SEPTEMBER 2020

LETNI K XL

ŠT. 9

VSE PREIZKUŠAJTE (1 Tes 5, 21)
Spet imamo verouk. To je skozi desetletja uveljavljen način Božjega oznanila otrokom in mladim. Žal več ne daje želenih
rezultatov. Mnogi na glas ali po tiho govorijo, da je takšna kateheza preživeta. »Dejavni« kateheti iščejo nove načine, metode,
jezik, s katerim bi današnjega mladega človeka nagovorili. Manj
dejavni čakajo in kličejo »na pomoč«. Vmes so še »dežurni godrnjavci«, ob katerih veroučitelji vedno naletimo na »mino« nezadovoljstva in kritik. Vsi pa vemo, da je resnica nekje vmes in
potem je nekaj lahko boljše in več.
Obdobje korone je verouk vrnilo tja, kjer je njegovo osrednje mesto - v družino. Starši ste morali »čez noč« ozavestiti
svojo primarno katehetsko vlogo in dejavno stati ob strani
Vašim otrokom in mladim. In to je cilj. Privesti mlade do živega
odnosa z Jezusom. To z zgledom lahko naredite samo Vi. Pripomočki (in kateheti) s(m)o le v podporo in oporo.
Vse kaže, da ne bomo mogli reči: »Bilo je in je minilo«,
ampak bo novi koronavirus postal stalnica in spremljevalec našega življenja in delovanja. Tudi oznanjevanja. Posredovanje
evangeljskega sporočila in omogočanje izkušnje krščanskega
življenja v domači družini bo z obdobjem korone postajalo kvas,
ki bo dajal družbi moč za razvoj življenja v Božjem duhu. Po
človeško si želimo, da bi bilo kvasa veliko, v resnici ga je za dobro peko lahko čisto malo. Oznanjevalci (starša, boter, dedek,
babica, dober prijatelj, katehet, duhovnik ...), bodimo ta kvas.
(Povzeto po članku v reviji Cerkev v sedanjem svetu, 4/2020, str. 37)

TOREK
17.00-18.00
ČETRTEK
dopoldne
17.00-18.00
pri obeh mašah
po več. maši
PETEK
dopoldne
po več. maši
SOBOTA
po jutr. maši
17.00
NEDELJA
9.30
PONEDELJEK
za vse skupine
TOREK
maše
po več. maši
SOBOTA
10. 00
NEDELJA
pri vseh mašah
8.30
po 10 maši

1. september
vpis otrok k verouku (Vidov dom in župnišče)
3. september
1. četrtek
obisk bolnikov in starejših
vpis otrok k verouku (Vidov dom in župnišče)
darovanje za maše za nove duhovne poklice in
njih svetost
molitvena ura pred Najsvetejšim
4. september
1. petek
obisk bolnikov in starejših
češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 20.00
5. september
1. sobota
češčenje Najsvetejšega
priprava staršev in botrov na krst
6. september 23. NEDELJA MED LETOM,
ANGELSKA NEDELJA
žegnanje v Stanežičah
7. september
začetek verouka (spovedovanje)
8. september
Marijino rojstvo (mali šmaren)
Šentvid: 7.30, 19.00
Stanežiče: 18.00
srečanje staršev letošnjih birmancev (9. r.)
12. september
molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah
13. september 24. NEDELJA MED LETOM,
KATEHETSKA
darovanje za potrebe župnije
začetek veroučnega leta; sodelujejo OPZ, starši, kateheti …
krščevanje
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TOREK
20.00
SOBOTA
ves dan
NEDELJA

15. september
srečanje mladih v mladinski sobi
19. september
Stična mladih v Podutiku
20. september 25. NEDELJA MED LETOM

15.00 peš romanje k Mariji v Leščevje - Dobrova
PETEK 25. september
19.00 sveta maša ob začetku zakonskih srečanj in po
njej skupno srečanje v Vidovem domu
20.00 pevske vaje mladinski pevski zbor
NEDELJA 27. september 26. NEDELJA MED LETOM,
SLOMŠKOVA
SREDA
17.00-18.00
ČETRTEK
dopoldne
pri obeh mašah

30. september
vpis otrok v Jezusovo malo šolo (Vidov dom)
1. oktober
1. četrtek
obisk bolnikov in starejših
darovanje za maše za nove duhovne poklice in
njih svetost
po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim
PETEK 2. oktober
1. petek
dopoldne obisk bolnikov in starejših
pri več. maši začetek devetdnevnice pred birmo
po več. maši češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 20.00
SOBOTA 3. oktober
1. sobota
po jutr. maši češčenje Najsvetejšega
17.00 priprava staršev in botrov na krst
NEDELJA 4. oktober
27. NEDELJA MED LETOM,
ROŽNOVENSKA

V septembru vsi molimo za blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu.
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ŽEGNANJE V STANEŽIČAH
Na angelsko nedeljo, 6. septembra, ob
9.30 lepo vabljeni v Stanežiče k podružničnemu prazniku svetega Jakoba in k
spominu blagoslovitve stanežiške cerkve.
Tradicionalni večerni koncert »Stanežiških
serenad« pa letos zaradi aktualnih razmer
odpade.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA BREZJAH
Letos bo 12. septembra. Odhod avtobusa
iz Stanežič bo ob 8.45, izpred župnijske
cerkve v Šentvidu pa ob 9.00. Stroške
prevoza (5 €) boste plačali na avtobusu.
Molitveni dan bomo zaključili ob 12.30.
Prijavite se v zakristiji. Vabljeni vsi, ki čutite skrb za zdrave družine in nove duhovne poklice. Oznanjeno skupno molitveno
romanje velja ob normalnih razmerah.
KAPLANIJA
Po počitnicah bo »KAPLA'nija« vrata odprla v nedeljo 13. septembra po dopoldanskih mašah. Vabljeni na druženje ob kavi,
čaju, soku ….
VEČERNE NEDELJSKE MAŠE
Na željo mnogih in ker je v mesecu septembru zvečer že temno,
bodo nedeljske večerne maše od 6. septembra ob 19.00!
STIČNA MLADIH 2020
Mladi od 14. leta naprej lepo vabljeni na
festival »Stična mladih«, ki bo v soboto,
20. septembra. Letošnji festival je zaradi
razmer razdeljen po dekanijah. Mladi iz
naše župnije in dekanije se dobimo v Podutiku. Prijave za skupni odhod sprejemata Katja (tel: 051 882 501) in Blaž
(tel: 030 387 710) po telefonu in osebno.
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TRADICIONALNO ROMANJE K MARIJI
V LEŠČEVJU NA DOBROVO
Poromali bomo v nedeljo, 27. septembra,
ob 14.30 izpred župnijske cerkve. Bodite
pohodniško obuti in vremenu primerno
oblečeni. Hoje je približno dve uri in pol.
Romamo v vsakem vremenu.

ZAKONSKE SKUPINE
Začetek letošnjih srečanj zakonskih skupin bo v petek, 25. septembra. Začnemo z mašo ob 19.00, po njej pa bo v Vidovem
domu še skupno srečanje z gostom ali z zakonskim parom.
OBLJUBE PO MISIJONU
Te so se ob aktualnih dogodkih »corona« virusa izgubile v upanju, da bo morda v letošnjem pastoralnem letu zanje le prišel
čas in jih uresničimo. Želja je velika in misijonski sodelavci komaj čakajo, da čim prej pričnejo z zaostalim delom.
MISIJONSKA SVEČA
Ob korona ukrepih smo kar malo pozabili
na »misijonsko svečo«. Ta je na voljo
pod misijonskim križem. Naj nam utrjuje
zavest, da misijona ni konec, ampak njegovo sporočilo traja. Naj nas sveča na to
večkrat spomni. Dar zanjo je 5 €. Hvala!
VOLITVE ŽPS
Trenutno je župnija brez »upravnega«
pastoralnega sveta in se pri pomembnih
odločitvah posvetujem s posameznimi farani, ki mi po ZKM (zdravi kmečki pameti) svetujejo »kako in kaj« glede župnijskega življenja. Upam, da bodo razmere
kmalu dopustile volitve novega ŽPS.
Predvidoma bo to v oktobru ali novembru. Čakamo tudi na škofijska navodila.
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ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Vse, kar Vas zanima in kar morate vedeti glede novega veroučnega leta, lahko preberete v Katehetskem pismu. Vzemite ga v
cerkvi med tiskovinami. Dostopno je tudi na spletni strani naše
župnije: https://www.zupnija-sentvid.si/verouk/.
IZOBRAŽEVALNA SREČANJA ZA STARŠE VEROUČENCEV
Močno si želim, da bi se v letošnjem veroučnem letu spet nadaljevala srečanja za starše veroučencev. O datumih in temah
»verouka za starše« boste pravočasno obveščeni v mesečnih
izdajah Našega zvona, na župnijski spletni strani in pri tedenskih oznanilih.

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje po metodi »Edgar Willems« je tudi letos v Vidovem domu. Informacije o vpisu v začetni in nadaljevalni program lahko pridobite po tel., št. 041 698 978, ali po e-pošti na
naslovu: ula.ulaga@yahoo.com.
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od 31. avgusta do 13. septembra 2020
PON. 31. 8. Pavlin, škof
7.30
19.00 Jure Samaluk
TOR. 1. 9. Egidij, opat
7.30
Stan.
18.00 //
19.00 Jernej Mavec
SRE. 2. 9. Marjeta, mučenka
7.30 Franci Nadles

7. 9. Regina, mučenka
v zahvalo in prošnjo za
zdravje
8. 9. MARIJINO ROJSTVO
(MALI ŠMAREN)
Polona Tičar
Peter Betjanič
Metod Žerjav, 30. dan
9. 9. Peter Klaver, red.

Anton Ogorevc
Lojze Gerden
ČET. 3. 9. Gregor Veliki, papež 10. 9. Nikolaj Toletinski
7.30
Gramc-Lužan
19.00 Marija Zupan, 30. dan
PET. 4. 9. Mojzes, očak
11. 9. Prot in Hijacint, muč.
7.30
Filip in Polona Nahtigal
v zahvalo
19.00 Franc Žmuc
Starman Gantar
SOB. 5. 9. Mati Terezija, red.
12. 9. Marijino ime
7.30 Antonija Klemenčič, 7. dan
19.00 Jože Babič
6. 9. 23. NEDELJA MED 13. 9. 24. NEDELJA
NED.
LETOM, ANGELSKA
MED LETOM
župljani in dobrotniki
6.30 župljani in dobrotniki
Alojz Uran, nadškof
8.30 Silvestrina Bevk
Stan. na čast sv. Jakobu
Frančiška Bečan
9.30
Vinko in Jan Babnik
10.00
19.00
19.00 Klavdijo Jamnik
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od 14. do 27. septembra 2020
PON.
7.30
19.00
TOR.

14. 9. Povišanje sv. križa
brat Franc in starši Bojc
Alojz Miklavčič

21. 9. Matej, evangelist
Jože Jurca

15. 9. Žalostna Mati Božja 22. 9. Mavricij, mučenec
7.30 v zahvalo in priprošnjo M. B.
Jože Benčina
19.00 Marija Vurušič, obl.
SRE. 16. 9. Kornelij in Ciprijan

23. 9. Pij, spovednik

7.30

v zahvalo in prošnjo
19.00 Franc in Marija Čepelnik
ČET. 17. 9. Robert Bellarmino

Kristina Škrbinc

24. 9. Anton Martin Slomšek

7.30

Vida (7. dan) in Jože in st. Jožefa Lampret
19.00 Rechberger
PET. 18. 9. Jožef Kupertinski, d. 25. 9. Sergij Radoneški, m.
7.30
Alojz Frelih
19.00 Barbara Bilban, obl.
Stanislava-Kristina Zbačnik
SOB. 19. 9. Januarij, škof
26. 9. Kozma in Damijan, r.
7.30
Alojzij Miklavčič
19.00 Ivan Šetina
20. 9. 25. NEDELJA
27. 9. 26. NEDELJA MED
NED.
MED LETOM
LET., SLOMŠKOVA
župljani in dobrotniki
6.30 župljani in dobrotniki
Leopold Miklavčič
8.30 Marija Žnidaršič
Stan. Marta Anžin
Leopold Višnjovar
9.30
Anton Moder, prof.
10.00
Antonija Klemenčič, 30. dan
19.00
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od 28. septembra do 4. oktobra 2020
PON. 28. 9. Venčeslav, muč.
7.30 Malčka Kelher
19.00
29. 9. Mihael, Gabrijel,
TOR.
Rafael, nadangeli
7.30 na čast angelom
19.00
SRE.
7.30
19.00
ČET.
7.30
19.00
PET.
7.30

30. 9. Hieronim, duhovnik
Ignac in Ivanka Babnik
1. 10. Terezija D. J.
za duhovne poklice
2. 10. Angeli varuhi
na čast angelom varuhom

19.00 Silvestrina Bevk
SOB. 3. 10. Frančišek, r.
7.30
Francke Kobal:
19.00
4. 10. 27. NEDELJA M. L. Gros Marija za dve maši;
NED.
(ROŽNOVENSKA) Janeza Urbasa:
6.30 župljani in dobrotniki
domači 200 € za cerkev,
8.30
Remžgar-Urbas 100 € za
Stan. Frančiška Višnovar
cerkev;
9.30
Antonije Klemenčič:
10.00
hči z družino za eno mašo,
19.00
družina Božič za eno mašo.

Za duhovne poklice 6x, Franc Čepelnik, Marija Čepelnik, za
zdravje 3x, po namenu, za zdravo pamet, starši Car in Zbačnik,
Franc Car in Albina Dolničar, Jože Car in Ljudmila Cirnski, Jože
Car in Ivana Cirnski.
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KORONA VIRUS - osvežitev priporočil
Korona virus ne popusti. Še naprej se zavestno in odgovorno
obnašajmo do sebe in do drugih.
Maske ostajajo. V cerkvi ne pozabljajmo na razkuževanje rok,
na varnostno razdaljo (še posebej pri obhajilu).
Pri nedeljskih mašah, ob bojazni prevelike gneče v cerkvi, lahko
maše spremljate zunaj prek zvočnikov.
Družinski člani v klopeh lahko sedite skupaj.
K obhajilu pristopajte v eni vrsti po sredini in odhajajte po
stranskih vrstah ob zunanjih stenah cerkve. Prav je, da v občestvu ne dela »vsak po svoje«, zato škofje in duhovniki še posebej
prosimo in želimo, da se obhajamo na roko in v stoje. Brez nepotrebnih poklekov pred in po obhajilu. Z njimi oviramo druge.
Zaradi »posebnih« poklekov naša pobožnost ni nič večja od liturgično predpisane pokončne obhajilne drže, s katero pobožno
prejmemo Kristusa.
Škofje tudi želijo, da ob nedeljah redno v posebne označene
»nabiralnike« oddate listke s svojo telefonsko številko, ki bodo
po 30. dneh uničeni. Z njimi bi lažje prišli do okuženih prenašalcev virusa. Pri tedenski mašah to ni potrebno.
Nekaj nejasnosti je še glede oddaje daru v puščico. Iščemo najboljšo rešitev.
Hvala Vam za Vašo dobro voljo, potrpežljivost in odgovornost.

Nabirka druge nedelje v mesecu:
- v juliju: v Šentvidu 3.110 €, v Stanežičah 180 €.
- v avgustu: v Šentvidu 2.150 €, v Stanežičah 140 €.
Namenski dar:
- za Stanežiče 200 € (N. N.) in še 250 € (N. N.),
- za obnovo župnijskih zvonov 500 € (N. N.), 200 € (N. N.) in
150 € (N. N.),
- namesto praznovanja rojstnega dne 200 € (M. M.).
Iskrena hvala vsem darovalcem!
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NOVOKRŠČENCI:
 TIBOR ILIJEVEC, Medno 39
 LIVIJA KOROŠEC, Tacenska 112
 VIKTOR CVELBAR, Miheličeva 30
 GABRIEL KLADNIK, Goriška 71
 LUCIJA ŠKRBINC, Na gmajni 4
Zakrament krsta je letos prejelo 14 otrok.
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu.
ZAKRAMENT ZAKONA STA SI PODELILA:
 MARKO KRŽIŠNIK in HERMINA HOLER
 ALEN EXLE in EVA KOKOT
 BLAŽ TOŠNJAK in BARBARA KOŠIR
Letos so je v župniji poročilo 5 parov.
Želimo jim ljubezni, Božjega blagoslova in varstva.
V
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

GOSPODU SO ZASPALI:
JANEZ URBAS (88 let), Andreja Bitenca 30
ALBINA KNEZ (75 let), Tacenska 53
JOŽE KOPAČ (85 let), Medno 31
FRANČIŠKA KRAKER (84 let), Zvezda 18
MARIJA ZUPAN (79 let), Miheličeva 26a
FRANČIŠKA ZUPAN (76 let), Smrtnikova 5
METOD ŽERJAV (91 let), Artačeva 8
PAVEL URANKAR (79 let), Jerančičeva 2
VIDA RECHBERGER (83 let), Tacenska 119
ANOTONIJA KLEMENČIČ (87 let), Marinovševa 9

Na božjo njivo smo letos pospremili 44 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
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Delavniške v Šentvidu:
 jutranje maše ob 7.30;
 večerne maše ob 19.00.
Nedeljske:
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30,
10.00 in 20.00, (od 6. 9. ob
19.00);
 v Stanežičah ob 9.30.
Praznične:
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00
 v Stanežičah ob 18.00.

Prostih je še nekaj mašnih
namenov v septembru.

Uradne ure:
 v ponedeljek in sredo
od 17. do 18. ure
 v petek od 10. do 12. ure.
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. in 18. uro.

Razpored v septembru:
 sobota, 5. 9. Brod
 sobota, 12. 9. Podgora
 sobota, 19. 9. Polane
 sobota, 26. 9. Šentvid
 sobota, 3.10. Trata-Pržan
Hvala Vam za vso pomoč in skrb!

Vabljeni k ogledu fotozgodb
preteklih dogodkov in spremljanju aktualnih oznanil, ki jih
objavljamo na spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.
Na spletni strani lahko dobite
tudi e-Naš zvon.

Mašne namene za oktober,
november in december že
sprejemam.
Vabim tudi k darovanju za
maše, ki jih oddam duhovnikom, ki jih imajo premalo.

