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GLEDATI MARIJO
»Glej, tvoja mati« so besede, ki nam jih je Jezus zapustil v
svoji oporoki na križu. Izrečene so bile apostolu Janezu in
posledično vsakemu kristjanu. Marija je Kristusov dar, ki
nam ga podarja.
To pomeni, da ta dar sprejmemo in z Marijo vzpostavimo
tak odnos, ki je v naravnem življenju značilen za odnos
med materjo in otrokom. Tako kot temelji otrokova vzgoja
in zorenje v človečnosti na materini ljubezni, tako naj sloni
zorenje našega božjega otroštva na ljubezni do Marije.
Gledati Marijo pomeni občudovati njene kreposti. Te so:
vera, upanje, ljubezen, sprejemanje Božje volje, vztrajnost, potrpežljivost, pozornost, ustrežljivost, umirjenost ….
Gledati Marijo zato ne pomeni samo, da jo častimo z molitvami in pesmimi, ampak da jo posnemamo v njenih krepostih in tako na duhoven način rojevamo Jezusa v sebi, v
drugih in v skupnosti. Tukaj gre za vzvišeno poslanstvo.
Gledati Marijo končno pomeni, da se Mariji izročimo v varstvo in objem. Če je to storil Jezus, ki je bil Bog in človek,
je tudi za nas to najboljša življenjska pot. Zato Jezusovo
mater v teh čudnih časih zgodovine v letošnjih šmarnicah
še posebej povabimo in pripeljimo v celotni prostor našega
življenja.
župnik
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OBVESTILO
Zaradi izrednih razmer so vse pastoralne aktivnosti ustavljene
do nadaljnjega. Hvala za razumevanje.

Nihče si ni mislil, da bo virusna pandemija tako spremenila naše
življenje. Tudi z veroučno šolo je tako. Otroci se gotovo več ali
manj vključujete v naloge in obveznosti, ki vam jih pošiljamo
kateheti. Gradivo in vzpodbude za družinsko katehezo so vsem
dostopne tudi na naši župnijski spletni strani:

Naj pa še posebej zapišem, da nimamo duhovniki še nobenih
konkretnih navodil, kako bo z veroukom v maju in juniju. Tudi
se še ne ve, kako bo s slovesnostmi prvega svetega obhajila in
birme. Tudi še nič ne vemo, kako bomo zaključili šolsko leto.
Sledite obvestilom na TV in radiu. Tam nam ažurno sporočajo
vse, kar je pomembno.
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Letošnje šmarnice smo zaradi koronavirusa primorani imeti doma. Predlagam, da v svoji hiši ali stanovanju naredite Marijin
oltar in se ob večerih ves mesec maj ob tem oltarju zbirate in
po Mariji slavite Boga. Za šmarnično branje poiščite kakšno lepo
knjigo o Mariji ali poslušajte šmarnično branje prek Radia Ognjišče. Prav je, da vsak dan skupaj zmolite vsaj desetko rožnega
venca in litanije Mariji v čast. Pa tudi kakšna lepa Marijina pesem naj vas na začetku in na koncu pobožnosti poveže v šmarnični venček. Sam pa bom v duhu z vami vsak dan pri sveti
maši.

Molitveni namen v maju je na čast Materi Božji. Lepo povabljeni
k molitvi.
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od 27. aprila do 10. maja 2020
PON. 27. 4. Cita, dekla
4. 5. Florjan, mučenec
7.30 Stanislava Pristov, 30. dan Bojan Škofic
Marija Dobriha
19.00 Leopold Miklavčič
na čast sv. Florjanu
TOR. 28. 4. Peter Chanel. duh. 5. 5. Gotard, menih
7.30 za zdravje + razumevanje za srečen porod
19.00 Marija Čarman, 30. dan
SRE. 29. 4. Katarina Sienska
7.30 za varstvo družin
19.00 Katarina Sirnik
ČET. 30. 4. Pij V., papež
7.30 za zdravstvene delavce
+ Škufca
19.00 Nejc Prevodnik
PET. 1. 5. Jožef delavec

starši Glajncer
6. 5. Dominik Savio, dijak
za bolne, ostarele, osamljene
Ivan Trošt
7. 5. Gizela, opatinja
za Božje varstvo otrok
Neža Brumec , 30. dan
8. 5. Bonifacij, papež

za mlade in svetost zakona
7.30 Franc in Amalija Jelen
+ Visočnik
19.00 Ljudmila Komljanec, 7.dan starši Zalaznik
SOB. 2. 5. Atanazij, škof
9. 5. Izaija, prerok
7.30 za božje varstvo otrok

19.00 Tinca Forstnerič (Meta in Olga)
3. 5. 4. VELIKONOČNA
NED.
NEDELJA
6.30 za žive in mrtve farane
8.30 Jože Trobec
Stan.
9.30
10.00 Janez in starši Jerič
Šmarna
gora za blagoslov dela
16.00
20.00 v zahvalo

starši Šuštarič in brat in sestra

Stanislav Turk, 30. dan
10. 5. 5. VELIKONOČNA
NEDELJA
za žive in mrtve farane
+ Kovačič
+ Sitar
//
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od 11. do 24. maja 2020
PON. 11. 5. Pankracij, mučenec
7.30 Franc Kopač
19.00 Stanka Žerovnik

18. 5. Janez, papež
7.00 Stanežiče, proš. dan
za blagoslov in varstvo
Franc Tome

TOR. 12. 5. Leopold Mandič, red. 19. 5. Urban, papež
7.00 Glince, proš. dan
7.30 za zdravo pamet
za blagoslov in varstvo
19.00 Don Bregar, 30. dan
SRE. 13. 5. Fatimska Mati Božja 20. 5. Bernardin, duhovnik
7.30 Viktor Bančič
19.00 Anton Ogorevc
ČET. 14. 5. Bonifacij, mučenec
7.30 Janez in Marija Karmel
Stan.
//
18.00
19.00 Ana in Ivan Kregar

7.00 Šentvid, proš. dan
za blagoslov in varstvo
V zahvalo in prošnjo
21. 5. GOSPODOV
VNEBOHOD
8.30

PET. 15. 5. Zofija, mučenka
22. 5. Julija, mučenka
7.30 Majda Belič
Julija Čarman
19.00 Tončka in Tone Brišar
SOB. 16. 5. Janez Nepomuk, m. 23. 5. Socerb, mučenec
7.30 Janez Kranjc
19.00 Ferčec, obl.
17. 5. 6. VELIKONOČNA
NED.
NEDELJA
6.30 za žive in mrtve farane
8.30 starši Dolinšek, brat Stane
Stan.
9.30
10.00

Marija Dobriha, obl.
24. 5. 7. VELIKONOČNA
NEDELJA
za žive in mrtve farane
Anton Gruden

20.00

Ljudmila Komljanec, 30. dan

starši Papič
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od 25. do 31. maja 2020
PON. 25. 5. Gregor, papež
7.30

Ob pogrebu Albina Kajzerja
je darovala (še)
svakinja Stanka za 2 maši.

19.00 Toni
TOR. 26. 4. Filip Neri, duhovnik
7.30
19.00
SRE. 27. 4. Alojz Grozde

7.30
Leopold Miklavčič
19.00 Marijan Brišar
ČET. 28. 4. German Pariški

-

za nadškofa Alojza Urana
za zdravje 2x
Angela Peršin
Ivo Dobrovoljc
v zahvalo
za zdravstveno osebje

7.30
19.00 Marija Jurček
PET. 29. 4. Maksim Emonski
7.30 Franc Erjavec
19.00
SOB. 30. 4. Kancijan, mučenec
7.30 Brigita Zidar
19.00 starši Prevodnik
NED. 31. 5. BINKOŠTI
6.30 za žive in mrtve farane
8.30
Stan.
9.30
10.00
20.00 Janez Šetina
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Na transakcijskem računu se je za zvonove zbralo 390 €, v
»živo« pa ste darovali 5.280 €. Hvala!

V GOSPODU SO ZASPALI:
†
†
†
†
†
†
†
†

STANISLAV TURK (80 let), Tkalska 45
NEŽA BRUMEC (94 let), P rušnikova 6
DON BREGAR (75 let), Medno 52
VIDA VELKAVRH (85 let), Kozlarjeva pot 8a
LJUDMILA KOMLJANEC (97 let), Rozke Usenik 9a
ANTON LOTRIČ (67 let), Gasilska 19
HELENA BUČAN (88 let), Medenska c. 26
MIHAEL DEMŠAR (81let), Tacenska 104

Letos smo na Božjo njivo pospremili 24 faranov. Gospod,
daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti!
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V času epidemije so v cerkvah
prepovedane maše z občestvom.
Duhovnika
vseeno
mašujeva in vse »naročene«
mašne namene na vsak dogovorjen datum opraviva. Vi pa
na tisti dan molite ali se udeležite sv. maše prek TV, radia
ali spleta.
Urnik sv. maš, ki bo ponovno
v veljavi po ukrepih:
ob nedeljah:
 v Šentvidu 6.30, 8.30,
10.00 in 20.00
ob delavnikih:
 v Šentvidu: 7.30 in 19.00
ob praznikih:
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00
 v Stanežičah ob 18.00

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 telefonsko št. župnijskega
urada 01 512 81 30.

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

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

Čiščenje in okrasitev je epidemiološka.
Hvala za vašo nesebično pomoč in skrb tudi v času koronavirusnih ukrepov.

Vabljeni k spremljanju župnijske spletne strani:
www.zupnija-sentvid.si.
Na spletni strani objavljamo
vsa aktualna oznanila in 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.

Maks Strmčnik: Spomini na sodelovanje z
župnikom g. Alojzom Uranom v letih 1980 do 1992
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