FEBRUAR 2020

LETNI K XL
ŽUPNIKOVA BOLEČINA

Poglejte,
ponovno preberite
in delajte,
kot piše
na 10. in 11. strani.
HVALA!

ŠT. 2

PONEDELJEK
pri vseh mašah
po več. maši
SREDA
pri uri verouka
ČETRTEK
dopoldne

3. februar
blagoslov sv. Blaža
srečanje katehetov
5. februar
prva spoved za prvoobhajance
6. februar
1. četrtek
obisk bolnikov
nabirka za maše za nove duhovne poklice in
pri obeh mašah
svetost poklicanih
po več. maši
PETEK 7. februar
1. petek
dopoldne obisk bolnikov
pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (v tišini)
20.15
SOBOTA 8. februar
Prešernov dan
ves dan romanje mož in fantov na Kočevsko
11.00 maša in kulturni program na Šmarni gori
NEDELJA 9. februar
5. NEDELJA MED LETOM
pri vseh mašah
SREDA
16. 30
ČETRTEK
20.00
PETEK
20.00
NEDELJA
8.30
med mašo ob
10h
SREDA
20.00
ČETRTEK
20.00

darovanje za župnijo
12. februar
srečanje skupine Sožitje
13. februar
srečanje VI. zakonske skupine
14. februar
srečanje II. zakonske skupine
16. februar 6. NEDELJA MED LETOM
sodelujejo OPZ, prvoobhajanci in starši
krščevanje
19. februar
srečanje III. zakonske skupine
20. februar
srečanje V. zakonske skupine
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NEDELJA
8.30
TOREK
po več. maši
SREDA
ves dan
pri obeh mašah
PETEK
20.00

23. februar 7. NEDELJA MED LETOM
sodelujejo birmanci in animatorji
25. februar
svetopisemska skupina
26. februar PEPELNICA
strogi post
pepelenje
28. februar
srečanje IV. zakonske skupine

NEDELJA 1. marec

1. POSTNA NEDELJA

V februarju molimo za kulturo naših src in dobrih medsebojnih
odnosov.
Za ta namen vsi radi molimo! Posebej še pa ste k molitvi
povabljeni člani živega župnijskega rožnega venca.
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VERSKI TISK
Vsem, ki ste naročeni ali med tiskovinami jemljete Družino,
Ognjišče in ostale časopise, se v imenu založb iskreno zahvaljujemo. 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 LAHKO TUDI NA DOMU
Ponovno obveščamo, da vam izredni delivci obhajila ob nedeljah v primeru bolezni in starosti lahko 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
zakramenti okrepčat vaše bolne in ostarele. Tudi v naših bolnišnicah z veseljem bolniški duhovnik obišče tiste, ki so v katerikoli bolnici v Ljubljani ali drugod po Sloveniji. Bodimo čuječi in
iznajdljivi.
KULTURNI PRAZNIK NA ŠMARNI GORI
V petek, 8. februarja, vabljeni na Šmarno goro k sveti maši ob
11.00. Po maši bo pred Aljaževo spominsko ploščo tradicionalno
druženje ob slovenski besedi in pesmi.
MOŠKO ROMANJE
Možje in fantje vabljeni na tradicionalno romanje. Letos bo 8.
februarja. Obiskali bomo Velike Lašče, Ribnico, Gotenico, Kočevsko Reko in Kočevski Rog. Odhod avtobusa bo ob 6.45 iz Stanežič in ob 7.00 iz Šentvida. Zajtrk je tudi letos vključen.

Romanje šentviških mož in fantov
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ZIMSKE POČITNICE
Veroučne zimske počitnice so od 15. do 23. februarja. V tem
tednu tudi ni ministrantskih vaj in ne vaj otroškega pevskega
zbora.

NABIRKA 2. NEDELJE V MESECU
V januarsko nabirko za potrebe župnije ste darovali 2.700 € v
Šentvidu in 200 € v Stanežičah. Hvala za vašo radodarnost in
»Bog lonaj«.
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od 3. februarja do 1. marca 2020
PON.
7.30
18.30
TOR.
7.30
18.30
SRE.
7.30
18.30

3. 2. Blaž,
pokojni Arnež
Alojzij Jama, obl.
Ivan Rojc
Ivan Šket, obl.
4. 2. Oskar, škof
Janez Sedej
Janez in Majda Bitenc, obl.
Blaž Debevec in Blažka
Škafar
5. 2. Agata, mučenka
za zdravje v družini
Majda Belič in Jože Mrak
Dora Štrukelj
6. 2. Pavel Miki, mučenec

ČET.
7.30
18.30 Viktor Kastelic
Minka Štrukelj, 7. dan
PET. 7. 2. Rihard, kralj
7.30 Jože Mrak
18.30 Pavel Jereb, 30. dan
Angela Vesel, 7.dan
SOB. 8. 2. Hieronim E., red. ust.
7.30 za zdravje
18.30 Pepca Prevodnik, obl.
NED. 9. 2. 5. NEDELJA
MED LETOM
6.30 za župnijo
8.30 Janez Žlebnik
9.30 Stanislav Jerin in +Štirn
Stan.
10.00 Marija in Stanko Sajevic
19.00 Bilbanovi

10. 2. Sholastika, redovnica
Grenc in Vraničar
Marija Vrhovnik, 30. dan
Tinca Forstnerič, 7. dan
11. 2. Lurška Mati Božja
Marija Car
Vladka Golob
12. 2. Evlalija, mučenka
starši Sedej
Anton Ogorevc
13. 2. Jordan Saški, red.
za zdravje nadškofa Urana
Julijana Smole
14. 2. Valentin, mučenec
Janez Lenarčič
Anton Jenko, obl.
15. 2. Klavdij, redovnik
Alojzij Šumec
Valentin Peršin
16. 2. 6. NEDELJA
MED LETOM
za župnijo
Ivan Rojc
Babnikovi
Julijana Šubic
Tinca Forstnerič
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PON.
7.30
18.30
TOR.
7.30
18.30
SRE.
7.30
18.30
ČET.

17. 2. Silvin, škof
24. 2. Matija, apostol
za Marijino varstvo otrok
Kristina Šušteršič
18. 2. Frančišek Clet, duh. 25. 2. Valburga, opatinja
Milan Perme
19. 2. Konrad, spokornik

Fanči in Janez Petelin
26. 2. Pepelnica

v zahvalo in prošnjo
za zdravje (Olga)
20. 2.

Janez Kovačič
Frančiška Štrus, obl.
27. 2. Gabriel, redovnik

7.30
18.30 Ložarjevi in Faturjevi

PET. 21. 2. Peter
7.30
18.30 Nikolas Žitnik
po namenu
SOB. 22. 2. Sedež ap. Petra
7.30
18.30 Rozalija Zelko
Katarina Matelič
NED. 23. 2. 7. NEDELJA
MED LETOM
6.30
8.30 Bijec in Ilovar
9.30 Franc Babnik
Stan.
10.00 Anton Robida, obl
19.00 Vida Pirc, 30. dan

Leopold Miklavčič
France Menart
28. 2. Roman, opat
Frančiška in Jakob Kregar
Matija Jerina
Minka Štrukelj, 30. dan
29. 2. Hilarij, papež
Keith Harison
1. 3. 1. POSTNA
NEDELJA
za župnijo
Anton Robida
starši Mušič
Darinka Goljar
Cecilija in Jože Rožman

, ki bodo opravljene
Pepca Suhadolc, Albina Dolničar, Marija Car

Viktorja Kastelica: sosedje 3 maše;
Vide Pirc: Nahtigalovi iz Trebnja 1 maša;
Tince Forstnerič: Silva Rantaša 1 mašo.
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NOVOKRŠČENCI:
 AJDA SITAR, Andreja Bitenca 60a
 MATIC OŠLAJ, cesta na P oljane 46
 EVA ŠTRAVS, Stanežiče 38a

V letošnjem letu so zakrament
krsta v naši župniji prejeli 3 otroci.
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu.

V GOSPODU SO ZASPALI:
†
†
†
†
†
†

PAVEL JEREB (90 let), Zvezda 21
MARIJA VRHOVNIK (82 let), Medno 22a
VIDA PIRC (88 let), Ul. P regnancev 14
MARIJA ŠTRUKELJ (97 let), Gunceljska 52
ANGELA VESEL (101 leto), Stanežiče 27a
TINCA FORSTNERIČ (86 let), P estotnikova 5

Letos je k Bogu odšlo že 6 naših faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj!
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KRŠČANSKI POGREB
Krščansko slovo od rajnih ter pogrebne slovesnosti izrazito izžarevajo vero v posmrtno življenje in jo s simboli izpovedujejo.
Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno najprimernejša oblika slovesa. Kristjani gledamo na smrt kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka že brez
omejitev prostora in časa. Zato naj se telesa položijo v zemljo
na blagoslovljenem pokopališču ali drugem svetem kraju. S tem
krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan.

Za kristjana raztros pepela rajnega ni primeren niti ni dovoljen
način pokopa. Želja po raztrosu v morje, v gorah, gozdu ali drugod v naravi ter težnje, da pepel rajnega spremenijo v spominske predmete ali ga preoblikujejo v dragulje, je posebej vprašljiva, saj je upanje na večno življenje v Bogu s tem močno zatemnjeno. Če ni določenega kraja pokopa, groba, je zelo okrnjena možnost molitve in spomina, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Hitreje se izbriše sled o obstoju določene osebe in se odvzame naslednjim generacijam možnost zgodovinskega spomina.
Bog je človeka ustvaril za večno združenje s seboj, Kristus je
zanj daroval samega sebe. Telo je svetišče Svetega Duha, saj je
bilo posvečeno že z zakramentom svetega krsta in drugimi zakramenti, predvsem pa hranjeno s sveto Evharistijo. Zato so
posmrtni ostanki kristjana vedno tudi relikvije.
V primeru raztrosa pepela se zato opravi samo pogrebni obred v
mrliški vežici (ali v cerkvi) pred raztrosom. Pri samem raztrosu
pa duhovnik ne prisostvuje.

Škofje močno spodbujamo vse kristjane, da če je le mogoče,
izberete tak način pokopa kot ga je imel Kristus, ki je bil položen v grob.
iz Pastirskega pisma škofov o krščanskem pogrebu
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Nikoli ni dovolj spodbud. Zato prosim, da spet osvežimo krščansko držo pri bogoslužju in jo ves čas zavzeto uresničujmo.
SVATOVSKO OBLAČILO
Jezusova prilika o povabljencih na gospodarjevo večerjo nam
dobro nakaže naš odnos do svetega, ki ga kristjani odražamo
pri vsaki maši. Poleg očiščenih src, ki jih moramo na začetku
maše razpoložiti za Gospoda, je pomembna tudi naša zunanjost.
Zato v cerkev prihajamo urejeni tudi na zunaj. Trenirka, umazani čevlji ali strgani in ponošeni športni copati ne sodijo v Božji in
kulturni hram. Zavedajmo se, da se v cerkvi vsakič zgodi srečanje med nami in največjim Gostom zemlje in neba. Dostojna in
Božjemu češčenju primerna obleka je pomembna priprava na
najsvetejši in žlahtni obed vsakega dneva in tedna. K maši vedno pridemo urejeni.
BLAGOSLOVLJENA VODA
Prvo dejanje, ko ga storimo, ko pridemo v cerkev, je
»pokrižanje« z blagoslovljeno vodo. To dejanje vsakič čim bolj
ozavestimo, saj je to spomin našega krsta. Vsakič nas spomni,
da smo Božji otroci. Blagoslovljena voda pa spomni tudi na očiščujočo moč vode, da bi prišli pred Gospoda očiščeni grehov.

POKLEK
S poklekom pozdravimo Kristusa v tabernaklju ob vstopu v cerkev in preden odidemo iz nje. Poklek (ne cincanje ali na pol poklekanje), naj bo izraz naše vere. S spoštljivim poklekom se Bogu pokloni tudi naše srce.
Če zaradi bolezni ali drugih telesnih omejitev in starosti ne moremo poklekniti, svoje spoštovanje izrazimo z globokim poklonom ali vsaj s spoštljivim pogledom proti tabernaklju. Poklek ali
poklon sta globoka in najlepša molitev, če ju zavestno naredimo. Prav je, da se te osnovne drže v vsaki cerkvi, kjer smo,
tudi zavedamo in jo ozavestimo.
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POKRIŽANJE
Mali križ, ki ga naredimo na čelu, pomeni, da smo z razumom
pripravljeni sprejeti Božjo besedo. Križ na ustnicah je znamenje,
da bomo Božjo besedo širili. Križ na prsih pa, da bomo Božjo
besedo nosili v srcu in po njej živeli.
Veliki križ ali latinski križ naredimo od čela do prsi in od leve do
desne rame. Ta križ izraža našo vero v Boga nad nami, med nami in v nas.
TRKANJE NA PRSI
To obredno dejanje pri vsaki maši izraža naše notranje kesanje,
ki ima svoj izvor v srcu. S trkanjem na prsi v ponižnosti priznamo svojo krivdo in slikovito pokažemo, da smo pripravljeni
sprejeti tudi pokoro. Z iskrenim priznanjem krivde in s kesanjem je vedno združena naša volja, da bomo boljši.
MAŠNE MOLITVE, PROŠNJE, VZKLIKI
Vsi verniki pri maši dejavno sodelujemo. Doživljanje skrivnosti,
ki se obhaja, izpričujmo tudi z glasnim in zavzetim odgovarjanjem na mašnikove molitve, vzkliki in petjem.
AMEN
»Amen« prihaja iz hebrejščine in pomeni »tako naj bo«. Beseda
označuje trdnost in trajnost in izraža vero in zaupanje v Boga.
Bogoslužje nas večkrat vabi, da na duhovnikove molitve pri
maši odgovorimo z glasnim »Amen«. Sodelujmo drug z drugim
in maša bo bolj »živa«.
OBHAJILO
Obnovimo še držo za dostojen prejem svetega obhajila. Na
vzklik delivca obhajila: »Kristusovo telo«, obhajanec to potrdi z
glasnim: »Amen«. To naj bo izgovorjeno na glas, s polno zavestjo in ne nekaj na pol avtomatsko. S takim vzklikom izrazimo
svojo vero, da je Jezus v hostiji resnično navzoč. Hvala vam za
tak jasen in glasen odgovor.
K obhajilu v naših cerkvah pristopamo stoje (vse odkar ni v
prezbiteriju več obhajilne mize). Taka so liturgična pravila, ki so
nam jih določili škofje. Vsi se jih skušajmo držati. Pri maši ni
»privatiziranja«, ker smo pri tem velikem dejanju Cerkve eno
občestvo in zato zborno sodelujemo.
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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.
 v Stanežičah ob 9.30.
Praznične sv. maše:
 v Šentvidu ob 8.30 in 18.30.
 V Stanežičah ob 18.00.

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.

V februarju ostane trenutna
okrasitev. Hvala za nesebično
pomoč in skrb vsem čistilkam in
krasilkam. Hvala vsem, ki iz
tedna v teden počistite tudi
Dom s. Vida. Upam, da se bo k
obema skupinama pridružil še
kdo s širokim srcem.

Sprejemam mašne namene, ki bodo opravljeni v
februarju in marcu.
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 e-Naš zvon.

