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MISEL PRED VELIKONOČNIMI PRAZNIKI

Pred dvema tednoma sem - po devetintridesetih letih
duhovništva - prvič maševal v prazni cerkvi. Med mašo me
je spreletela misel, da nam je Bog v teh kriznih časih nekatere stvari vzel iz rok. Toliko truda in vsakdanjega dela
smo vlagali v razne oblike pastoralnega in liturgičnega življenja. Zdaj pa je vse obstalo. Tudi velikonočno praznovanje bo drugačno. Upati ali obupati? Spomnil sem se starozaveznih prerokov, ki so se znašli v podobni situaciji. Niso
obupali, ampak so šli naprej. Bog je velik in večen, korona
virus in mi pa smo samo časni. Vse bo minilo, samo Bog
bo ostal.
Ampak vseeno se z Vami sprašujem, kako bomo praznovali letošnje praznike. Nimam posebnega odgovora.
Mislim, da sta pred nami samo dva načina. Prvi nas lahko
»zapelje« v nenehno iskanje vseh mogočih duhovnih ponudb, ki jih na veliko ponujajo elektronska glasila in z njimi ostanemo prazni mi in naši prazniki. Drugi način pa je
naš praznični zavestni odmik v tišino. Kadar se prepustiš
tišini, prideš do srca in tam najdeš Boga in vso zgodovino
našega odrešenja. S praznikom odrešenja, Veliko nočjo,
bomo letos na čisto drugačen in poseben način izpovedali
in utrdili svojo vero. Želim Vam, da vse to uspete narediti
v krogu svojih domačih. Morda je ta preizkušnja celo dobra in koristna in bomo vsi šli bolj v globino naše vere ter
se manj zadrževali na površini »šunk, pirhov in potic«. Čeprav Vam privoščim tudi to.
župnik
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Zaradi izrednih dogodkov so vse pastoralne aktivnosti do
nadaljnjega ustavljene. Hvala za razumevanje.

Vse nove aktualne informacije, spremembe in vabila bomo
še naprej sproti objavljali na župnijski spletni strani
www.zupnija-sentvid.si. Vabljeni, da jo redno spremljate.

Zaradi trenutnih razmer v župniji ni klasičnega verouka.
Kateheti Vas bomo še naprej sproti obveščali, kako predelati veroučno snov in opraviti domače naloge. Vse to delo
opravite skupaj s svojimi starši.
Datumi prvega obhajila in birme za enkrat ostajajo nespremenjeni.
Želim veliko iznajdljivosti, potrpljenja, srčnosti, uspehov in
blagoslova pri družinskem verouku. Morda je pa to v Božjem načrtu???

Naj usmiljeni Bog od vseh nas odvrne novi koronavirus in
nam podari zdravje. K tej molitvi vsi lepo povabljeni!
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ZVONOVI ZVONIJO

V teh dneh, po mesecu »obnovitvenih počitnic«, so naši
zvonovi spet zapeli Bogu v čast in slavo, nam pa v veselje
in radost. Hvala vsem, ki so jih lepo in strokovno obnovili.
Priložnost za veselje in praznovanje bo ob prazniku Sv.
Vida. Bodimo veseli, da nas zdaj spet vsako jutro, opoldne
in zvečer spomnijo, naj se v molitvi obrnemo k Bogu in ga
v teh hudih časih še posebej prosimo, naj od nas odvrne
vse hudo in težko. Vabim Vas, da to vsak dan vsi storimo
in se v mislih in molitvi združimo kot ena družina.

Ker mnogi sprašujete, kako lahko darujete za obnovo zvonov, objavljam župnijski TRR: SI56 0203 3025 7520 938;
sklic na št.: 00 760002, namen: darovi za obnovo zvonov,
koda namena: CHAR. Zaradi trenutnih razmer bo še bolj
dobrodošel vsak Vaš dar. Hvala!

NABIRKA 2. NEDELJE V MESECU

2.
Šentvidu zbrali za obnovo zvonov
2.900 €, v Stanežičah pa 310 €.
NAMENSKI DAROVI ZA ZVONOVE

N. N. 400 €, N. N. 150 €, N. N. 30 €, N. N. 1.000 €.
Vsem hvala za odprto dlan in široko srce!
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od 30. marca do 12. aprila 2020
PON. 30. 3. Amadej, vojvoda
7.30 Cirka Hribar
19.00 Rudi Pajk
TOR. 31. 3. Kornelija, muč.
7.30 pok. Papež
Štefan Ivančan
19.00 Lojze Grčman
pok. Marija, obl.
SRE. 1. 4. Irena in Agapa, muč.
Alojzij Štravs
7.30 Stanislav Kralj, 7. dan
za pokojne dušne pastirje
19.00 v zahvalo za srečen porod
ČET. 2. 4. Frančišek Paolski, red.
za Božje varstvo otrok
7.30 Stanislava Pristov, 7. dan
Mimi Hočevar
19.00 Franc Kozjek, obl.
PET. 3. 4. Sikst, papež
za Božje varstvo in zdravje
7.30 otrok
Bernikovi,
19.00 Marija Čarman, 7. dan
SOB. 4. 4. Izidor, škof
za Božje varstvo otrok
7.30 Marinka Jugovic, 7. dan
st. in dva brata Fabijan
19.00 v zahvalo
NED. 5. 4.

6. 4. Irenej, škof
Jože Gabrovšek
Križničevi
za vse iz družine Skušek
7. 4. Herman, redovnik
Tilka Frelih
Franc Dobriha, obl.
Ana Nojbaver
8. 4. Julija, redovnica
Jože Burgar
Franc Ivančič
pokojni Ogorevc
9. 4. VELIKI ČETRTEK
//
Stanislav in Cecilija Trobec
10. 4. VELIKI PETEK
//
//
11. 4. VELIKA SOBOTA
//
za žive in mrtve farane

CVETNA NEDELJA 12. 4. VELIKA NOČ

6.30 Janez Gros
Kovačič
9.00 Olga
dva brata Vrevc
za žive in mrtve farane
9.30 Marija in Jože Štirn
Stan.
//
10.00
20.00 Kristina Polajnar

družina Sirk in Marolt

Ivanka Dobovišek
Lado Černoš
Stane Hren, obl.
Albin Kajzer, 30. dan
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od 13. do 26. aprila 2020
PON. 13. 4. VEL. PONEDELJEK 20. 4. Teo, škof
7.30
8.30 Marija Dolinšek
//
9.30 Jakob Kopač
Šmarna gora:
//
16.00 v zahvalo in prošnjo
v zahvalo in prošnjo za
19.00 Alojzij Miklavčič
zdravje
TOR. 14. 4. Lidvina, mučenka
21. 4. Anzelm, škof
7.30 Dragica in Josip Lučič
Emil Šajnovič, obl.
19.00 pokojni Tomo
Marija Pečenik
SRE. 15. 4. Helena, kneginja
22. 4. Aleksandra, muč.
Franc Mali
7.30 Peter in Sofija
v zahvalo in prošnjo
19.00 v zahvalo za opravljen izpit Katarina Lamovec
ČET. 16. 4. Bernardka Lurška, r. 23. 4. Jurij, mučenec
7.30 Tilka Frelih
Minka Krsnik
19.00 Marija Blatnik in Ivanka Krznar
PET. 17. 4. Rudolf, mučenec
24. 4. Marija Kleopova, sp.
7.30 za zdravje in Božje varstvo
pokojni Mrak
19.00 Bogomila Agat
SOB. 18. 4. Evzebij, škof
25. 4. Marko, evangelist
Jernej Štravs
7.30 za domovino
Frančiška Mrak
Jože Babič
19.00 Franc Kozjek
Marinka Jugovic, 30. dan
NED. 19. 4.
6.30
8.30
9.30
Stan.
10.00
20.00

BELA NEDELJA

26. 4.

3. VEL. NEDELJA

za žive in mrtve farane
živi in mrtvi Turk

za žive in mrtve farane
Ljudmila Zaletel

Anton in Jožica Kajzer

Micka in Ivanka Babnik

Franc Rahne, obl.

Marjetka Papič
Stane Kralj, 30.dan
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Ob pogrebu Albina Kajzerja so darovali:
- svakinja Metka za eno mašo;
- Mišo in Saša Pušnik za eno mašo;
- Ajda in vnuk Uraj za eno mašo.

-

po namenu
pokojni Trobec
Marija Zakrajšek
za Božje varstvo
Alojz in Marija Zavašnik
za duše v vicah
duhovne poklice
za zdravje 2x

-

v zahvalo
za vnuke Mavčič
Malis-Avsec
Gantar-Starman
Miro in Jakob Gantar
Ermanovi
Albin Kajzer

V GOSPODU SO ZASPALI:
†
†
†
†
†
†

ALBIN KAJZER (88 let), Tacenska 64
ANTON OBERSNU (92 let), Mesesnelova 94
STANISLAV KRALJ (79 let), Slovenčeva 151
STANISLAVA PRISTOV (89 let), Kozlarjeva pot 2
MARINKA JUGOVIC (88 let), Tacenska 118
MARIJA ČARMAN (89 let), Taborska 10

Letos smo na Božjo njivo pospremili 16 faranov. Gospod,
daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti!
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Trenutno so v cerkvah prepovedane maše z občestvom. Duhovnika vseeno
mašujeva in zato Vaše
»naročene« mašne namene
na vsak dogovorjen datum
opraviva. Vi pa na tisti dan
molite ali se udeležite maše
prek TV, radia ali spleta.

Uradne ure:
 v ponedeljek in sredo
od 17.00 do 18.00,
 v petek od 10.00 do 12.00.
V času epidemije so uradne
ure po telefonu ali prek
e-pošte, v župnišču pa v
nujnih primerih.
Izven uradnih ur lahko pokličete na tel. št. župnijskega
urada 01 512 81 30.

Do nadaljnjega ostaja v
cerkvi trenutna okrasitev.
Ob sprostitvi izrednih razmer pa se bomo ustno dogovorili. Ostanite zdravi!

Kljub trenutnim družbenim
razmeram zaradi koronavirusa med uradnimi urami
sprejemam mašne namene
za maj in junij.

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

Vabljeni k spremljanju aktualnih oznanil in ogledu
fotozgodb preteklih dogodkov, ki jih objavljamo na
župnijski spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.
Na njej objavljamo vse najpomembnejše informacije,
novice in povezave do možnosti duhovne oskrbe v času epidemije koronavirusa.
Prek spletne strani se lahko
tudi naročite na obvestila o
pomembnih novih objavah
in o izidu e-glasila Naš
zvon.

Navodila slovenskih škofov za obhajanje
velikonočnih praznikov 2020 v času epidemije COVID-19
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