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MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE 

Stopi, ljubi angel varuh 

v cerkvi ti na prostor moj. 

Bodi tam pri sveti maši,  

v duhu združen bom s teboj. 

Pri darovanju ti položi 

na pateno še moj dar: 

moje križe, moje delo 

Večnemu ponudi v dar. 

Pri povzdigovanju moli 

v sveti hostiji Boga: 

prosi, naj še mene skrije  

v rano svojega srca. 

Dušam v vicah, mojim dragim 

nesi sveto Rešnjo Kri, 

grešnike, umirajoče 

z njo pokropi, greh izmij. 

Ko se mašnik bo obhajal,  

tudi meni angel moj, 

sveto Hostijo prinesi, 

moli Jezusa z menoj. 

Prosi, da ves svet deležen  

svete maše bo sadov, 

meni pa na dom prinesi  

svete maše blagoslov.  

Amen. 
(iz starega molitvenika) 
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ČETRTEK 5. november       1. četrtek 

dopoldne obisk bolnikov 

PETEK 6. november       1. petek 

dopoldne obisk bolnikov 

20.15 srečanje I. zakonske skupine (zoom) 
NEDELJA 8. november     ZAHVALNA NEDELJA 

ČETRTEK 12. november 

20.00  srečanje VI. zakonske skupine (Zoom) 

PETEK 13. november 

20.00 srečanje II. zakonske skupine (Zoom) 
NEDELJA 15. november   33.NEDELJA MED LETOM 

SREDA 18. november 

20.00 srečanje III. Zakonske skupine (Zoom) 

ČETRTEK 19. november 

20.00  srečanje V. zakonske skupine (Zoom) 
NEDELJA 22. november   KRISTUS KRALJ 

PETEK 27. november 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine (Zoom) 
NEDELJA 29. november   1. ADVENTNA NEDELJA, 

                          NEDELJA KARITAS 
po vseh  mašah tradicionalni srečelov v Vidovem domu  

(v primeru sprostitve ukrepov) 

Ostale župnijske pastoralne dejavnosti, verouk, pevske vaje in 

druga srečanja bomo sproti prilagajali trenutnim navodilom slo-

venskih škofov, vlade RS in NIJZ. Medsebojni pogovori, naloge, 

spremljanje maš prek računalnikov … so spet postala naša 

stvarnost. 
 

Vsem iskrena hvala za vse ob letošnji zahvalni nedelji.  

Molitveni namen v mesecu novembru je za naše drage rajne in 

duše v vicah. 
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E-DUHOVNOST 
 
Pa smo spet tam, kjer smo bili spomladi. Za prenos maše mora-

mo vključiti elektronske naprave in se virtualno spustiti kar v 

»luft«. Ampak ali nismo narejeni iz snovi, v katero je Bog vdih-

nil Duha. Snov in Duh pri stvarjenju sveta in človeka postaneta 

eno. Celo smrt tega ne izniči, saj verujemo v vstajenje »tega« 

telesa (mojega). Tudi vsi zakramenti imajo snovno dimenzijo. 

Pri krstu sta voda in krizma, pri maši kruh in vino, v zakonu 

mož in žena, birmanec pri birmi, bolnik pri maziljenju, mašnik v 

posvečenju. Vsakič gre za »snov«, ki jo Božji Duh spremeni v 

novo resničnost.   

Enako je s sveto mašo. Bog nas v skupnosti bratov in sester, ob 

oltarju, ob branju Božje besede in po zakramentalnih znamenjih 

kruha in vina, ki postaneta Kristusovo telo in kri, prežari s svo-

jim Duhom. Hvala Bogu, da imamo »virtualne maše«, ampak to 

niso maše v polnem pomenu. Pogled na fotografijo potice me ne 

nasiti. Enako ob internetni maši nisem nahranjen. Manjka nepo-

sredna in telesna izkušnja sočloveka, manjkata kruh in vino, v 

katerem se Kristus zlije z menoj, z mojim telesom in mojim du-

hom. To moramo imeti pred očmi v tem čudnem času našega 

krščanskega življenja, ko so spet maše po spletih.  

Ob tem pa obstajajo še drugi dvomi in pomisleki: 

- ni vsak duhovnik usposobljen za dostojno, tehnično in komuni-

kacijsko predvajanje virtualnih maš, 

- ob številčno velikih »ponudbah« je nevarnost, da se bomo za-

čeli obnašati potrošniško, kar je podobno tržnici, 

- dlje kot bo trajala epidemija, bolj se bomo navadili na to, da 

mašo »opravimo«  kar z domačega naslonjača. Iz dejavnih ude-

ležencev bomo pasivni opazovalci, 

- nevarnost nastopanja samooklicanih in neposvečenih duhovni-

kov, ki nam bodo v imenu Cerkve virtualno ponujali maše in 

všečno krščanstvo, ki bo daleč od Kristusovega nauka in resni-

ce. 



 

 

DAROVI ZA ŽUPNIJO 
 
Nabirka druge nedelje v oktobru: 
v Šentvidu 2.110 €, v Stanežičah 128 €.  
Osebni dar za obnovo zvonov: N.N. 200€ 
Dar za Karitas: N.N. 50€                               
 
Hvala! 

BANČNI RAČUN ŽUPNIJE: 
SI56 0203 3025 7520 938 
sklic na št:: 00 76 0000 
KODA namena: CHAR 

4 

Mirno lahko rečemo, da kdor ne moli, ni kristjan. In prav maša 

je ena najbolj pomembnih oblik naše molitve, ker molimo kot 

skupnost. Molimo ne samo kot Janezi in Mice ampak smo pri 

molitvi Božje ljudstvo in Božja družina. Zato, kadar ne moremo 

biti pri maši, takrat je naslednja najboljša molitev skupna moli-

tev v družini in med prijatelji. Ta je veliko bližje idealni obliki 

(mašne) molitve, kot pa spremljanje prenosa maše. Zagotovo 

spremljanje prenosa posamično ali skupaj olepša in okrepi iz-

kušnjo molitve. Je pa lahko tudi velika past, nevarnost in potu-

ha, da bi opuščali skupno molitev. Bodimo »čuječi«, da nas vir-

tualne maše ne zavedejo in ne uspavajo. Lahko so velika past in 

potuha. 

Vem, lažje je ob nedeljah prižgati televizor ali računalnik in se 

udobno namestiti in spremljati dogajanje, kot pa se usesti ali 

poklekniti pred »Bohkov kot«, prižgati svečo, vzeti v roke rožni 

venec, prebrati odlomek svetega pisma. Enako ob delavnikih. V 

krogu družine in domačih. Toplina sveče, sveže rože in navzoč-

nost bližnjih ob »Bohkovem kotu« čisto drugače ogrejeta člove-

ka kot hladne slike na računalniškem zaslonu. 

 
(po razmišljanju g. Petra Laha povzel župnik) 
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od 2. do 15. novembra 2020

PON. 2. 11. Spomin vseh  
          vernih rajnih 

9. 11. Teodor, mučenec 

7.30 Marija in Vinko Arhar za zdravje in razumevanje 

18.30 Miha in Slavica Mohorko Zabret 
Marija Semijalac 

TOR. 3. 11. Viktorin Ptujski, škof 10. 11. Leon Veliki, papež 

7.30     Ivo, Majda, Ivan Arhar za srečno operacijo 

18.30 Jože Kolednik, obl. 
Barica Glavica, 7. dan 

st. Bučan 

SRE. 4. 11. Karel Boromejski, škof 11. 11. Martin, škof 

7.30     za božje varstvo otrok  

18.30 Marija Erjavec, 30. dan 
Daniel Novak, 30. dan 

Anton Ogorevc 
Anton Erman, obl. 

ČET. 5. 11. Zaharija in Elizabeta 12. 11. Jozafat Kunčevič, škof 

7.30 za žive in pokojne duhovnike  

18.30 starši Šoba Rozi Vogrin 

PET. 6. 11. Lenart, opat 13. 11. Stanislav Kostka, red. 

7.30 Terezija Gregorčič  

18.30 za duše v vicah Stanislava Kristina Žbatnik 

SOB. 7. 11. Engelbert, škof 14. 11. Nikolaj Tavelić, muč. 

7.30   st. Srša in Jelka 
za božje varstvo otrok 

za blagoslov v družini 

18.30 Janez Berce st. Podgoršek 
v zahvalo 

NED. 8. 11. ZAHVALNA  
          NEDELJA 

15. 11. 33. NEDELJA 
            MED LETOM 

6.30 za žive in pokojne farane za žive in pokojne farane 

  8.30 Antonija in Anton Bitenc Bijec in Ilovar 

Stan. 
9.30 Egidij Lampič, Domen Petrovčič 

 

10.00 Leopold in Ana Hočevar Julka Černivec 

19.00 Florjan Hlebec Franc Brezovšek 
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23. 11. Klemen I., papež 

 

Franc Andrejaš, obl. 

24. 11. Andrej Dung-Lac, duh. 

 

Franc Pečar 

25. 11. Katarina Aleksandrijska, 
              mučenka 
Anton in Ivanka Luskovec 

 

26. 11. Leonard Portomavriški 

 

družina Podgoršek 

27. 11. Modest in Virgil, škofa 

Terezija Hribar 
Leopold Miklavčič 
Barica Glavica, 30. dan 
28. 11. Katarina Laboure, red. 

 
Andrej Magister, st. 

29. 11. 1. ADVENTNA NED. 
            NEDELJA KARITAS 
za žive in pokojne farane 
po namenu za godove 

 

Marko in Andrej Vrevc 

 

16. 11. Marjeta Škotska,  
           kraljica 
Rafael Napast 

Marjan Brišar 
Jenko 
17. 11. Elizabeta Ogrska, red. 

 

Gašper Dukarič 

18. 11. Karolina, mučenka 

 

Frane Erman 
v zahvalo in prošnjo 
19. 11. Matilda, redovnica

 

Frančiška Mrak, Franc Kozjak 

20. 11. Edmund, kralj 

Hribar in Glavan 
st. Vrevc 

21. 11. Darovanje  
           Device Marije 
 
Matija Miklavčič 

22. 11.  KRISTUS, KRALJ 
             VESOLJSTVA 
za žive in pokojne farane 
Anton Robida 

Šuštarjevi 

Kristina in st. starši Bučan 

Florjan Hlebec 

PON. 

7.30 

18.30 

TOR. 

7.30 

18.30 

SRE. 

7.30     
18.30 

ČET. 

7.30 

18.30 

PET. 

   7.30 
18.30 

SOB. 

7.30   
18.30 

NED. 

6.30 
  8.30 
Stan. 
9.30 

10.00 

19.00 

od 16. do 29. novembra 2020

Rozalija Zelko, za zdravje, v zahvalo, po namenu 2x, Kautmanova Cirila 



 

 

Ljudmile Zobec Klun: Mateja Dobriha: 1 maša,  
Slavka Kušarja: Kristina Križnič: 1 maša 
Ane Mrak: sodelavci njene hčerke iz Zavoda Sv. Stanislava: 9 maš 

V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† DANIEL NOVAK (79 let), Taborska 5a 

† JELENA VUKOVIĆ (96 let), Pretnarjeva 7 

† DOLFE STARIČ (89 let), Tratnikova 12 

† BARA GLAVICA (80 let), Prušnikova 11 

† IGNAC AMBROŽIČ (90 let), Na gmajni 7 

† ALOJZ VRTOVEC (87 let), Stanežiče 27e  

† LJUDMILA ZOBEC KLUN (85 let), Hodoščkova 16 
 

Na Božjo njivo je letos odšlo 60 faranov.  

Gospod, daj jim večni pokoj. 

 

Vsi, ki pokličete k starejšemu in bolnemu človeku duhovnika, 

pokažete znamenje vaše vere in prave ljubezni do trpečega bra-

ta ali sestre. Ne odlašajmo z zakramenti, ki so nam dani tudi ob 

bolezni, v trpljenju in ob zadnji uri. 
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Uradne ure: 
 v ponedeljek in sredo  
  od 17.00 do 18.00 
 v petek od 10.00 do 12.00 
 

Izven uradnih ur pokličete na 
telefonsko št:  
01 512 81 30. 

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

Vabljeni k spremljanju teden-
skih oznanil, aktualnih izre-
dnih obvestil in fotozgodb 
preteklih dogodkov, ki jih ob-
javljamo na spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
 

Naročite se lahko tudi na ob-
vestila o objavi spletne izdaje 
Našega zvona in izrednih žup-
nijskih obvestil. 

 
Nekaj prostih datumov za 
mašne namene v novembru in 
decembru je še na voljo.  
  

Vabim k darovanju tudi za ne-
oznanjene maše. Oddam jih 
duhovnikom, ki jih imajo pre-
malo. Hvala vam! 

 
Delavniških, nedeljskih in 
prazničnih maš z ljudstvom 
do nadaljnjega ni. Vabljeni k 
osebni in družinski molitvi. Z 
njo bodimo povezani med se-
boj. 

CORONA-okrasitev. 
Hvala vam za pomoč in skrb  

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

