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SV. PRIMOŽ NAD KAMNIKOM IN ŠMARNICE
Se sprašujete, kaj jima je skupno?
Na veliko sredo sem jo pred obveznosti velikega tedna mahnil
za dve uri na Primoža nad Kamnikom (nekoč obvezna romarska
pot vseh, ki spadate pod stanežiško podružnico). Ob hoji sem
»topil maščobe in kuril holesterol« in razmišljal, kaj naj napišem
v uvodnik za ta mesec.
Pridem do kapelice Žalostne Matere Božje in mi »kapne«. Misel
na šmarnice je nato zdržala vse do vrha. Šmarnični spomin od
otroštva in mladosti do zrelih in že malo (priznam) starejših let.
Kot otrok sem hodil k šmarničnim mašam že ob 6.00 zjutraj.
Pred pol stoletja in več je pač tako bilo. V nabito polni cerkvi
sem odprtih ušes poslušal napeto šmarnično branje, navdušeno
prepeval litanije in kot pubertetnik smuknil tudi med pritrkovalce v zvonik. Doma sem obvezno postavil Marijin oltar, kjer smo
z domačimi ob večerih skupaj molili. Šmarnice mladih let so bile
povezane z občudovanjem prebujajoče pomladne narave in dišečih majskih rož v drevesih in na travnikih. Nikoli ne bom pozabil jutranjega in večernega žvrgolenja ptic, ki smo ga poslušali in v njem prepoznavali ptice. Nepozabna so ostala prijateljska
druženja s prvimi skrivnimi zmenki. V bogoslovju sem s posebno obljubo stopil v Marijino kongregacijo in s to obvezo postal
še bolj Marijin otrok.
Danes, kot kristjan in duhovnik, čutim Njeno veliko materinsko
ljubezen, varstvo in pomoč. Pa vi? Se še spomnite vaših šmarnic? Naj nam letos spet polepšajo maj.
župnik

SREDA 1. maj
Jožef delavec
začetek šmarnic
ČETRTEK 2. maj
1. četrtek
dopoldne
pri več. maši
po več. maši
20.00
PETEK
dopoldne
po več. maši
20.15
SOBOTA
po jutr. maši
17.00
po več. maši
NEDELJA
maša ob 9.00
16.00
SREDA
16.30
ČETRTEK
20.00
PETEK

obisk bolnikov na domu
nabirka za maše za nove duhovne poklice
in njih svetost
molitvena ura pred Najsvetejšim za nove
duhovne poklice
srečanje upravnega odbora BPČ
3. maj
1. petek
obisk bolnikov na domu
češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.30
srečanje I. zakonske skupine
4. maj
1. sobota
češčenje Najsvetejšega
priprava staršev in botrov na krst
tajništvo ŽPS
5. maj
3. VELIKONOČNA NEDELJA
3. misijonska nedelja
misijonska maša in program (str. 11)
Šmarna gora: maša za blagoslov pri delu
8. maj
srečanje skupine Sožitje;
gost je psihoterapevt
9. maj
srečanje VI. zakonske skupine
10. maj

20.00 srečanje II. zakonske skupine
SOBOTA 11. maj
9.00 in 17.00 spovedovanje za prvoobhajance in starše
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NEDELJA
9.00
pri mašah
TOREK
po več. maši
SREDA
20.00
ČETRTEK
20.00
SOBOTA
dopoldne
NEDELJA

12. maj

4. VELIKONOČNA NEDELJA
4. misijonska nedelja
misijonska maša in program (str. 11)
darovanje za župnijske potrebe
14. maj
srečanje biblične skupine
15. maj
srečanje III. zakonske skupine
16. maj
srečanje V. zakonske skupine
18. maj
skupna vaja za prvo obhajilo
19. maj
5. VELIKONOČNA NEDELJA

10.00 prvo sveto obhajilo

PONEDELJEK
20.00
PETEK
20.00
NEDELJA

20. maj
srečanje ŽPS
24. maj
srečanje IV. zakonske skupine
26. maj
6. VELIKONOČNA NEDELJA
5. misijonska nedelja
9.00 misijonska maša in program (str. 11)

3

ZAHVALE
Najlepša hvala animatorjem za izvedbo postnega oratorija v
upanju, da bo uspešen tudi poletni. Letošnji poletni oratorij bo
od 26. do 30. avgusta. Ne pozabimo!
Iskrena hvala tudi vsem sodelavcem za pomoč ob slovesnostih
med velikonočnimi prazniki. Ne pozabimo vstajenjskega duha
vnašati v dneve našega vsakdanjega življenja.
RAZMISLEK OB POSTNI AKCIJI
Postna spodbuda »spoznavanja in druženja« je bila lepo sprejeta. Na željo mnogih jo bomo ponovili še prihodnje leto.
Hvala vsem, ki ste se medsebojno poklicali, spoznali in družili.
MAŠA ZA OBRTNIKE, KMETE, DELAVCE ...
Že tradicionalna maša nas vabi na Šmarno goro 5. maja ob
16.00. Pridite! Hvala Andreju Vurušiču za mašni namen in pogostitev po maši.
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 19. maja, bodo pri sv. maši ob 10.00 naši letošnji
prvoobhajanci prvič pristopili k živemu Kristusu. On pa bo stopil
vanje in njihovo življenje. Z molitvijo jih podprimo in jim bodimo v oporo. Pri spovedi, 11. maja, ob 9.00 ali 17.00, pa se bodo skupaj s starši srečali z usmiljenim Jezusom. Vaja za slovesnost je v soboto, 18. maja, ob 11.00.
SPRAVNA MAŠA V KOČEVSKEM ROGU
V soboto, 1. junija, bo ob breznu pod Krenom v Kočevskem Rogu spominska slovesnost in spravna maša. Hoje je cca 100 m.
Odhod avtobusa izpred naše župnijske cerkve bo ob 8.30. Prispevek za prevoz je 10 €, oddate ga na avtobusu. S seboj imejte zložljive stolčke. Kdor želi iti, se lahko prijavi v zakristiji.
ROMANJE NA BREZJE
Spomnim na 2. junij, ko bomo ob sklepu misijona poromali na
Brezje. Da ne bi pozabili ali manjkali, vas obveščam o tem romanju že v tej številki. Več pa v junijski številki Našega zvona.
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Družinske šmarnice bodo
vsak dan, razen ob nedeljah,
ob 18.00 v podružnični cerkvi
v Stanežičah. Te šmarnice
so posebej namenjene otrokom. V branju se bomo srečevali z angelom Serafinčkom, ki
nas letos uči moliti. Zato bomo
tudi mi vsak večer molili in peli
na čast Majniški kraljici. Za samokontrolo bo vsak dan na voljo poseben samolepilni list.
Ob nedeljah bo šmarnična pobožnost združena z nedeljskimi
mašami. Otroci, ki bodo več kot 20-krat pri šmarnicah, imajo
brezplačno vozovnico za misijonski romarski vlak na Brezje.
Šmarnice za odrasle bodo
vsak dan pri jutranji in večerni
maši v Šentvidu. Poučne zgodbe, ki jih bomo brali, je zapisal
Gregor Čušin. Na duhovit in
domiseln način nas šmarnice
spodbujajo k odgovornemu
človeškemu in krščanskemu
življenju.

Pred zaključkom veroučnega leta kateheti opozarjamo:
 preglejte in lepo uredite veroučne, delovne in bogoslužne
zvezke;
 preverite, ali ste vrnili veroučno spričevalo;
 spovedovanje bo ob zaključku veroučnega leta.
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od 29. aprila do 26. maja 2019
PON. 29. 4. Katarina Sienska
7.30
v dober namen
19.00 Marija Katarinčič
TOR. 30. 4. Pij V., papež
7.30
Anton Bregar
19.00 Darinka Peršin, 30. dan
SRE. 1. 5. Jože delavec
7.30 Franc Lampič
19.00 Franc Rahne, 7. dan
ČET. 2. 5. Atanazij, škof
7.30
19.00
PET.
7.30
19.00
SOB.
7.30
19.00
NED.
6.30
9.00

6. 5. Dominik Savio, dijak
za božje varstvo otrok
Nejc Prevodnik
7. 5. Gizela, opatinja
Ignac in Ivanka Babnik
st. in brat Košak
8. 5. Bonifacij, papež
v zahvalo in božje varstvo
Anton Ogorevc
Kristina Škrbinc
9. 5. Izaija, prerok

Janko in Milka Erjavec
Marija Turk, 30. dan
3. 5. Filip in Jakob, ap.
10. 5. Job, sp. mož
po namenu
Jakopin in Hočevar
Kristjan Zalokar
Anton Stanovnik, obl.
Frane in Ermanovi
4. 5. Florjan, muč.
11. 5. Mamert, škof
Danijel Šoštarič, 30. dan
Julija Čarman
Nada in Stane Rotar
Martin Zupanc
5. 5. 3. VELIKONOČNA 12. 5. 4. VELIKONOČNA
za žive in mrtve farane
za žive in mrtve farane
Marko Ješe
pok. iz družin Počrvina in
Istenič
Ivančič
Ivana Rogelj

Šmarna
gora za posvetitev dela
16.00

//

20.00 Marjan Arhar, župnik
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PON.
7.30
19.00
TOR.
7.30
19.00
SRE.
7.30

13. 5. Fatimska Mati Božja
Lampič in Nemec
starši Papič
14. 5. Bonifacij, mučenec

20. 5. Bernardin, duhovnik
družina Benigar
21. 5. mehiški mučenci

Franc Vogrin
15. 5. Zofija, mučenka

v zahvalo in prošnjo
19.00 družina Ferčec, obl.
ČET. 16. 5. Janez Nepomuk, muč.

22. 5. Marjeta Kasijska

23. 5. Socerb Tržaški

7.30
19.00 dr. Milan-Orožen-Adamič
PET. 17. 5. Jošt Puščavnik

France Bojc
Klavdijo Jamnik
24. 5. Marija Pomagaj
Marija in Vladimir Jakopin
Franc Rahne, 30. dan
25. 5. Gregor, papež

7.30
19.00 Danijel Celar
SOB. 18. 5. Janez, papež
7.30 družina Možek
Franc Velkavrh
Pavlovec
19.00 Franc Tome
NED. 19. 5. 5. VELIKONOČNA 26. 5. 6. VELIKONOČNA
za žive in mrtve farane
6.30 za žive in mrtve farane
//
8.30 Ivana Paternoster
//
9.00
9.30 Ljudmila Zaletelj
//
Stan.
prvoobhajanci
//
10.00 Jože Mučič in st. Hošnjak
20.00
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, ki bodo opravljeni
Anton Cerar, po namenu, za zdravje - 2 maši, Mavrič, Marija Car
in

ob

Danijela Šoštariča:
žena Barbara: 1 maša,
družina Srša: 2 maši;
Tince Škrbinc:
sestra Stanka Kajzer: 2 maši,
Tinca in Joži: 1 maša,
Mari Gros: 1 maša in 50 € za cerkev,
Ivanka Gruden: 20 € za cerkev;
Franca Rahneta:
družini Nahtigal in Cergol: 2 maši,
IV. zakonska skupina: 1 maša.

V nabirki 2. nedelje v mesecu aprilu - na cvetno nedeljo - ste
darovali 2.710 €. Hvala za vašo radodarnost, ki ste jo namenili
za oljke in za župnijski misijon!

N. N. 500 €. Bog lonaj.
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POROKE
Letos žal še ni bilo nobene poroke.
NOVOKRŠČENCA:
Jurij Lepen, P rušnikova 93
Marko Ješe, M edno 20
Letos je v božje otroštvo vstopilo 6 otrok in en odrasel.
Čestitamo!
V GOSPODU SO ZASPALI:
†
†
†
†
†
†
†
†

JOŽE KREGAR (89 let), M iheličeva 18
MARIJA TURK (79 let), Tkalska 47
BORIS TONI (78 let), M ačkov kot 15
TINCA ŠKRBINC (91 let), Na gmajni 4
DANIJEL ŠOŠTARIČ (84 let), Trnovčeva 9
FRANC KOZJEK (79 let), N a gaju 3
EGON JEMEC (91 let), P rinčičeva 6
FRANC RAHNE (90 let), Artačeva 18

Letos smo pospremili na božjo njivo 29 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.

SVETO OBHAJILO
Nikoli ni dovolj spodbud. Zato
prosim, da spet osvežimo obnašanje za dostojen prejem
svetega obhajila. Na vzklik
delivca obhajila: »Kristusovo
telo«, obhajanec to potrdi z
glasnim: »Amen«. S tem potrdimo svojo vero, da je Jezus
v hostiji resnično navzoč.
Hvala vam za jasen in glasen
odgovor.
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Molitveni namen v maju je na čast Mariji, majniški Kraljici. K tej
molitvi smo povabljeni vsi.
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3. MISIJONSKA NEDELJA (5. maj)
- 9.00 maša; vodi p. Maksimiljan File, cistercijan,
z nami prepeva slavilna skupina PERO+
- 10.00 cerkev: (za mlade) slavljenje s skupino PERO+
Kapla'nija: (za moške) p. Vili Lovše
Vidov dom - dvorana spodaj: (za vse) Mojca Giacomelli
Vidov dom - dvorana zgoraj: (za vse) zakonca Zupanc
dvorišče: delavnice za otroke z gostujočimi animatorji
- 11.15 skupno kosilo na trati za farno cerkvijo
4. MISIJONSKA NEDELJA (12. maj)
- 9.00 maša; vodi Martin Golob, župnik iz Bohinja,
»navodila za uporabo«: Jure Sešek in domači župljani,
prepevajo župnijski zbori
- 10.00 cerkev: (za vse) Martin Golob z bogoslovcema
Kapla'nija: (za ženske) s. Rebeka
Vidov dom - dvorana spodaj: (za mlade) zakonca
Planinc o izkušnji zasvojenosti
Vidov dom - dvorana zgoraj: (za vse) Jure Sešek
dvorišče: delavnice za otroke z animatorji
- 11.15 skupno kosilo na trati za farno cerkvijo
5. MISIJONSKA NEDELJA (26. maj)
- 9.00 maša; vodi Maksimiljan Matjaž, prof. na teol. fakulteti,
»navodila za uporabo« diakon Gregor Bregar,
prepevajo župnijski zbori
- 10.00 misijonsko dvorišče, na katerem bomo spoznali vse
aktivne skupine župnije; v vsaki je še dovolj prostora
za vaše sodelovanje v župnijskem življenju
- 11.15 skupno kosilo na trati za farno cerkvijo
6. MISIJONSKA NEDELJA (2. junij)
romanje na Brezje s skupno zahvalno mašo ob 14.00;
več informacij še sledi
O dogajanju na posamezno misijonsko nedeljo (teme pričevanj
idr.) boste obveščeni tudi prek plakatov v okolici cerkve in župnijske spletne strani (www.zupnija-sentvid.si).
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ob nedeljah:
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30,
10.00 in 20.00
 v Stanežičah ob 9.30
ob delavnikih:
 v Šentvidu ob 7.30 in 19.00

Sprejemam mašne namene
za maj in junij.
Darujte tudi za maše, ki jih
oddam duhovnikom, ki jih
imajo premalo. Hvala.

ob praznikih:
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00
V času misijona so sv. maše
po razporedu, objavljenem v
župnijskem koledarju.

Telefon ŽK je 01 512 81 30.
Pokličete lahko vsako sredo
med 17.00 in 18.00.

Uradne ure:
 v ponedeljek in sredo
od 17.00 do 18.00
 v petek od 10.00 do 12.00

Vabljeni k ogledu fotozgodb
preteklih dogodkov in spremljanju aktualnih oznanil, ki jih
objavljamo na spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.

Izven uradnih ur lahko pokličete
na telefonsko št. župnijskega
urada 01 512 81 30.

Razpored v maju:
- 4. 5. Šentvid
- 11. 5. Trata-Pržan
- 18. 5. prvoobhajilna okras.
- 25. 5. Vižmarje nad
Hvala za vašo nesebično pomoč in skrb!

Na župnijski spletni strani
dobite tudi zvočne posnetke
misijonskega in prazničnega
dogajanja.
Prek spletne strani pa se lahko tudi naročite na obvestila o
izidu in objavi Našega zvona.

