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TISTI, KI DAJE 

 

Ljudje smo po naravi takšni, da neradi dajemo. Rajši jem-

ljemo. Zato so na svetu prepiri, spopadi, vojne. Zato, ker 

nekateri hočejo jemati, česar jim drugi ne dajo. 

Kristus je drugačen. On se nam podarja. Tega se bomo ob 

dveh praznikih spomnili v mesecu juniju. Sveto Rešnje telo 

in kri in Srce Jezusovo sta ta dva praznika »dajanja«. 

Računsko vzeto se Jezusu »dajanje« ne izplača. Enako kot 

kruhu, ki se nam daje v jed in ga ni več. V resnici pa se le 

spremeni. Spremeni se v moč in rast tistega, ki ga jé in je 

zato sposoben za delo in ljubezen. 

Tudi materi se računsko vzeto ne izplača biti mati. Tega ji 

nihče ne more poplačati. Toda njeno »dajanje« rojevanja 

se spremeni v novo življenje človeka, ki ga nihče drug ne 

more roditi kot samo ona. 

Podobno velja za očeta v družini, učitelja v šoli, zdravnika 

v bolnici, delavca v tovarni, uradnika v pisarni, kmeta na 

polju, duhovnika v župniji. Velja za vsakogar, ki se daje in 

mu pri tem ne gre samo za lastno korist. Računsko se 

»dajanje« nikomur ne izplača, toda človeštvo od takih da-

jalcev živi. Kruh so za življenje sveta. Če so, bo svet živel, 

če jih zmanjka, bo svet umrl. 

Med vsemi, ki se dajejo, se najbolj daje Jezus. Zato svet 

od njega najbolj živi. Ob njem se za »dajanja« vžgimo tudi 

mi.   
           župnik 
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ČETRTEK 4. junij          prvi četrtek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu 
pri jutranji in 
pri več. maši 

nabirka za maše za nove duhovne poklice  
in njih svetost  

po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim 

PETEK 5. junij          prvi petek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu 

po več. maši češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.00 

SOBOTA 6. junij          prva sobota 

po jutr. maši češčenje Najsvetejšega 

ob10
h
 in 11

h
 spoved prvoobhajancev in njihovih staršev 

19.00 zaključna maša veroučencev 9. razreda 

NEDELJA 7. junij         SVETA TROJICA      

11.00 
prvo sveto obhajilo (samo prvoobhajanci in  
njihove družine - starši, bratje in sestre) 

NEDELJA 14. junij       VIDOVA NEDELJA  

vseh mašah darovanje za potrebe župnije 

10. 00 
po maši 

slovesna maša na čast sv. Vidu 
druženje pred cerkvijo 

PONEDELJEK 15. junij        SV. VID - zavetnik župnije 

ves dan čaščenje Najsvetejšega (več na strani 5) 

PETEK 19. junij        SRCE JEZUSOVO 

16.00 Kurešček: duhovno srečanje molitvene skupine 

NEDELJA 21. junij       12. NEDELJA MED LETOM                 

20.45 pozdrav domovini (trata za cerkvijo) 

ČETRTEK 11. junij       SV. REŠNJE TELO IN KRI 

8.30 in 19.00 maša v Šentvidu  

po več. maši procesija z Najsvetejšim 

NEDELJA 28. junij       13. NEDELJA MED LETOM 
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VIDOVA NEDELJA 
Vidovo nedeljo bomo praznovali 14. junija in obeležili tudi oblet-
nico posvetitve sedanje župnijske cerkve. Prisrčno povabljeni vsi, 
ki čutite z župnijo in jo imate radi. Posebej povabljene narodne 
noše. Osrednje praznovanje bo pri slovesni sveti maši ob 10.00 
(maš ob 8.30 in v Stanežičah ob 9.30 to nedeljo NI) in po njej, 
ko bo družabno srečanje okrog cerkve.  Sveta maša iz cerkve 
bo »prenašana«  tudi prek ekrana pred cerkvijo, tako da je od-
več strah pred veliko množico v cerkvi.  
 
CELODNEVNO ČEŠČENJE NA DAN SV. VIDA, 15. JUNIJA 
Prav na dan sv. Vida je v naši župniji po tradiciji tudi dan župnij-
skega celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Ta dan nas obvezu-
je, da pridemo k svetim mašam, ves dan častimo Najsvetejši za-
krament in se priporočimo svetemu Vidu. 
»Češčenje« bomo oblikovali ob pestrih oblikah molitve. Vsak naj 
izbere tisto, ki mu je najbolj blizu. K posameznim molitvenim 
uram pa zagotovo pridite voditelji in člani skupin, navedenih v 
spodnjem razporedu. Tako bomo lažje zagotovili stalno molitve-
no prisotnost pred Jezusom. 
                                
Razpored češčenja: 
 

 8.30: sveta maša (vsi) 
 

 9.0010.00: molitveno bogoslužje (bralci Božje besede in 

člani svetopisemske skupine)  vodi g. župnik 
 

 10.00: sveta maša (vsi) 
 

 10.4512.00: rožni venec (molitvena skupina)  vodi ga. 
Olga Srša 

 12.0014.00: odmor 

 14.0015.00: molitev v tihoti  pri tej naj bo res TIŠINA (vsi) 

 15.0016.00: prepevanje evharističnih ljudskih pesmi in orgel-

ska meditacija (pevci)  vodi ga. Marinka Muhič 

 16.0017.00: evharistična meditacija (župnijski sodelavci in 

zakonci)  vodita ga. Veronika Vizjak in ga. Katarina Zupančič 

 17.0017.30: večernice (vsi)  vodi župnik  

 17.3018.30: molitev mladih (animatorji in vsi mladi)  
organizirajo in vodijo voditelji oratorija 

 18.3019.00: litanije (pevci in ministranti)  vodi župnik 
 

 19.00: slovesna sv. maša (vsi) 
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OBRAZNE MASKE IN OSTALO 
Hvala, ker se z upoštevanjem 
preventivnih ukrepov trudimo 
za neširjenje virusa. Iz solidar-
nosti potrpimo z maskami še do 
uradnega preklica obveznega 
nošenja. Tudi razkuževanje rok 
in varnostna razdalja pri mašah 
naj nam bo še v zavesti odgo-
vornosti.  
Pazimo pa tudi na majhne otro-
ke, da ne bodo s čevlji stopali 
po cerkvenih klopeh. To se rado 
zgodi, ko otroka primemo v na-
ročje in se s čevlji nehote po-
stavi na cerkveno klop, ki je na-
menjena našim rokam; še po-
sebej kadar klečimo in molimo. 
Otroški čevlji so idealni prena-
šalci umazanije, bakterij in viru-
sov, ki se na poti v cerkev na-
berejo na podplatih. Hvala, ker 
razumete to dobronamerno 
opozorilo. 

ROMANJE NA KUREŠČEK 
V petek, 19. junija, ob 16.00 
ste lepo vabljeni na Kurešček, 
kjer se že po »tradiciji« posveti-
mo Jezusovemu in Marijinemu 
Srcu. Še posebej povabljeni obe 
molitveni skupini in molivci žup-
nijskega žive-
ga rožnega 
venca. Hvala 
za vse Vaše 
molitve, s ka-
terimi nas po-
svečujete. 
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PRED ZAKLJUČKOM VEROUČNEGA LETA 
Letošnji verouk bomo v prvi polovici junija zaključili. Deveti raz-
red in prvoobhajanci bodo imeli poseben zaključni program;  
9. razred skupaj s starši v soboto, 6. junija, pri večerni maši ob 
19. uri, prvoobhajanci pa v nedeljo, 7. junija, ob 11. uri s prvim 
svetim obhajilom. Drugi otroci pa skupaj s starši vabljeni na 
praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi, 11. junija, ob 19. uri in 
na praznik sv. Vida, 14. junija, ob 10. uri. 
S tema praznikoma bomo najlepše zaključili veroučno leto. Spri-
čevala pa naj ostanejo do jeseni shranjena v župnijskem arhivu. 

VEROUČNE POČITNICE 
Otrokom, staršem in katehetom želim lepe počitnice. Katehetom 
zahvala za učenje verouka in ostalo pomoč. Koronavirus je 
skrajšal šolsko leto in pred nami so počitnice. V tem času ne po-
zabimo na molitev in nedeljsko mašo. Če na dopustu znamo po-
iskati trgovino, picerijo ali gostilno, lahko v vsakem kraju poi-
ščemo tudi cerkev. Zvonik se v vsakem kraju vidi že od daleč.  
V veroučnih klopeh se vidimo spet septembra. V farni cerkvi pa 
vsako nedeljo, če boste počitnikovali doma. Srečno! 

POLETNI ORATORIJ 
Letos poletnega oratorija ne bo. Razlog je v onemogočeni dobri 
pripravi naših animatorjev, ki se zaradi epidemije niso mogli 
družiti in pripraviti oratorija. Hvala za razumevanje. 
Imam pa željo, da se samo z animatorji po 15. avgustu skupaj 
udeležimo poletnega tabora na Braču in naredimo načrte za pri-
hodnje šolsko leto.  



 

od 1. do 14. junija 2020

PON. 1. 6. Marija Mati Cerkve 8. 6.  Medart, škof 

7.30 Ivan Mihovec  

19.00 Roza Miklavčič Skoporec 

TOR. 2. 6. Marcelin in Peter, m. 9. 6.  Primož in Felcijan, m. 

7.30     starši Šušteršič  

19.00 Danilo Zavadlav starši Jenko 

SRE. 3. 6. Janez Pavel XXIII., p. 10. 6. Bogumil Poljski, škof 

7.30     Marjan Arhar Robert Jenko 

19.00 Slavko Mavrič Jernej Koprivec, obl. 

ČET. 4. 6. Peter Veronski, red. 
11. 6.  SVETO REŠNJE      
           TELO IN KRI 

7.30  8.30 

19.00 
Dušan Trebušak, 30. dan 
Ivan Zajec + teta Frančiška 

Peter Jesihar 
Marija in Srečko Umek 

PET. 5. 6. Bonifacij, škof 12. 6.  Eskil, muč. 

   7.30   

19.00 Antonija in Alojz Vrščaj Nežka Brumec in Ignac Ilovar 

SOB. 6. 6. Norbert, škof 13. 6.  Anton padovanski, r. 

7.30     

19.00 za zdravo pamet Melita Jamnik, 30. dan 

NED. 7. 6.  SVETA TROJICA 14. 6. VIDOVA NEDELJA 

6.30 za žive in pokojne farane za žive in pokojne farane 

8.30 na čast sv. Duhu //ni maše// 
Stan. 
9.30 

za zdravje //ni maše// 

10.00 Marija Rajh, 30. dan 
Vida Ježek 
starši Radikovič 
Franc in Ljudmila Merhar 

20.00 v zahvalo in prošnjo na čast sv. Vidu 
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PON 15. 6. SV. VID 22. 6. Janez Ficher, škof 

8.30 za žive in pokojne farane 7.30 

10.00 Anton Bitenc //ni maše// 

19.00 na čast sv. Vidu  

TOR. 16. 6. Beno iz Meissna, š. 23. 6. Jožef Kafasso, red. 

7.30     Frančiška Sitar Ivanka Papež, obl. 

19.00 
Janez in Majda Bitenc, obl. 
v zahvalo Materi Božji  

SRE. 17. 6. Albert, duhovnik 24. 6. 

7.30     Ivanka Babnik v zahvalo in prošnjo 

19.00 
v zahvalo in prošnjo 
Anton Ogorevc  

ČET. 18. 6. Janez Barbarigo, š. 25. 6. Doroteja, mistikinja 

7.30 Franc Vurušič Jernej Sitar 

19.00  pokojni iz družine Karla Erjavca 

PET. 19. 6. Srce Jezusovo 26. 6. Jožefmarija Escriva 

   7.30 Miranda Vičič Franc in Ivana Miš 

19.00 Frančišek Polenšek, 30. dan Marjan Šušteršič 

SOB. 20. 6. Srce Marijino 27. 6. Ema Krška, kneginja 

7.30   Franjo Vurušič  

19.00 Alojzija in Alojz Gole Leopold Miklavčič 

NED. 
21. 6.  12. NEDELJA MED 
            LETOM 

28. 6.  13. NEDELJA MED 
            LETOM 

6.30 
za žive in pokojne farane 
pokojni iz družine Orel za žive in pokojne farane 

  8.30 Alojz Miklavčič  

Stan. 
9.30 

Alojzij Kotar  

10.00 Križnič Markovčič 

20.00 Alojz Uran, nadškof  

   

od 15. do 28. junija 2020
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V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† DUŠAN TREBUŠAK (74 let), Arharjeva 40 
† MARIJA RAJH (91 let), Bognarjeva 44 
† VITO STEBLOVNIK (83 let), Kurirska 19 
† FRANČIŠEK POLENŠEK (93 let), Antona Bitenca 56 
 

Letos smo na božjo njivo pospremili 28 faranov. 
Gospod, daj jim večni pokoj. 

 po namenu, 

 pokojni Trobec,  

 Marija Zakrajšek,  

 za Božje varstvo,  

 Alojz in Marija Zavašnik,  

 za duše v vicah,  

 za nove duhovne poklice,  

 za zdravje 8x,  

 v zahvalo 2x,  

 Malis in Avsec,  

 za vnuke Mavčič 2x,  

 Gantar-Starman,  

 Miro in Jakob Gantar,  

 Ermanovi,  

 Albin Kajzar 6x,  

 za nadškofa Alojza Urana,  

 Angela Peršin,  

 za zdravstvene delavce,  

 Ivo Dobrovoljc,  

 Milka Komljanec,  

 v zahvalo in prošnjo 

 
Milke Komljanec: 
sestre Hočevar za 1 mašo; 
 

Marije Rajh: 
Mahničevi za 1 mašo; 
 

Frančiška Polenška: 
Cermanovi za 5 maš, 
družina Menart za 2 maši. 
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V času epidemije ni bilo posebnih nabirk za župnijo. Hvala 
vsem, ki ste svoje darove nakazali prek banke na župnijski TRR 
ali pa jih osebno prinesli v župnišče in s tem pomagali župniji 
tudi v izrednih razmerah. Vse tri mesece smo zbirali za obnovo 
zvonov in do sedaj zbrali 1/3 potrebnega denarja. Še naprej 
vabim, da z Vašo darežljivostjo čim prej odplačamo račune za 
vsa obnovitvena dela v zvoniku. 
 

Vaš dar lahko nakažete na TRR.: SI56 0203 3025 7520 938 
sklic na št.: 00 760002 
namen: dar za obnovo zvonov 
koda namena: CHAR 
 

Hvala Vam! 

Molitveni namen v juniju je za vse učence, dijake in študente! 



 

Delavniške: 
 ob 7.30 
 ob 19.00 
 

Nedeljske: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 20.00 

 v Stanežičah ob 9.30 
 

Praznične: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00   
 v Stanežičah ob 18h 

 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. 

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

V času uradnih ur spreje-
mam mašne namene za ju-
lij, avgust in september. 
 

Darujte tudi za maše, da jih 
oddam duhovnikom, ki imajo 
premalo mašnih namenov. 
Iskrena hvala! 

Razpored v juniju: 
   7. 6. prvoobhajanska okr. 
 14. 6. Vidova okrasitev 
 21. 6. Podgora 
 28. 6. Poljane 
 

Hvala za vso Vašo nesebično 
pomoč in skrb. 

Vabljeni k spremljanju župnij-
ske spletne strani: 
www.zupnija-sentvid.si. 

Na spletni strani objavljamo 
vsa aktualna oznanila in vse 
najpomembnejše informacije, 
novice in povezave do možno-
sti duhovne oskrbe tudi v iz-
rednih razmerah.  
Prek spletne strani se lahko 
tudi naročite na obvestila o 
pomembnih novih objavah in 
o izidu e-oblike Našega zvona. 

http://www.zupnija-sentvid.si/

