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SREČNO NOVOMAŠNIK GREGOR
Vsak krščanski poklic (biti kristjan) je duhovni poklic. To je
poslanstvo, da nadaljujemo Jezusovo delo. Ta osnovni poklic
prejmemo pri krstu. Na poseben način je zato duhovni poklic
življenje in delo zakoncev v medsebojnih odnosih in starševskem poslanstvu. In prav vsak kristjan s svojim poklicem in na
delovnem mestu lahko duhovno posvečuje svet, če ga opravlja
odgovorno in pošteno.
V Cerkvi pa izraz »duhovni poklic« običajno razumemo v
ožjem pomenu besede. Gre za tisti poklic, ko se nekdo odloči,
da bo živel še na poseben način za Boga in za ljudi. Ta duhovni
poklic se je od apostolov in potem v njihovih naslednikih razvejal v škofe, duhovnike in diakone. V zgodovini krščanstva pa dobil različne oblike. Nekatere stalne, druge za določena obdobja.
Zato poznamo menihe, redovnike, duhovne učitelje, ….
Najbolj poznan duhovni poklic je duhovništvo. V Cerkvi ga
na poseben način ponavzočujejo duhovniki. Smisel njihove službe je v služenju krščanski skupnosti in delitvi zakramentov.
Da nekdo postane duhovnik, je potreben zakrament
mašniškega posvečenja. Tisti, ki ga sprejme, ne spremeni svojega značaja, tudi se ne znebi morebitnih napak, in vendar postane drugačen. V njem na poseben način zaživi Kristus, ki ga
posveti za preroško službo oznanjevanja, duhovniško službo posvečevanja in darovanja in pastorsko službo vodstva božjega
ljudstva.
Vse to bo v soboto, 29. junija, ob 9h v ljubljanski stolnici
prejel tudi naš novomašnik. Bodimo z njim in ob njem. Podprimo ga pri tem velikem Božjem dejanju, ki se bo po nadškofovi
posvetitvi zgodilo v njem. Srečno, Gregor! Z Božjo pomočjo!!!
župnik

PONEDELJEK
7.00
TOREK
7.00
SREDA
7.00
ČETRTEK
8.30
18.00
19.00
20.00
PETEK
dopoldne
20.00
SOBOTA
dopoldne
8.15
17.00
20.00
NEDELJA
dopoldne
ČETRTEK
pri jutranji in
pri več. maši
po več. maši
PETEK
po več. maši
SOBOTA
po jutr. maši
16.00
17.00

27. maj
prošnja procesija iz Guncelj v Stanežiče (maša)
28. maj
prošnja procesija iz Dolnic v Glince (maša)
29. maj
prošnja procesija po pokopališču v farno cerkev
30. maj
GOSPODOV VNEBOHOD
maša v Šentvidu
maša v Stanežičah
maša v Šentvidu
pripravljalno srečanje zakoncev jubilantov
31. maj
obisk bolnikov in starejših
srečanje IV. zakonske skupine
1. junij
obisk bolnikov in starejših
odhod avtobusa na romanje v Kočevski rog
priprava na krst
koncert ŽPZ Rozka Usenik v Ljudskem domu
2. junij
7. VELIKONOČNA NEDELJA
farno romanje na Brezje (več na strani 4)
dopoldanskih maš v Šentvidu in Stanežičah NI
6. junij
prvi četrtek
nabirka za maše za nove duhovne poklice
in njih svetost
molitvena ura pred Najsvetejšim za nove
duhovne poklice in njih svetost
7. junij
prvi petek
češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.30
8. junij
prva sobota
češčenje Najsvetejšega
srečanje zakonskih jubilantov
priprava staršev in botrov na krst
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NEDELJA
pri vseh mašah
po 10.00 maši
PONEDELJEK
20.00
TOREK
po več. maši
ČETRTEK
17.00
SOBOTA
ves dan
8.30, 10.00,
19.30
NEDELJA
10.00
ČETRTEK
8.30 in 19.00
po več. maši
NEDELJA
20.45
PETEK
16.00
SOBOTA
7.30
9.00
19.00
NEDELJA
10.00

9. junij
BINKOŠTI
darovanje za župnijo
krščevanje
10. junij
srečanje katehetov
11. junij
srečanje svetopisemske skupine
13. junij
srečanje skupine Sožitje
15. junij
SVETI VID, zavetnik župnije
češčenje Najsvetejšega (več na strani 5)
maše v Šentvidu
16. junij

SV. TROJICA,
VIDOVA NEDELJA
slovesna sv. maša na čast sv. Vidu
20. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI
maša v Šentvidu
procesija z Najsvetejšim
23. junij
12. NEDELJA MED LETOM
pozdrav domovini (trata ob cerkvi)
28. junij
SRCE JEZUSOVO
Kurešček: duhovno srečanje molitvene skupine
29. junij
PETER in PAVEL, apostola
odhod avtobusov na mašniško posvečenje
mašniško posvečenje v stolnici
sprejem novomašnika Gregorja Bregarja v Šentvidu
30. junij
13. NEDELJA MED LETOM
NOVA MAŠA
nova maša novomašnika Gregorja Bregarja
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ROMANJE NA BREZJE
Misijonski program naše župnije bomo v nedeljo, 2. junija, dopoldan »kronali« z župnijskim romanjem na Brezje. Izbirate
lahko: peš romanje, kolesarjenje, avtobusni prevoz in vlak.
Odhod peš romarjev je v ob 3.00 izpred farne cerkve.
Romarji kolesarji krenejo na pot izpred farne cerkve ob 8.30.
Avtobusi odpeljejo izpred cerkve v Šentvidu ob 10.30, iz Stanežič ob 10.15. Prispevek za avtobusni prevoz (v obe smeri) je
5 € na osebo.
Vlak odpelje s postaje Vižmarje ob 10.00. Vozovnice si priskrbite predčasno na železniški postaji Vižmarje.
Skupna maša na Brezjah bo ob 11.30.

Povratek avtobusov bo pol ure po koncu maše. Z njimi se bodo
lahko vrnili tudi peš romarji.
Odhod vlaka s postaje Otoče je ob 14.45.

VABILO ZAKONCEM JUBILANTOM
Zahvalna maša zakoncev »jubilantov« bo v soboto, 8. junija, ob
16.00. Prej pa ste v četrtek, 30 maja, na Vnebohod, po večerni
maši vabljeni na skupni pogovor o organizaciji srečanja.
ROMANJE NA KUREŠČEK
V petek, 28. junija, ob 16.00 ste lepo vabljeni na Kurešček, kjer
se že » po tradiciji« posvetimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
Še posebej povabljeni obe molitveni skupini in molivci župnijskega živega rožnega venca. Hvala za vse vaše molitve, s katerimi nas posvečujete.
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CELODNEVNO ČEŠČENJE NA DAN SV. VIDA, 15. JUNIJA
Praznovanje sv. Vida je po tradiciji v naši župniji tudi dan župnijskega celodnevnega češčenja. Ta praznik nas obvezuje, da pridemo k mašam, ves dan častimo Najsvetejši zakrament in se priporočimo svetemu Vidu.
Češčenje bomo oblikovali ob pestrih oblikah molitve. Vsak naj
izbere tisto obliko, ki mu je najbližje. K posameznim molitvenim
uram pa zagotovo pridite člani in voditelji skupin, navedenih v
spodnjem razporedu. Tako bomo lažje zagotovili stalno molitveno prisotnost pred Jezusom.
Razpored svetih maš in češčenja:
 8.30: sveta maša (vsi)
 9.0010.00: molitveno bogoslužje (bralci Božje besede in člani

svetopisemske skupine); vodi župnik
 10.00: sveta maša (vsi)










10.4512.00: rožni venec (molitvena skupina); vodi Olga Srša
12.0014.00: odmor
14.0015.00: molitev v tihoti  pri tej uri je tišina (vsi)
15.0016.00: prepevanje evharističnih ljudskih pesmi in orgelska meditacija (pevci); vodi Marinka Muhič
16.0017.00: evharistična meditacija (ŽPS in zakonci); vodita
Veronika Vizjak in Katarina Zupančič
17.0017.30: večernice (vsi); vodi župnik
17.3018.30: molitev mladih (animatorji, birmanci in vsi mladi) organizirajo in vodijo animatorji
18.3019.00: litanije (pevci in ministranti); vodi župnik
19.00: slovesna sv. maša

VIDOVA NEDELJA
Vidovo nedeljo bomo praznovali 16. junija. Obeležili bomo 118.
obletnico posvetitve sedanje župnijske cerkve. Lepo vabljeni vsi,
ki čutite z našo župnijo in jo imate radi. Povabljene narodne
noše. Osrednje praznovanje bo pri slovesni maši ob 10h (maš ob
8.30 in v Stanežičah ob 9.30 NI), po njej pa še ob krajšem družabnem srečanju okrog cerkve. Bolj »na veliko« bomo praznovali
ob novi maši.
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PRED ZAKLJUČKOM VEROUČNEGA LETA
kateheti opozarjamo:
 preglejte in lepo uredite veroučne, delovne, liturgične zvezke,
 preverite, ali ste vrnili podpisano veroučno spričevalo.
Zaključek verouka in razdelitev spričeval bo pri veroučnih urah,
v nedeljo, 16. junija, na Vidovo nedeljo, pa se bomo pri sv. maši
ob 10h zahvalili za minulo veroučno leto. Ob tej priliki se bodo
»uradno« od verouka poslovili fantje in dekleta iz 9. razreda. Vsi
veroučenci in njihovi starši lepo vabljeni k tej sv. maši.
VEROUČNE POČITNICE
Otrokom, staršem in katehetom želim lepe počitnice. Katehetom
zahvala za učenje verouka in za skrbno vodenje letošnjih šmarnic. Med počitnicami poiščimo čas za molitev in mašo. Če na dopustu znamo poiskati trgovino, picerijo ali gostilno, lahko v vsakem kraju poiščemo tudi cerkev. Starši s tem pričujete, da vaša
družina ne zanemarja Boga. V veroučnih klopeh se vidimo spet
septembra, v farni cerkvi pa vsako poletno nedeljo, če ste le doma. Srečno!
POLETNI ORATORIJ
Letos bo zaradi nove maše oratorij ob koncu počitnic, in sicer od
ponedeljka, 26. avgusta, do vključno petka, 30. avgusta. Prijavnice so na voljo v cerkvi med tiskovinami in v učilnicah pri katehetih od 28. maja do 16. junija. Prijavite se lahko tudi prek župnijske spletne strani. Pohitite in si zagotovite udeležbo in ugodno ceno, ki je ob prijavi do 16. junija 20 € (po tem datumu bo
cena 25 €).
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od 27. maja do 9. junija 2019
PON.
7.30
19.00
TOR.
7.30
19.00
SRE.
7.30

27. 5. Alojzij Grozde, muč. 3. 6. Karel Lwanga, muč.
Ivo, Majda in Ivan Arhar
za božje varstvo otrok
Leopold Miklavčič
Slavko Mavrič, obl.
28. 5. German, škof
4. 6. Frančišek Caracciolo
po namenu
starši Kalan in brat, sestra Jernej Koprivec. obl.
29. 5. Maksim, škof
5. 6. Bonifacij, škof
Ivan Zajc
Marija Jurček
družina Markovčič
19.00 Bogdan Lamovšek, obl.
Anton Kregar, 30. dan
30. 5. GOSPODOV
ČET.
6. 6. Norbert, škof
VNEBOHOD
7.30
8.30 Alojz Franc
18.00 Ivana Zabavnik
//
Stan.
Ana in Ivan Kregar
družina Vogrin
19.00 Ema in Ivan Ceboci
PET.
7.30
19.00
SOB.
7.30
19.00
NED.

31. 5. OBISKANJE
DEVICE MARIJE
starši Prevodnik
Kristina Križnar
Marjan Brišar
1. 6. Justin, muč.
Ivan Šetina
Kristina Sešek
Stanka Rössler
2. 6. 7. VELIKONOČNA
NEDELJA
za žive in pokojne farane
//

6.30
8.30
9.30
//
Stan.
//
10.00
11.30 v zahvalo za misijon
Brezje st. Šušteršič
20.00

7. 6. Robert, opat
Alojzij in Alojzija Gole
Ana Cedilnik, 30. dan
8. 6. Medard, škof
Novakovi
Žibert
9. 6. BINKOŠTI
Janez Vrščaj
Čebulj in Hren
Marija Rotar-Duvnjak
//
družina Galič
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od 10 do 23. junija 2019
PON 10. 6. Marija Mari Cerkve
7.30 Franc Lampič
19.00 Škoda in Vetter
TOR.
7.30
19.00

11. 6. Barnaba, apostol
Marinka in njena družina
Peter Jesihar
Srečko in Marija Umek
SRE. 12. 6. Eskil, muč.
7.30
19.00 Prosen in Kropar
ČET. 13. 6. Anton Padavanski
7.30 Viktor Bančić, 30. dan

17. 6. Albert, duhovnik
pokojni Toni
Majda in Janez Bitenc, obl.
18. 6.
Miranda Vičič
Ivanka Mlakar, 30. dan
19. 6. Nazari, KP škof
Ivanka Babnik
v zahvalo in prošnjo
Anton Ogorevc
20. 6. TELOVO
8.30 živi in pokojni Brišar

Franc in Marija Vurušič
19.00 Ivan Lukaček, 30. dan
PET. 14. 6.
21. 6. Alojzij, redovnik
7.30
družina Križnič
19.00 Jenko, obl.
SOB. 15. 6. VID, mučenec
22. 6. Tomaž Mor, muč.
7.30 Marija Zakrajšek
8.30 Vida Ježek
10.00 na čast Sv. Vidu
Jože Grm
J
in
,
19.00 Jože Štirn, 30. dan
obl
16. 6. SVETA TROJICA, 23. 6. 12. NAVADNA
NED.
VIDOVA NEDELJA
NEDELJA
za žive in pokojne farane
6.30 pokojni iz družine Orel
//
8.30
9.30
//
Franc Babnik
Stan.
Frančiška Sitar
Ana Radikovič
Mirko Kregar
10.00 za farane
Alojzij Miklavčič
Janez Kos, obl. in starši
20.00 Kristina in starši Bučan
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od 24. do 30. junija 2019
PON.
7.30
19.00

24. 6. rojstvo Janeza
Krstnika
v zahvalo
Karel in vsi pokojni Erjavec
25. 6. Viljam, opat
Jernej Sitar
Amalija Kelher
26. 6.

TOR.
7.30
19.00
SRE.
7.30
Marijan Šušteršič
19.00 Janez Struna
ČET. 27. 6. Ema krška, knj.
7.30
19.00 Leopold Miklavčič
PET. 28. 6. SRCE JEZUSOVO
7.30 Egidij Lampič
16.00 Kurešček
st. Heindler in na čast
19.00 Angelom varuhom
SOB. 29. 6. Peter
Pavel
//
7.30
Peter Zovbek
19.00 Julijana Šubic
30. 6. 13. N. NEDELJA
NED.
NOVA MAŠA
6.30 za žive in pokojne farane
//
8.30
9.30
//
Stan.
po novomašnikovem
10.00 namenu
20.00

ki bodo opravljeni

,

Franc Rahne 3x
Čepelnik Franc in Marija 2x
po namenu 5x
za zdravje 2x
Mirko in Marija Kregar
za blagoslov v družini
v zahvalo
Slavko Ogorevc

Marija Car

Franca Rahneta:
- sin Janez z družino za
gregorjanske maše
- družina Černivec 3 maše
- družina Zupan 1 maša
- družina Tomažin 1 maša
- družina Pintar 1 maša
- družina Merkun 1 maša
- družina Tomaševič 1 maša
- družina Zarnik-Ocepek 2 m.
- Klajdrovi 3 maše
- domači 500 € za cerkev
- športniki 90 € za cerkev
- družina Lah 50 € za cerkev
Kristine Škrbinc:
- Mara Škrbinc 4 maše
- družina Bastelj 1 maša
- Rihar 100 € za cerkev
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Molitveni namen v juniju je za našega novomašnika Gregorja!

Nabirka »druge nedelje« v mesecu maju: 3.176 €
Namenski osebni dar za Stanežiče:
500 € N.N.
200 € N.N.
Hvala tudi za vse vaše darove, ki ste jih za obnovitvena dela v
podružnični cerkvi v Stanežičah nakazali prek transakcijskega
računa.
Vsem darovalcem iskren Bog lonaj.
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NOVOKRŠČENCA:
 NATALIJA NOVAK, Rotarjeva 3
 MARIN GAJSER, Bratov Blanč 1

V letošnjem letu je zakrament sv. krsta v naši
župniji prejelo 9 novokrščencev.
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu.
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA SO SI PODELILI:
 MATIC KUHAR in MARIŠA PIRNAT
 TOMAŽ ŽITNIK in URŠKA JANKOVIČ
 JURIJ HOSTNIK in KATJA STARE
Letos so se v naši župniji poročili 3 pari.
Voščimo obilo Božjega blagoslova!
V GOSPODU SO ZASPALI:
†
†
†
†
†
†
†

ANTONIJA RADEŽ (84 let), Stara cesta 10
ANA CEDILNIK (87 let), Medno 53
ANTON KREGAR (87 let), Celovška 472
IVANKA MLAKAR (78 let), Tacenska 131b
IVAN LUKAČEK (85 let), Bognarjeva 32
VIKTOR BANČIĆ (92 let), Pri malem kamnu 2
JOŽE ŠTIRN (90 let), Stanežiče 6

Letos smo na božjo njivo pospremili 36 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
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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
ob praznikih:
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00
Ob župnijskih slovesnostih
so sv. maše po razporedu, objavljenem v župnijskem koledarju.

 ponedeljek

in sreda od
17.00 do 18.00
 petek od 10.00 do 12.00
Izven uradnih ur lahko pokličete
na telefonsko št. župnijskega
urada 01 512 81 30.
Razpored v juniju:
 1. 6. Vižmarje pod klancem
 8. 6. Brod
 15. 6. Podgora
 22. 6. Poljane
 28. 6. Šentvid
Hvala za vaše
nesebično delo in skrb.

V času uradnih ur sprejemam mašne namene za julij, avgust in september.
Darujte tudi za maše, da jih
oddam duhovnikom, ki imajo
premalo mašnih namenov.
Iskrena hvala!

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

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

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

