanškovi: 5 maš in 150 € za Cerkev 
- III. zakonska skupina: 1 maša 
Antona Kajzerja: 
- domači: 2 maši in 100 € za Cerkev 
- družina Jarc iz Vaš: 2 maši 
- družina Torkar: 1 maša 
- svakinja Meta: 1 maša 
- družina Parkelj iz Nadgorice: 1 maša 
Antona Severja: 
- bratranec Jože: 2 maši 
Julke Strnad: 
- družina Srša: 1 maša 
Franca Vogrina: 
- nečak Stanko: 2 maši 
- nečakinja Jožica: 2 maši 
- sorodniki iz Prekmurja: 2 maši 
- žena Marija: 2 maši 
Katarine Matelič: 
- prijatelji z Dolenjske: 6 maš 
- družina Srša: 1 maša 
Zvoneta Merkuna: 
- sodelavci Mercator Šiška: 3 maše 
Antona Fajdiga: 
- družina Parkelj: 1 maša 
 
ODDANE MAŠE (OPRAVLJENE BODO DRUGJE) 
- v zahvalo 
- za študente, profesorje in starše 
- za Marijo Car 
- za Boruta Abrama 



 

NOVOKRŠČENCI: 
 

 FILIP ROBIDA, Kolesarska pot 9.  
       

V letošnjem letu so zakrament krsta v naši župniji prejeli 3 otroci. 
Iskrene čestitke k božjemu otroštvu. 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† KATARINA LAMOVEC (100 let), Medno 42, 
† FRANČIŠKA ŠTRUKELJ (84 let), Ulica pregnancev 13, 
† KAROL RECEK (87 let), V Kladeh 24, 
† ANTON LISJAK (78 let), Prušnikova 13, 
† ANTON SEVER (86 let), Planinškova 9,  
† MARJAN ŠUŠTERŠIČ (55 let), Na gaju 27,  
† KATARINA MATELIČ (45 let), Nova ulica 1, 
† TEREZIJA GROS (87 let), Tacenska 127, 
† MILAN PERME (71 let), Trnovčeva 11. 
 

DAROVI DRUGE NEDELJE 
Februarja smo zbrali v Šentvidu 2.543 € in v Stanežičah 220 €.  
 

NAMENSKI DAR: 
za Stanežiče 500 € - V. V.; dar za obnovo župnišča: N. N. 
 

Iskren »boglonaj« vsem.  
Še posebej hvala N. N. darovalcu in dobrotniku župnije. 

 
Molitveni namen v marcu je,  
da bi ob misijonu postajali živo občestvo.  
Vsi povabljeni, da molimo v ta namen. 
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Razpored v marcu: 
  9. 3. Vižmarje nad klancem 
 16. 3. Vižmarje pod klancem 
 23. 3. Brod 
 30. 3. Podgora 
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 e-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  
aprilu, maju in juniju. 
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/

