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PONEDELJEK 5. oktober 

17.00 srečanje s škofom birmovalcem v cerkvi 

18.30 rožni venec molijo učenci 5. razreda 

TOREK 6. oktober 

17.00 srečanje za starše in botre v cerkvi 

18.30 rožni venec molijo birmanci in animatorji 

SREDA 7. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 7. razreda 

ČETRTEK 8. oktober 

18.30 rožni venec molijo bralci Božje besede 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 9. oktober 

18.30 rožni venec molijo župnik in ministranti 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

SOBOTA 10. oktober 

18.30 rožni venec (običajna molitev) 
NEDELJA 11. oktober     28. NEDELJA MED LETOM 

pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije 

11.00 birma (samo birmanci, botri in starši) 
PONEDELJEK 12. oktober 

rožni venec molijo učenci 4. razreda 

TOREK 13. oktober 
rožni venec molijo učenci 1. in 2. razreda 

biblična skupina 

SREDA 14. oktober 

rožni venec molijo učenci 6. razreda 

ČETRTEK 15. oktober 

18.30 rožni venec moli ŽPS in biblična skupina 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 16. oktober 

rožni venec molijo člani župnijske Karitas 

po več. maši srečanje župnijske Karitas 

SOBOTA 17. oktober 

18.30 rožni venec (običajna molitev) 
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NEDELJA 18. oktober   29. NEDELJA MED LETOM,  
                             misijonska 

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 

15.00 molitev v Kucji dolini 

PONEDELJEK 19. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 3. razreda 

19.30 srečanje za starše birmancev 8. razreda 

TOREK 20. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 8. razreda (birmanci) 

SREDA 21. oktober 

18.30 rožni venec molijo učenci 9. razreda 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 
ČETRTEK 22. oktober 

18.30 rožni venec zakonske in molitvena skupina 

PETEK 23. oktober 

18.30 rožni venec molijo člani Živega rožnega venca 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 
SOBOTA 24. oktober 

18.30 rožni venec (običajna molitev) 

NEDELJA 25. oktober    30. NEDELJA MED LETOM, 
                             žegnanjska 

3.00 prestavitev ure na zimski čas 

PONEDELJEK-
PETEK 

26. oktober - 30. oktober 

ves teden jesenske počitnice 

SOBOTA 31. oktober       

17.30 spovedovanje pred praznikom 
NEDELJA 1. november   VSI SVETI 

8.30,10h,19h maše v Šentvidu 

9.30 maša v Stanežičah 

14.00 maša v Šentvidu 

15.00 molitev na pokopališču  

17.00 molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne  
v Šentvidu 

18.00 molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne  
v Stanežičah 

20.00 molitev mladih na Žalah 
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU: 
 

 pred jutranjo mašo molimo rožni venec kot običajno  
 med tednom pred večerno mašo ob 18.30 (ob premiku 

ure ob 18.00) molijo rožni venec kateheti z veroučenci in raz-
lične župnijske skupine  

 ob sobotah in nedeljah se rožni venec moli kot običajno      
molimo rožni venec 

 

»ROMANJE« ROŽNEGA VENCA PO DRUŽINAH 

Pred leti smo vpeljali lepo dopolnilo k rožnovenski oktobrski po-
božnosti. Vsak oktobrski večer ena izmed naših družin lahko 
medse sprejme »župnijski rožni venec«, ki ga moli en večer v 
tednu. Vpišite se na seznam, ki je na mizici ob misijonskem vr-
ču. Hvala!  

SVETA BIRMA 
V nedeljo 11. oktobra je birma. Sedemnajst deklet in fantov bo 
s tem »dejanjem« potrjenih v veri. Želimo jim, da vse življenje 
živijo iz moči Duha, ki se bo v zakramentu Svetega Duha razlil v 
njihovo življenje. 
Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali vsak svoj kamenček 
(starši, botri, birmanci, animatorji in vsi drugi) v mozaik naše 
letošnje birme. Hvala tudi birmovalcu g. nadškofu Antonu Stre-
su. 



 

KUCJA DOLINA 

Blizu naše župnije, v Kucji dolini, je eno od mnogih slovenskih 
množičnih grobišč, kjer so po vojni nerazumljivo pobijali ljudi. V 
teh jamah je pokopanih veliko žrtev takratnega povojnega nasi-
lja. Na tem svetem kraju bomo molili v nedeljo, 18. oktobra, ob 
15.00. Pridite molit. 

 

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH 

Spovedovanje bo v soboto, 31. oktobra, od 17.30 naprej. Prav 
je, da se na praznika (Vsi sveti in Spomin vernih rajnih) pripra-
vimo tudi z zakramentom sprave in odpuščanja. Je pa ta spoved 
tudi eden izmed pogojev za popolni odpustek. Odpustek lahko 
prejmemo ob prazniku Vseh svetih in še ves mesec november.  

 

PEVSKI ZBORI 

Na začetku pastoralnega leta vas ponovno vabimo v župnijski,  
otroški (OPZ) in mladinski zbor. Odrasli zbor ima vaje ob sredah 
ob 20.00 v Domu sv. Vida. Primanjkuje predvsem tenorjev. 
Otroški zbor ima srečanja ob četrtkih ob 17.00 v Vidovem do-
mu, mladinski zbor pa ob sobotah ob 18.00 tudi v Vidovem do-
mu. Zaradi virusa trenutno nima vaj odrasli zbor. O ponovnem 
delovanju boste pravočasno obveščeni pri tedenskih oznanilih.  

   
 
 
 
ROŽNI VENEC  
Vsako leto v oktobru otroci veroučne šole skupaj s kateheti in star-
ši molijo pred večerno mašo rožni venec. Molili ga bomo tudi letos. 
Na 2. in 3. strani te številke Našega zvona lahko najdete razpored 
letošnjih molitvenih dni. Povabljeni, da se te lepe molitve udeležite.  

 

VIDOVČKI 
»Vidovčki« so v naši župniji skupina, ki se mesečno srečuje v 
Domu sv. Vida in ustvarja po navodilih in priporočilih otroške 
revije Mavrica. Ob ročnih spretnostih in z ustvarjanjem si delijo 
tudi medsebojno prijateljstvo in se pripravljajo na vsakoletne 
Mavrične igre. Vabljeni, da se jim v pridružite vsak petek ob 
15.30. Začnemo v petek, 9. oktobra. 
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ZNAMENJE KRIŽA 
Ob vstopu v cerkev se s križem zaznamujemo na čelo, prsi in 
ramena. S tem »pokrižanjem« poprosimo Gospoda, naj navdi-
huje naše misli, vodi voljo in pravilno ureja naša čustva ter naj 
nas spremlja povsod. Križ, ki ga naredimo ob vstopu v cerkev,   
pa nas spomni tudi na naš krst, pri katerem smo postali Božji 
otroci. Trenutno pa ne uporabljamo blagoslovljene vode. 
 

POKLEK 
Poklek je znamenje spoštovanja. Z njim priznamo Božjo slavo in 
moč. Kristjani ne poklekamo pred ustvarjenimi dobrinami
(sonce, planeti, zemeljske dobrine, človek), ampak samo pred 
Bogom. Običajno pokleknemo na eno koleno, ko pridemo v cer-
kev in ko gremo iz nje. Pokleknemo tako, da se s kolenom do-
taknemo tal pri stopalu druge noge (ne cincamo ali kako druga-
če telovadimo). Kadar pa je izpostavljeno v češčenje Najsvetej-
še, pa pokleknemo na obe koleni. Nekateri si radi »po svoje« 
zamišljajo pobožnost pokleka. Mimo liturgičnih pravil, ki veljajo 
v liturgiji po rimskih določilih, si postavljajo in razlagajo pravila 
po svoje. To ni prav. V cerkvi delujemo »zborno«, doma pa po-
božnost lahko oblikujemo »po svoje«. Hvala vsem, ki razumete 
in tako v cerkvi tudi delate. 
 

AMEN 
»Amen« prihaja iz hebrejščine in pomeni »tako naj bo«. Beseda 
označuje trdnost in trajnost in izraža vero in zaupanje v Boga. 
Bogoslužje nas večkrat vabi, da na duhovnikove molitve pri 
maši, odgovorimo z glasnim »amen«. Sodelujmo drug z drugim 
in maša bo bolj »živa«. Še posebej zdaj, ko se zaradi mask glas 
precej izgubi. 



 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 

V tej številki Našega zvona lahko 
najdete veliko priložnosti za mo-
litev rožnega venca v obeh naših 
cerkvah. Vas pa vabim, da to 
lepo molitev molite tudi doma. 

Samo za deset minut se ustavi-
te, umirite in se umaknete tele-
vizorju, mobitelu in računalniku 
ter zmolite eno desetko rožnega 
venca v krogu vaše družine. Ta-
ko bo v župniji tudi zaradi vaše  
spodbude nastajala velika moli-
tvena veriga skozi ves mesec 
oktober. Desetka se zmoli tako-
le: naredimo križ (+) zmolimo očenaš 1x, zdravamarijo 10x in 
molitev slava Očetu 1x ter ponovno zaključimo z znamenjem 
križa (+). Hvala vam! 
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od 5. oktobra do 1. novembra 2020

PON. 5. 10. Marija Favstina, red. 12. 10. Maksimilijan Celjski 

7.30 družina Meško starši Osvald in brat France 

19.00 
Stane in Marija Turk 
Frančiška Kajzer 

 
Justina Tomaževič, 30. dan 

TOR. 6. 10. Bruno, ust. kartuz. 13. 10. Koloman, muč. 

7.30   v zahvalo Materi Božji ž. in m. Napast 

19.00 Marija Jurček Jože Car 

SRE. 7. 10. Rožnovenska Mati B. 14. 10. Silvan, muč. 

7.30     Franc Ivančič Ana Kompoš 

19.00 
Ogorevc 
Sašo Goršek, obl. 

Majda Belič 
za srečno zadnjo uro 

ČET. 8. 10. Benedikta, muč. 15. 10. Terezija Avilska, uč. 

7.30 
za nerojene otroke in njih 
starše Slavka Novak 

19.00 
Pavla Kajzer 
Marija Erjavec, 7. dan 

Janez Gros 
Ivana Marija Močnik 

PET. 9. 10. Abraham in Sara, sp  16. 10. Marjeta, red. 

  7.30 v zahvalo 

19.00 Milka in starši Škof Ljudmila Miklavčič 

SOB. 10. 10. Florencij, muč. 17. 10. Ignacij Antiohijski, m. 

7.30     Jelka Srša Jelka Srša 

19.00 
Iva Cuderman, 30. dan 
Ana Jevševar 

Antonija Štravs, 30. dan 
Angela in Ignac Hrovat 

NED. 
11. 10.  28. NEDELJA  
             MED LETOM                      

18. 10. 29. NEDELJA M. L., 
            MISIJONSKA 

6.30 za župljane za župljane 

  8.30 Križnič Frančišek Grilc, 30. dan 
Stan. 
  9.30 

Babnikovi 

10.00 Minka Erman, obl. Terezija Grošelj, obl. 

19.00 Stanislav Čarman Marija Strunčnik 
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PON. 19. 10. Pavel od križa, duh. 26. 10. Lucijan, muč. 

7.30 Grenc-Vraničar zahvalo in na čast Materi B. 

19.00 Kristina in Anton Golar 18.30 Peter Jesihar 
          za zdravje 

TOR. 20. 10. Irena, muč. 27. 10. Sabina Avilska, muč. 

7.30   
Stanka Hohnec in Vitka Ku-
rent Ignac in Ivanka Babnik 

19.00 Jože Bogdan, obl. 18.30 Jože Ažman 
          Leopold Miklavčič 

SRE. 21. 10. Uršula, muč. 28. 10. Simon in Juda Tadej 

7.30     Zabukovec Blažka Škafar, Ana Sternad 

19.00 
Marija Car 
v zahvalo in prošnjo 18.30 

ČET. 22. 10. Janez Pavel II., pp. 29. 10. Ermelinda, dev. 

7.30   

19.00 Franc Vogrin 
18.30 starši in dva brata          
Heindler 

PET. 23. 10. Janez Kapistran, d. 30. 10. Marcel, muč. 

  7.30   

19.00 Franc Kozjek 18.30 starši in brat Jože   
Lenarčič in Florjan Živalič 

SOB. 24. 10. Anton M. Klaret, šk. 31. 10. Volbenk, škof 

7.30 Aleksander Čepelnik  

19.00 Janez in Majda Bitenc 18.30 Marija in Jožef Frjan 

ponoči premik ure na zimski čas  

NED. 
25. 10.  ŽEGNANJSKA   
              NEDELJA 

 1. 11.  VSI SVETI 

6.30 za župljane za župljane 

  8.30 starši Goljar Cedilnikovi (Gunclje) 

Stan. 
  9.30 

Ana Mrak, 30. dan Franc Babnik in starši 

10.00 Anton Vagaja  

14.00 // za vse rajne župljane 

19.00 družina Rogina  
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NABIRKA DRUGE NEDELJE v septembru: 
V Šentvidu 2.730 € in  
v Stanežičah 160 €. 
 
Posebni darovi: 
500 € za zvonove Jakičevi 
50 € za Karitas N. N. 
  
Bog lonaj! 

Za nove duhovne poklice, Antonija Klemenčič 4x, Berce in 
Olifčič, Jože Car, za srečen zakon, za zdravje, v zahvalo, po na-
menu 2x, Rozalija Zelko, družina Sladič 2x. 
 
 
 
 
Ane Mrak:  5 maš nečak Franci z Danico,  2 maši Franc 
Seručar, 2 maši nečakinja Mira, 2 maši Ana Jerin, 2 maši Slav-
ka, 300 € za župnijo - domači 
Ive Cuderman: 2 maši Kladnikovi 
Eve Obaha: 2 maši Selanovi 
Antonije Štravs: 2 maši Vera Jurca, 1 maša in 40 € za 
zvonove Terdičevi, 1 maša Polona Resnik, 50 € za cerkev Hilda 
Tome. 
Stanislava Čarmana: 2 maši družina Slavič 
Jelke Srša: 6 maš sorodniki 
Marinke Jugovic: 40 € za zvonove Ivanka Gruden in Jesihar 

Vsi povabljeni, da v oktobru še posebej molimo na čast in v pri-
prošnjo Materi Božji. 
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NOVOKRŠČENCI: 

 VITA MILJUŠ ZAJEC, Prušnikova 55 
 ZARJA SLAPAR, Prušnikova 58 
 ALJAŽ AVGUŠTIN, Medno 13 
 LEA VELKAVRH, Taborska c. 37b 
 LUKA BOLARIČ, Medno 7b 
 NIKA BRADEŠKO, Brilejeva 12 
 
Zakrament krsta je letos prejelo 20 otrok.  
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
 
V SEPTEMBRU NI BILO NOBENE POROKE 
 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 

† MARIJA ERJAVEC (72 let), Dom Viharnik 

† EVA OBAHA (90 let), Na gmajni 5       

† FRANČIŠEK GRILC (84 let), Konrada Babnika 34 

† ANA MRAK (84 let), Stanežiče 15 

† ANTONIJA ŠTRAVS (85 let), Sedejeva 12 

† IVANA MARIJA MOČNIK (97 let), Justinova pot 12 

† STANISLAV ČARMAN (86 let), Nedohova 10 

† JUSTINA TOMAŽEVIČ (87 let), Majde Širceve 1b 

† IVA CUDERMAN (98 let), Šentviška 13 
 

Letos smo pospremili na Božjo njivo 53 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 
 
Ponovno prosim, da k starejšemu ali resno bolnemu človeku po-
kličete duhovnika. Zakrament »ozdravljenja in moči« nam po-
maga tudi v starosti in bolezni. Hvala vam. 



 

Delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 19.00 
 
Nedeljske maše: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 19.00 

 v Stanežičah ob 9.30 
 
Praznične: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00 
 v Stanežičah ob 18.00 

 
Mašne namene za oktober, 
november in december še 
sprejemam. 
 
Vabim tudi k darovanju za 
maše, ki jih oddam duhovni-
kom, ki jih imajo premalo. 
Hvala vam! 

 v ponedeljek in sredo  
  od 17.00 do 18.00 
 v petek od 10.00 do 12.00 
(na 1. petek ni uradnih ur) 

 

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. 

Razpored v oktobru:  
sob., 10. 10., birm. okrasitev
sob., 17. 10., Vižmarje nad

 sob., 24. 10., Vižmarje pod 
 sob., 31. 10.,  
 

Hvala vam za pomoč in skrb! 

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. 

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

