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IZ RODA V ROD DUH IŠČE POT
Tudi ob letošnjem Prešernovem dnevu se jih spomnimo:
Valentin Černe (1731-1798), uspešen kmetovalec
Valentin Vodnik (1758-1819), duhovnik in prvi slovenski pesnik
Blaž Potočnik (1799-1872), duhovnik in narodni buditelj
Andrej Bitenc (1802-1874), izdelovalec klavirjev
Matevž Tomc (1814-1885), podobar
Janez Žan (1829-1920), duhovnik in zaščitnik kmetov
Franc Štrukelj(1841-1895), duhovnik
Miro Tomc (1850-1894), glasbenik in slikar
Josip Novak (1869-1944), šolski nadzornik
Franc Kogej (1884-1938), katehet
Andrej Snoj (1886-1962), duhovnik in prevajalec Svetega pisma
Matej Justin (1886-1974), zdravnik
Anton Erjavec(1887-1910), duhovnik in pesnik
Franc Jenko (1894-1968), orglarski mojster
Jožko Arko (1896-1959), zdravnik
Anton Bajec (1897-1985), jezikoslovec
Anton Vodnik (1901-1965), zgodovinar
France Vodnik (1903-1986), pesnik, slavist, zgodovinar
Stane Kregar (1906-1973), slikar
Jože Kregar (1921-1991), arhitekt
Tone Bitenc (1920-1977), arhitekt
France Bernik (1927-2020), literarni zgodovinar in akademik
Janez Bernik (1933-2016), grafik
Andrej Jemec (1934), slikar
Alojz Uran (1945-2020), duhovnik - župnik in nadškof
Smo vsaj malo njihovi nasledniki?
župnik

TOREK
8.30
SREDA
pri mašah
ČETRTEK
dopoldne

2. februar
SVEČNICA
maša s prenosom po spletu
3. februar
sv. Blaž
Blažev blagoslov
4. februar
1. četrtek
obisk bolnikov
nabirka za maše za nove duhovne poklice in
pri mašah
svetost poklicanih
po več. maši
PETEK 5. februar
1. petek
dopoldne obisk bolnikov
pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (v tišini)
20.15
(prek Zooma)
SOBOTA 6. februar
1. sobota
po jutr. maši blagoslov z Najsvetejšim
NEDELJA 7. februar
5. NEDELJA MED LETOM
8.30 maša s prenosom po spletu
ČETRTEK 11. februar
20.00 srečanje VI. zakonske skupine (prek Zooma)
PETEK 12. februar
20.00 srečanje II. zakonske skupine
NEDELJA 14. februar
6. NEDELJA MED LETOM
8.30 maša s prenosom po spletu
in darovanje za potrebe župnije
SREDA 17. februar
PEPELNICA
8.30 maša s prenosom po spletu
ČETRTEK 18. februar
20.00 srečanje V. zakonske skupine (prek Zooma)
NEDELJA 21. februar
1. POSTNA NEDELJA
8.30 maša s prenosom po spletu
PETEK 26. februar
20.00 srečanje IV. zakonske skupine (prek Zooma)
NEDELJA 28. februar
2. POSTNA NEDELJA
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SV. MAŠE V ČASU EPIDEMIJE
V trenutnih epidemioloških razmerah še vedno velja:
Bogoslužje v CERKVI z občestvom:
 od ponedeljka do petka: jutranja in večerna sv. maša
 v soboto: (samo) jutranja sv. maša
Bogoslužje v cerkvi BREZ OBČESTVA, PRENOS bogoslužja
PREK SPLETA (na župnijskem YouTube kanalu; dostop prek povezav na
župnijski spletni strani https://www.zupnija-sentvid.si/)

in možnost prejema SV. OBHAJILA pred cerkvijo:
 ob nedeljah in praznikih:
ob 8.30: sv. maša (spremljanje samo prek spleta)
po maši in do 11h: podeljevanje sv. obhajila pred cerkvijo

VERSKI TISK
Vsem, ki ste naročeni ali med tiskovinami jemljete Družino,
Ognjišče in ostale časopise, se v imenu založb iskreno zahvaljujem. Naj bo tako tudi v prihodnje. Ponovno pa prosim, da se naročite na prejemanje revij in časopisov po pošti.
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ZIMSKE POČITNICE
Veroučne zimske počitnice bodo od 20. do 28. februarja.
Izkoristite jih na svežem zraku.

VEROUK V VIDOVEM DOMU
Vsak dan spremljamo epidemiološko stanje v naši domovini in
upamo na bolj normalne razmere. Upajmo, da se bomo morda z
veroučenci »prve triade« le vrnili v veroučne klopi. O vsem boste pravočasno obveščeni.
PRVO OBHAJILO IN BIRMA
V zadnji številki Našega zvona sem Vam obljubil oba datuma.
Prvo obhajilo bo 23. maja ob 10h oz. ob 11h (v primeru covid
omejitev).
Birma pa bo 10. oktobra ob 10h (ob omejitvah ob 11h).
Veroučenci se na oba zakramenta skupaj s starši pridno pripravljajo.
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V februarju molimo za kulturo naših src in
medsebojnih odnosov. Za ta namen vsi
molimo. Posebej pa ste k molitvi povabljeni
člani živega župnijskega rožnega venca. Hvala.

NABIRKA 2. NEDELJE V MESECU
Pri januarski nabirki za potrebe župnije ste darovali 1.230 €.
Hvala za Vašo radodarnost in »Bog lonaj«.
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od 1. do 28. februarja 2021
PON.

1. 2. Brigita Irska
7.30 Ignac Babnik
18.30 Justina Petač, obl.
Matilda Berce, obl.
TOR. 2. 2. SVEČNICA
8.30 starši in sestra Gros
18.30 družina Turk
SRE. 3. 2. Blaž, škof
7.30 za srečno zadnjo uro
18.30 Milan Župevc

8. 2. Hieronim, redovnik
Marija Cirman
Matija in Angela Kovačič
9. 2. Polona, mučenka
7.30 za zdravje vnukinje
družina Kržič
10. 2. Sholastika, redovnica
Ana Viler
Anton Ogorevc

ČET.

4. 2. Oskar, škof
11. 2. Lurška Mati Božja
7.30 Blažka Škafar, Ana Sternad Ivan Nemanič
Anica Kopač, 30. dan
18.30 Janez in Majda Bitenc
PET. 5. 2. Agata, mučenka
12. 2. Evlalija, mučenka
Jože
Žibert,
30.
dan
Frančiška Bečan
7.30
Franc Kolar, 30. dan
18.30 Ivan Šketa
SOB. 6. 2. Pavel Miki, mučenec
7.30 za božje varstvo otrok
Doroteja (30. dan) in
Franja Flerin
18.30
NED. 7. 2. 5. NEDELJA
MED LETOM
6.30 za župnijo

13. 2. Jordan Saški
Alojzij Šumec

8.30
9.30
Stan.
10.00 Marija Kregar
19.00 pokojni Salihovič-Simonič

Anton Jenko

14. 2. 6. NEDELJA
MED LETOM
za župnijo

Kate Harisson
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PON.

15. 2. Klavdij, redovnik
7.30 Kramarič-Kambič
18.30 Andrej Briški, 30. dan
TOR. 16. 2. Julijana, mučenka
7.30 za zdravje in razumevanje
18.30 Pavla Rek

22. 2. sedež apostola Petra

Pavličevi
23. 2. Polikarp, škof
Jožefa Selan, 30. dan

SRE.

17. 2. PEPELNICA
24. 2. Matija, apostol
7.30
8.30 pok. Maležič
18.30 v zahvalo in prošnjo
ČET. 18. 2. Frančišek Clet, duh. 25. 2. Valburga, opatinja
7.30 v zahvalo
18.30 Marija Erjavec, 30. dan

PET.

19. 2. Konrad, spokornik
7.30 po namenu
18.30 Anica Kopač
SOB. 20. 2. Fatimski pastirčki
7.30 Anton Verbnik, 30. dan
18.30 Valentin Peršin
NED. 21. 2. 1. POSTNA
NEDELJA
za
župnijo
6.30
8.30 Bijec in Ilovar
9.30
Stan.
10.00 starši Gregorčič
19.00 Anton Robida

26. 2. Branko, škof
Grenc-Vraničar
27. 2. Gabriel, redovnik
France Menart
Leopold Miklavčič
28. 2. 2. POSTNA
NEDELJA
za župnijo
Darinka Goljar

Ana Hočevar, obl.
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Milke Pleterski:
Olga in Meta 1 maša;
Bernarde Suhodolčan:
domači 3 maše,
Robidovi iz Šentvida 1 maša,
Grilovi 1 maša,
III. zakonska sk. 100 € za cerkev,
Zupančičevi 1 maša;
Dorice Flerin:
soseda Marta 1 maša;
Milana Župevca:
domači 1 maša,
družina Cimperman 1 maša;
Andreja Briški:
prijatelji 2 maši;
Anice Kopač:
domači 300 € za cerkev,
sestra 1 maša;
Jožice Selan:
Matija Bilban 3 maše,
Marija Mavrič 3 maše;
Marjana Zupaniča:
družina Salihovič in Porič 1 maša;
Naceta Kregarja:
Zupančičevi 1 maša.

za zdravje 3x, Dorica Flerin, Milka Pleterski, za domovino, za
zdravje in okrevanje, Bernarda Suhodolčan 5x, Nace Kregar, za
duše v vicah, za duhovne poklice 2x, Ivanka Hočevar, Anica Kopač, za božje varstvo otrok 2x, v zahvalo, za zdravo pamet,
Karlo Viler, Anton in Ivanka Dežman, po namenu
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KRSTOV IN POROK
zaradi epidemije COVIDA 19 nismo podeljevali.
V GOSPODU SO ZASPALI:
(še) v decembru 2020:
† MILKA PLETERSKI (82), Živaličeva 11
januarja 2021:
† BOGOMIL ŽUPEVC (82), P retnarjeva 2
† JOŽE ŽIBRET (91), Dolharjeva 4
† ANICA KOPAČ (82), M edno 18
† ANDREJ BRIŠKI (78), Kajuhov dvor 3 (Grosuplje)
† FRANC KOLAR (95), M ance Komanove 31
† ANŽE ČERNE (67), Arkova 1
† ANICA DEBELJAK (73) Ob Savi 7
† ALENKA LIPNIK (70), Vodenska cesta (Trbovlje)
† NIKOLAJ KOBLAR (97), Trebušakova 5
† MARIJA ERJAVEC (79), M arinovševa 28
† ANTON VERBNIK (88), P rušnikova 11
† JOŽEFA SELAN (96), M edenska 29
Letos smo pospremili na Božjo njivo 12 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj!
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TURŠKI VPADI
Turške enote so ob Veliki noči leta 1415 prodrle tudi do Ljubljane. Zelo hudo je bilo leta 1472, ko so se Turki utaborili pred
Šentvidom. Leta 1492 so ga požgali. Po oceni takratnih deželnih
stanov so Turki iz naših dežel (tudi iz Šentvida) v suženjstvo
odpeljali 200.000 ljudi.
KUGA
Po Ljubljani je morila kuga že v 8. stoletju.
Leta 1563 pa je bilo tako hudo, da so se
mestne in cerkvene oblasti preselile v Gornji
grad. Valvazor poroča, da je leta 1644 samo v
Dravljah v štirinajstih dneh umrlo 100 ljudi.
Kužna znamenja (tudi po Šentvidu) so nema
priča trpljenja takratnih ljudi, ko so na zasilnih
pokopališčih pokopavali svojce in prijatelje.
ROKOVNJAČI
Težka nadloga za naše prednike v Šentvidu so bili tudi rokavnjači. Med ljudmi so imeli svoje zaupnike in oglednike, ki so jih
opozorili na plen, ki so ga ob ugodnih razmerah izropali. Po samotnih kmetijah so si potem pripravili skrivališča za naropano
blago. Kmetje in dninarji so ob njih zelo trpeli. Nekoliko so se
zavarovali s tem, da so okna na hišah bila majhna in zamrežena.
VOJNE
Iz novejše zgodovine je znano, da je imela šentviška fara v zgodovini tudi polno vojakov, ki so prek šentviškega ozemlja odhajali na vojne pohode in se z njih utrujeni vračali. Vodnikove
»Lublanske novice« so leta 1797 poročale, da je na prostoru od
Šiške do Sore večkrat počivala cela divizija francoskih vojakov.
Dve leti kasneje je na Vižmarsko gmajno prišel oddelek preko
2.000 ruskih vojakov. Leta 1809, ko so Francozi zasedli Kranjsko, je bilo na Žibertovem vrtu na trati vse »plavo« francoskih
vojakov. Pa I. in II. svetovna vojna. Vsi imamo še spomin na
JLA, ki je bivala v Šentvidu (Škofovi zavodi) od leta 1945-1991.
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POTRES
Duhovnik Ivan Kogovšek, doma iz takratne šentviške fare, poroča: »Ura je dvajset minut čez enajst zvečer. V hipu je zabučalo in hiša se je vsa zibala. Med stenami in stropom so zazijale
razpoke. Omet je padal na tla. Podrl se je dimnik. V zemlji še
kar bobni, kot bi kdo pod zemljo prevrnil in razdrobil cel voz
stekla. Slišim, kako tuli in muka živina. Psi in mački zavijajo v
noč…. Ljudi se je polastil silen strah. V Ljubljani so tisto noč tudi
znani brezverci molili na glas. Kmalu začno prihajati žalostne
novice o mrtvih in o ogromni škodi. Več mesecev ljudje niso
upali spati v hišah, saj so se popotresni sunki ponavljali še pol
drugo leto.«

ZA PREMISLEK
Izbral sem nekaj zapisov iz bogate kronike naše župnije, da ne
bomo mislili, da je prav nam v tem času CORONA krize najbolj
težko in hudo. Na svetu se je in se še bo zgodilo marsikaj. Ne
tarnajmo in ne obupavajmo. Nikoli ni tako hudo, da ne bilo še
hujše, in nikoli tako lepo, da ne bilo še lepše. Za vsakim dežjem
posije sonce in za vsakim soncem spet pride dež. Tako pravi
ljudska modrost. Zdaj lahko na lastni
koži čutimo tiste starozavezne zgodbe o debelih in suhih kravah.
Težke razmere, v katerih so se znašli
naši predniki, in razmere, ki jih doživljamo na lastni koži danes mi, nas
vodijo do spoznanj, da je vse zemeljsko minljivo. Zato se v življenju z
upanjem obračajmo na Boga, Marijo
in svetnike, da bi bili rešeni kuge,
lakote in vojske. Ta svet preide.
Ostane samo Bog in z Njegovo pomočjo mi - v njegovem naročju.
11

Delavniške sv. maše
v Šentvidu (z občestvom):
 jutranje ob 7.30,
 večerne ob 18.30
(razen ob sobotah)
Nedeljske sv. maše:
 v Šentvidu 8.30 po spletu
Praznične sv. maše:
 v Šentvidu ob 8.30 po spletu

Uradne ure so:
 v ponedeljek in sredo
od 17.00 do 18.00
 v petek od 10.00 do 12.00.

Sprejemam mašne namene, ki bodo opravljeni v
februarju in marcu.
Darujte tudi za maše, ki jih
oddam
duhovnikom, ki jih
imajo premalo.

Veliko ponudbe je v spletnih
trgovinah katoliških založb.
Po epidemiji pa lahko spet
obiščite katoliške trgovine po
Ljubljani. Najbližja je Družina
v Škofovih zavodih.

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.

V času, ko so izredni ukrepi in
so bogoslužja v cerkvi omejena, je čiščenje in krašenje
cerkve in Doma sv. Vida po
dogovoru. Vsem hvala za vse.

Vabljeni k spremljanju tedenskih oznanil, aktualnih izrednih obvestil in fotozgodb
preteklih dogodkov, objavljenih na naši spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.
Še posebej vabljeni k spremljanju nedeljskih in prazničnih
sv. maš, ki jih prenašamo
prek žup. YouTube kanala.

