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POST OD KLOBAS, SLADKARIJ IN PIJAČ JE PREMALO
Na pepelnico smo vstopili v letošnji postni čas.
Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju
več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in
njegove smrti na križu. Naša zunanja in notranja prizadevanja tega svetega časa naj bi se izražala v poglobljeni
molitvi, postu in dobrih delih.
Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni
hrani ali pijači in s tem sam sebi namen. To je premalo!
Post je šele pot, po kateri pridemo do spreobrnjenja srca.
Zato Cerkev uči, da so dobra dela, miloščina, molitev in
post usmerjena k osebnemu spreobrnjenju.
Vsak se bo sam odločal za načrt, kako letošnji post
preživeti. Izzivov za »odpovedi in premagovanja« je na
tržišču veliko. Pa še moderna so.
Ampak post ni samo odpoved. Post niso samo srečanja in povezovanje z Gospodom. To je včasih najlažje.
Post je predvsem čas, ko lahko in tudi moram spoznati Boga v bližnjih. V možu in ženi. V mami in očetu.
V prijatelju, sošolcu, sodelavcu, tujcu, trgovki v trgovini,
brezdomcu na ulici …. Tak post je velikokrat zelo težak in
zahteven. Poskusimo - z Božjo pomočjo.
župnik

PONEDELJEK
po več. maši
SREDA
18.00
19.30
ČETRTEK
dopoldne

2. marec
srečanje katehetov
4. marec
križev pot (1.in 2. razred)
srečanje za starše birmancev 8. razreda
5. marec
1. četrtek
obisk bolnikov na domu
nabirka za maše za nove duhovne poklice in
pri obeh mašah
svetost poklicanih
po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim za d. poklice
PETEK
dopoldne obisk bolnikov na domu
pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (v tišini do19.30)
po več. maši križev pot
srečanje I. zakonske skupine nadomeščeno
21. 3.
SOBOTA 7. marec
1. sobota
po jutr. maši češčenje Najsvetejšega
17.00 priprava staršev in botrov na sv. krst
NEDELJA 8. marec
2. POSTNA NEDELJA
pri vseh mašah darovanje za farno in podružnično cerkev
TOREK 10. marec
po več. maši srečanje svetopisemske skupine
SREDA 11. marec
16.30 srečanje skupine Sožitje
18.00 križev pot (3. razred)
ČETRTEK 12. marec
20.00 srečanje VI. zakonske skupine
PETEK 13. marec
po več. maši križev pot (Karitas, čistilke in krasilke)
20.00 srečanje II. zakonske skupine
NEDELJA 15. marec 3. POSTNA, PAPEŠKA NEDELJA
8.30 pri maši sodelujejo prvoobhajanc starši
10.00 krščevanje med mašo
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SREDA
18.00
20.00
ČETRTEK
8.30
18.00
18.30
20.00
PETEK
po več. maši
NEDELJA
pri vseh mašah
PONEDELJEK
20.00
SREDA
8.30
18.00
18.00
18.30
po več. maši
PETEK
po več. maši
20.00
NEDELJA
2.00

8.15
8.30

10.00
15.00
20.00

18. marec
križev pot (4. in 5. razred)
srečanje III. zakonske skupine
19. marec
SVET JOŽEF
maša v Šentvidu
maša v Stanežičah
maša v Šentvidu
srečanje V. zakonske skupine
20. marec
križev pot (mladina, animatorji in birmanci)
22. marec 4. POSTNA NEDELJA
volitve članov v Župnijski pastoralni svet
23. marec
dekanijsko srečanje bralcev Božje besede v
Domu sv. Vida
25. marec
GOSPODOVO OZNANJENJE
maša v Šentvidu
maša v Stanežičah
križev pot (6. razred)
maša v Šentvidu
akademija za vse starše v Ljudskem domu
27. marec
križev pot (bralci Božje besede in pevci)
srečanje IV. zakonske skupine
29. marec 5. POSTNA, TIHA NEDELJA
prestavitev ure na letni čas

župnijsko postno romanje
na križev pot in k maši v Višnjo Goro
odhod avtobusa iz Stanežič
odhod avtobusov izpred cerkve v Šentvidu
(običajnih sv. maš ob 8.30 v Šentvidu in ob
9.30 v Stanežičah ne bo!!!).
Po romanju POSTNO kosilo v gostilni Štorovje.
Romanje in kosilo bomo poplačali s puščico.
maša v Šentvidu
dekanijski križev pot v Žlebeh
večerna maša v Šentvidu
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POSTNI ČAS
Čas hitro teče in pred nami je spet post. Naj bo čas premagovanj, milosti, duhovne poglobitve in dobrih del. Cerkev za ta
čas določa tudi posebno obliko spokornosti. Samo odpoved je
premalo in najlažje. Zato čas, ki preživimo ob kavi ali pivu, raje
namenimo ženi, možu, otrokom, prijatelju, starim staršem ….
To bo verjetno težje kot zgolj odpoved kavi ali pivu.
KRIŽEV POT V ŽUPNIJI
V postnem času se ob sredah in petkih zbiramo v naših cerkvah
k molitvi križevega pota.
Molitve križevega pota v farni cerkvi sv. Vida:
Vsako sredo pol ure pred večerno mašo je
,
ki ga s kateheti oblikujejo veroučenci posameznih razredov. Pobožnost ni namenjena samo otrokom, ampak tudi staršem. Povabljeni ste tudi vsi ostali.
Župnijski križev pot je vsak petek po večerni maši. Vodijo ga
posamezne župnijske skupine. Pridite!!!
Križev pot v podružnični cerkvi sv. Jakoba v Stanežičah:
H križevemu potu lepo povabljeni tudi v Stanežiče, kjer ga molimo vsak petek ob 18.00.
Duhovnika sva med pobožnostjo križevega pota na voljo za
spoved.
POSTNA AKCIJA
Po uspešni postni akciji »spoznavanja in druženja« v lanskem
letu bomo letos spet krepili našo medsebojno povezanost. Vsak
posameznik ali družina, ki je odprt za srečanje s komerkoli, naj
izpolni kartonček s svojim imenom in telefonsko številko. Vrzite
ga v košaro pod misijonskim križem in ob tem iz košare vzemite
drug kartonček z imenom in tel. številko. Pokličete in se dogovorite za srečanje (npr. ob kavi, kosilu, izletu itd.). Akcija
»spoznavanja in druženja« bo potekala ves postni čas. Povabite
lahko tudi župnika.
STARŠEVSKI DAN
Ob Jožefovem in Marijinem prazniku bo v sredo, 25. marca, po
večerni maši v Ljudskem domu zahvalna akademija za vse starše. Vabljeni!
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TRADICIONALNO POSTNO ROMANJE - VIŠNJA GORA
V nedeljo, 29. marca, se bomo z avtobusi izpred farne cerkve
spet odpeljali na križev pot in k maši drugam. Tokrat v Višnjo
Goro. En avtobus bo ob 8.15 odpeljal iz Stanežič, ostali avtobusi pa bodo odpeljali ob 8.30 izpred cerkve v Šentvidu. Po romanju bo skupno POSTNO kosilo v gostilni Štorovje. Darovi puščice so namenjeni za romanje in kosilo.
To nedeljo ne bo maš ob 8.30 v šentviški in ob 9.30 v stanežiški
cerkvi!
DEKANIJSKI KRIŽEV POT V ŽLEBEH
Na tiho nedeljo, 29. marca, ob 15.00 vabljeni tudi k že tradicionalnemu dekanijskemu križevemu potu v Žlebe.

V župniji smo se skupaj s
ključarji in gradbenim svetom
odločili, da v letošnjem letu
obnovimo zvonjenje. Razlog
je v prehrupnem zvonjenju in
v tveganju, da kateri od zvonov poči zaradi premočnih
udarcev zdajšnjih nameščenih
kladiv. V zvoniku so se že začela obnovitvena dela in
upam, da bodo končana do Velike noči. Tako je obljubljeno. V
tem času pa ne bo ne zvonjenja in tudi ne bitja ure. Upam, da
boste to »tišino« sprejeli z razumevanjem. Se pa toplo priporočam za Vašo finančno pomoč, saj bo obnova stala cca 35.000 €.

Dobro velikokrat ostane pred očmi skrito. Požrtvovalno delo, ki
ste ga opravili člani prejšnjega župnijskega pastoralnega sveta
pa nam ni ostalo neopaženo.
Hvala Vam za vse, kar ste v petih letih storili za skupno dobro.
Tudi zato je župnija lepša in duhovno bogatejša. Hvala, da ste
v lepih in težkih trenutkih Vašega mandata ohranili občestvenost, preudarnost in modrost. Še posebej hvala za lepo izpeljan
misijon in novo mašo. Župnijsko občestvo se Vam iskreno zahvaljuje za Vaše delo, skrbi, napore, čas in molitve, ki ste jih
darovali za vse nas. Še enkrat vsem hvala!
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Kaj je Župnijski pastoralni svet (ŽPS)?
ŽPS je župnikova posvetovalna in delovna skupina župljanov, ki proučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje
pastoralnega dela v župniji.

Kaj je namen dela ŽPS?
ŽPS predstavlja in izraža
edinost v različnosti karizem, služb in stanov v
župniji.
Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti
ter pri tem povezuje delo
duhovnika in laikov.
Kako je sestavljen ŽPS?
Število članov ŽPS je med 7 in 25. Sestavljajo ga:

(župnik, kaplan, zastopnik katehetov
in zastopnik gospodarskega sveta);


(pevcev, bralcev in drugih bogoslužnih sodelavcev,
mladinskih, zakonskih, molitvenih in drugih župnijskih
skupin, Karitas, BPČ …);

, ki zastopajo soseske in naselja v
župniji. Njihovo število določi župnik glede na število
prebivalcev;

lahko
presoji,
da s tem popolni sestavo sveta glede na spol, starost,
poklic …).
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Kdo je ustanovitelj ŽPS?
Ustanovitelj ŽPS je Slovenska škofovska konferenca. ŽPS za posamezno
župnijo ustanovi župnik po
škofijskih določbah. Člane
sveta pa ob vsakokratni
izvolitvi ali imenovanju potrdi škof ordinarij.

Koliko časa traja mandatna doba ŽPS?
Mandatna doba traja pet let. Člani so lahko izvoljeni ali
imenovani večkrat.

Kdo ima pravico voliti in biti voljen?
Pravico voliti in biti voljen ima vsak, ki je dopolnil 16 let in
je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birma). Živeti mora v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo. Odlikujejo naj ga trdna vera, krepostno življenje, zdrava pamet
in razsodnost.

Kako bomo izbirali nove člane?
V eni izmed prihodnjih nedelj boste prejeli kandidatno
listo članov za novi ŽPS. Izbirali boste med predlaganimi
kandidati iz vašega okolja ali okraja, ki bodo predlagani
na listi. Svoj glas boste lahko oddali na volitvah, ki bodo v
nedeljo, 22. marca, pri vseh mašah.
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od 2. marca do 29. marca 2020
PON.
7.30
18.30
TOR.
7.30
18.30
SRE.
7.30
18.30
ČET.
7.30
18.30
PET.
7.30
18.30
SOB.
7.30
18.30
NED.

2. 3. Neža Praška, opatinja 9. 3. Frančiška Rimska
starši Galetti
Frančiška in Jernej Sitar
Ivana Gladek, obl.
Anton Cerar, 1. obl.
3. 3. Kunigunda, kraljica
10. 3. 40 mučencev
sestra in bratje Galleti
Tinca Forstnerič
Ivan Šket
Cilka in Ciril Bitenc
Tinca Forstnerič, 30. dan Tone Globočnik
4. 3. Kazimir, kraljevič
11. 3. Benedikt, škof
Pojetovi
Franc in starši Lampič
Vinko Kregar
Anton Ogorevc
Ivana Vidmar
Ciril in Cilka Bitenc
5. 3. Hadrijan, mučenec
12. 3. Inocenc, papež
Marija Gostan
Franc Brezovšek in starši
Peter Jesihar in starši
Orehek in Bošnec
za zdravje
Kržič-Valena
6. 3. Fridolin, opat
13. 3. Kristina, mučenka
Oto Hohnjec, obl.
Janez in Jože Benedek
Franc Dobriha
Josip Žitnik
Janez Pristov, obl.
starši Vrevc
7. 3. Perpetua in Felicita
14. 3. Matilda, kraljica
starši Tomažin
Janez Bergant, obl.
Franc in Francka Kajzer
Peter in Josip Zoubek
Marija Platiša
starši Zupan in brat France
8. 3. 2. POSTNA
15. 3. 3. POSTNA,
NEDELJA
PAPEŠKA NEDELJA
za žive in pokojne župljane za žive in pokojne župljane
Ivan Sentivanij
starši Gubenšek

6.30
8.30
9.30
Stan. Angela Vesel, 30. dan
10.00 Jože in Jerica Štrukelj

Marija Vrščaj

Vinko in Jan Babnik
Kos Karolina Skušek, obl.
19.00 Marjan Kregar, 30. dan
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PON. 16. 3. Herbert, škof
7.30 Manca Dolinar
Filip Jevševar
18.30 Jože Prelc
TOR. 17. 3. Patrik, škof
7.30 za pokojnega Janeza
Jože in starši Jurca
18.30 Matjaž Gantar
SRE.

18. 3. Ciril Jeruzalemski

7.30 Majda Belič
18.00
//
Stan.
Jože Car
18.30 v zahvalo in prošnjo
ČET. 19. 3. SV. JOŽEF
8.30 Jože Mrak
18.00
Stan.
Jože Babič
18.30 Ana in Leopold Hočevar
PET. 20. 3. Martin iz Brage, š.
7.30 za Petra in njegove
Anton Bregar
18.30 Joži Hodnik
SOB. 21. 3. Nikolaj, mučenec
7.30 za zdravje
18.30 Stanislava Štifta
22. 3. 4. POSTNA
NED.
NEDELJA
6.30
8.30 starši Ovčak
9.30 Bernard Bečan
Stan.

23. 3. Rebeka, redovnica
Leopold Kosmač in st. Uran

Šalamon
24. 3. Katarina švedska, red.
Ignac in Ivanka Babnik
Milan Đukić
25. 3. GOSPODOVO
OZNANENJE
8.30 na čast Materi Božji
Lojze Mrak
Jože Starman
26. 3. Larisa, mučenka
7.30 za zdravje
//
Ljudmila in Karel Kelc
27. 3. Peregrin, redovnik
Marijan in starši Brezovšek
Leopold Miklavčič
Anton Kočevar, obl.
28. 3. Bojan, knez
pokojni iz družine Lampič
Ivan in Ana Plešec
Marija Platiša
29. 3. 5. POSTNA,
TIHA NEDELJA
za žive in pokojne župljane
maša v Višnji gori

10.00 Marjan Erjavec

Jože Kregar
Marija Turk, 1. obl.

19.00 Pavla Rek, 30. dan

20.00 Anamarija Vraničar
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ODDANE MAŠE:

OB POGREBU:

za Ivanko Pretnar, 3 maše;
za Viktorja Kastelica;
po namenu;
za Marijo Pečjak, 2 maši;
v zahvalo Materi Božji, 5 maš.

Minke Štrukelj:
Cesarjevi, 1 maša;
Tince Forstnerič:
Križnič Kristina, 1 maša,
svakinja Mira, 2 maši;
Pavle Rek:
III. zakonska skupina, 120 €
za cerkev.

DAROVI DRUGE NEDELJE V MESECU
V februarju smo zbrali v Šentvidu 2.950 € in v Stanežičah 208 €.
Hvala!
NAMENSKI DAR:
za Karitas 20 € (N. N.)
Iskren »boglonaj« vsem.

Molitveni namen v marcu, za katerega vsi molimo, je za vse
zasvojene, da bi našli izhod v pravo življenje!
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NOVOKRŠČENKA:
 INJA GROŠELJ, Justinova 10

V letošnjem letu so zakrament krsta v naši župniji prejeli 4 otroci.
Iskrene čestitke k božjemu otroštvu.

V GOSPODU SO ZASPALI:
† MARJAN KREGAR

(81 let), Peršinova 3
† IZIDOR KLEMEN
(92 let), Na Gmajni 17
† DANICA ŽLEBNIK
(83 let), Arharjeva 12
† PAVLA REK
(89 let) Selanov trg 3
Letos smo pospremili na
Božjo njivo 10 faranov.
Gospod, daj jim večni
pokoj!
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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
Praznične sv. maše:
 v Šentvidu ob 8.30 in 18.30

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.

Ves marec ostane postna
okrasitev.
Hvala za vašo nesebično pomoč
in skrb: v farni cerkvi, v Stanežičah, v Domu sv. Vida in v
župnišču.

Sprejemam mašne namene, ki bodo opravljeni v
aprilu, maju in juniju.
Darujte tudi za maše, ki jih
oddam duhovnikom, ki imajo
premalo mašnih namenov.

Župnijski kiosk je zaradi davčnih blagajn ukinjen. Obiščite
katoliške trgovine po Ljubljani. Najbližja je trgovina Družina v Škofovih zavodih.

Telefon ŽK je 01 512 81 30.
Pokličete lahko vsako sredo
med 17. in 18. uro.

Vabljeni k ogledu fotozgodb
preteklih dogodkov in spremljanju 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.

