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SPOŠTUJ OČETA IN MATER
V četrti božji zapovedi Bog od otrok in odraslih zahteva, da spoštujemo očeta in mater. Oni so tisti, ki so nam
od Boga posredovali življenje. Spoštujemo jih zaradi njihove ljubezni, požrtvovalnosti in dobrote, ki se od njih razlivajo na nas in na vse naše življenje.
Sveto pismo pravi: »Kdor spoštuje očeta, dobi odpuščanje grehov in kdor časti mater, je kakor tisti, ki si nabira zaklade« (prim. Sir 3, 2-4).
Spoštovanje do staršev vključuje tudi spoštovanje do
starih staršev in vseh ostarelih. Ljubiti njih pomeni,
ustvarjati pogoje za človeka vredno življenje, ki se obrestuje v sreči določene družbe in v življenjski moči naroda.
Moderno temu rečemo »medgeneracijsko sožitje«. Ta notranja in zunanja moč je odvisna od zdravih družin in njihovega ozračja, ki ga v nadaljevanju diha tudi mladi rod.
Preveč je že bilo napisanega in povedanega o teh odnosih. Bojim se, da črka o »vsem tem« ostaja le na papirju. Kljub mnogim pozivom politike, stroke, Cerkve … se
premalo spreminja na bolje. In nič se tudi ne bo, če IV.
Božje zapovedi ne bomo živeli. Sicer jo poznamo. Zelo pa
je usodno, da je ne živimo.
Mati Marija in sv. Jožef, ostanita varuha naših družin.
župnik

ČETRTEK 4. marec
1. četrtek
pri obeh nabirka za maše za nove duhovne poklice
mašah in svetost poklicanih
molitvena ura pred Najsvetejšim za nove
po več. maši
duhovne poklice
PETEK
petek
pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (do 19.30)
20.15 srečanje I. zakonske skupine
SOBOTA 6. marec
1. sobota
po jutr. maši češčenje Najsvetejšega
NEDELJA 7. marec
3. POSTNA NEDELJA
pri vseh darovanje za župnijsko in podružnično
mašah cerkev
ČETRTEK 11. marec
20.00 srečanje VI. zakonske skupine
PETEK 12. marec
20.00 srečanje II. zakonske skupine
NEDELJA 14. marec
4. POSTNA, PAPEŠKA NED.
SREDA
20.00
PETEK
8.30
18.30
NEDELJA
15.00
ČETRTEK
dopoldne
8.30
18.30
po več. maši
PETEK
dopoldan
20.00

17. marec
srečanje III. zakonske skupine
19. marec
SVETI JOŽEF
maša v Šentvidu
maša v Šentvidu (po spletu)
21. marec
5. POSTNA, TIHA NEDELJA
dekanijski križev pot v Žlebeh
25. marec
GOSPODOVO OZNANJENJE
obiski bolnikov in starejših
maša v Šentvidu
maša v Šentvidu (po spletu)
akademija za vse starše (po spletu)
26. marec
obiski bolnikov in starejših
srečanje IV. zakonske skupine
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NEDELJA 28. marec 6. POSTNA, CVETNA NEDELJA
2.00
prestavitev ure na letni čas
8.30 blagoslov zelenja in sveta maša (po spletu)
**********************************
Če se epidemiološke razmere umirijo, bomo
imeli maše z blagoslovi zelenja ob 6.30,
8.30, 10.00 in 19.00.
**********************************

V trenutnih epidemioloških razmerah še vedno velja:
Bogoslužje v CERKVI z občestvom:
 od ponedeljka do petka: jutranja in večerna maša
 v soboto: (samo) jutranja maša
 ob praznikih večerna maša po spletu
Bogoslužje v cerkvi BREZ OBČESTVA, PRENOS prek
SPLETA (na
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: maša (spremljanje samo prek spleta)
po maši - do 11h: podeljevanje sv. obhajila pred cerkvijo
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POSTNI ČAS
Smo sredi postnega časa. Naj bo to »čas« premagovanj,
milosti in duhovne poglobitve. Cerkev za ta čas priporoča
razne odpovedi našim navadam in razvadam. Vsak jih lahko »po svoje« vnese v letošnji postni program. Ne pozabimo pa tudi na več molitve in na dobra dela. Bodimo iznajdljivi.
KRIŽEV POT
Dokler ne dobimo drugačnih škofijskih navodil, bomo križev pot molili samo vsak petek po večerni maši. Družinski
križev pot ob sredah odpade. Lepo pa bo, če ga boste molili doma. Starši, otroci, dedki, babice … skupaj.
POSTNA AKCIJA
Posebnega letošnjega skupnega župnijskega programa za
post ni. Vsak naj si sam ali v krogu domačih izbere nekaj,
kar bo na duhovnem področju koristilo vsemu župnijskemu občestvu. Hvala.
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STARŠEVSKI DAN
Ob Jožefovem in Marijinem prazniku bo v sredo, 25. marca, po večerni maši prek spleta tudi zahvalna akademija za
vse starše. Povezavo najdete na spletni strani župnije (kot
običajno za nedeljske in praznične maše). Vabljeni!
POSTNO ROMANJE V VIŠNJO GORO
Lansko leto zaradi epidemije nismo uspeli opraviti tega
postnega romanja. V primeru, da se bodo omejitve sprostile, bomo poromali v nedeljo 14. marca, za ves dopoldan. O vsem boste obveščeni še pravi čas.
DEKANIJSKI KRIŽEV POT V ŽLEBEH
Na tiho nedeljo, 21. marca, ob 15.00 vabljeni k že tradicionalnemu dekanijskemu križevemu potu v Žlebe - če bomo takrat prešli že v zeleno območje in bo dovoljeno zbiranje ljudi.
CVETNA NEDELJA IN VELIKA NOČ
Ob zdaj znanih podatkih ni pričakovati posebnega izboljšanja in rahljanja protikoronskih ukrepov. Bilo bi prezgodaj
obljubljati in napovedovati, da se bo za letošnje velikonočne praznike veselo in radostno praznovalo. Zato ne bom
nič napovedoval in bomo čez en mesec morda zelo veseli
in presenečeni.

5

Kaj je Župnijski pastoralni svet (ŽPS)?
ŽPS je župnikova posvetovalna in delovna skupina župljanov, ki proučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje
pastoralnega dela v župniji.
Kaj je namen dela ŽPS?
ŽPS predstavlja in izraža
edinost v različnosti karizem, služb in stanov v
župniji.
Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti
ter pri tem povezuje delo
duhovnika in laikov.
Kako je sestavljen ŽPS?
Število članov ŽPS je med 7 in 25. Sestavljajo ga:

(župnik, kaplan, zastopnik katehetov
in zastopnik gospodarskega sveta);


(pevcev, bralcev in drugih bogoslužnih sodelavcev,
mladinskih, zakonskih, molitvenih in drugih župnijskih
skupin, Karitas, BPČ …);

, ki zastopajo soseske in naselja v
župniji. Njihovo število določi župnik glede na število
prebivalcev;

lahko
presoji,
da s tem popolni sestavo sveta glede na spol, starost,
poklic …).
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Kdo je ustanovitelj ŽPS?
Ustanovitelj ŽPS je Slovenska škofovska konferenca. ŽPS za posamezno
župnijo ustanovi župnik po
škofijskih določbah. Člane
sveta pa ob vsakokratni
izvolitvi ali imenovanju potrdi škof ordinarij.

Koliko časa traja mandatna doba ŽPS?
Mandatna doba traja pet let. Člani so lahko izvoljeni ali
imenovani večkrat.

Kdo ima pravico voliti in biti voljen?
Pravico voliti in biti voljen ima vsak, ki je dopolnil 16 let in
je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birma). Živeti mora v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo. Odlikujejo naj ga trdna vera, krepostno življenje, zdrava pamet
in razsodnost.

Kdaj bomo izbirali nove člane?
Zaradi trenutnih razmer se volitve premikajo po koledarju
navzgor. Če bo »Gospod hotel«, bodo še pred počitnicami.
Tako nam sporočajo naši škofje. Mi pa do takrat molimo
za dobre člane novega Župnijskega pastoralnega sveta.
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od 1. marca do 28. marca 2021

PON.
7.30
18.30
TOR.

1. 3. Albin, škof
Papež
za domovino
2. 3. Neža Praška, opat.
7.30 Janez in Jože Benedek

18.30
SRE.
7.30
18.30
ČET.
7.30
18.30
PET.
7.30
18.30

8. 3. Janez od Boga, red.
starši in brata Fabijan
Anica Kopač
9. 3. Frančiška Rimska,
Helena Oman in Pepca
Erjavec in sorodniki
Franc in Frančiška Kajzar
Vinko Kregar
v zahvalo
3. 3. Kunigunda, cesari- 10. 3. 40 mučencev
Ana Bambič
Frančiška in Jernej Sitar
Milan Župevec
Anton Ogorevc
4. 3. Kazimir, kralj
11. 3. Benedikt, škof
Meta in njena družina
Ana Mrak
v zahvalo in prošnjo
Antonija Jagodic
Jožica Peršin, 7. dan
5. 3. Livija, mučenka
12. 3. Inocenc, papež
Arnež
za Ano in njeno družino
Peter Jesihar
Jožica Selan

SOB. 6. 3. Nika, redovnica
13. 3. Kristina, mučenka
Manca Dolinar
7.30 brat in starši Lenarčič
za božje varstvo otrok
Josip in Peter Zoubek
18.30 Marija Platiša
Janez Pristov
14. 3. 4. POSTNA
NED. 7. 3. 3. POSTNA
NEDELJA
NEDELJA
za
žive
in
pokojne
farane
za
žive
in pokojne farane
6.30
Albina Kremenšek
8.30 Janez Tomažin
9.30 za duhovne poklice
Stan.
10.00 Cecilija Rožman
19.00 starši Vidmar
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PON. 15. 3. Klemen Dvoržak
7.30 Pavla in Mirica Vizjak
18.30 Tina Božič
TOR. 16. 3. Hilarij in Tacijan
7.30 po namenu
18.30 Jože Prelc
SRE. 17. 3. Patrik, škof
7.30 starši Sedej
18.30 v zahvalo in prošnjo
ČET. 18. 3. Ciril Jeruzalemski
7.30 Matjaž Gantar
18.30
PET.
8.30
18.30
SOB.
7.30

Jože Babič
19. 3. SV. JOŽEF
Jože Babič
Jože Grajzar
20. 3. Klavdija, muč.
Stanislava Štifta, obl.

18.30 Pristov Stanislava, obl.
NED.

21. 3. TIHA NEDELJA

22. 3. Lea, spokornica
st. Žavcar-Vrankar
Jožica in Marjan Erjavec
23. 3. Rebeka, redovnica
po namenu
po namenu
24. 3. Katarina Švedska
Ignac in Ivanka Babnik
Marija Platiša
25. 3. GOSPODOVO
OZNANENJE
8.30 Ana Mrak
mami v zahvalo
Janez Tomažin
26. 3. Larisa, mučenka
7. 30
Anton Kočevar, obl.
27. 3. Peregrin, redovnik
Domen Petrovčič in Egidij
Lampič
Leopold Miklavčič
28. 3. CVETNA NEDELJA

6.30 za žive in pokojne farane za župnijo
8.30
9.30
Stan.
10.00
19.00
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MAŠNI NAMENI:
Jožica Selan, 2x za domovino, za duhovne poklice, za mir
v naši domovini, v zahvalo in prošnjo, Karel Marinič, Miha
Celarc, za duše v vicah.

KRSTI IN POROKE
Zaradi epidemije nismo podeljevali teh dveh zakramentov.
V GOSPODU SO ZASPALI:
† ANDREJ BUDJA (75 let), Golo Brdo 160
† ANA PAPEŽ (91 let), Plemljeva 13
† JOŽICA PERŠIN (55 let), Ul. pregnancev 4
† MARIJA KRANER (84 let), Zvezda 21
Letos smo pospremili na Božjo njivo 16 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj!
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Molitveni namen v marcu je na čast Mariji in sv. Jožefu za
varstvo naših družin.

DAROVI DRUGE NEDELJE
V februarju smo zbrali 1.530 €. Hvala!
NAMENSKI DAR
Za župnijo 500 €, za obnovo zvonov 250 €.
Iskren »boglonaj« vsem.
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V Šentvidu:
delavniške maše:
 jutranje ob 7.30
 večerne ob 18.30
nedeljske maše:
 8.30 (po spletu)
praznične maše:
 18.30 (po spletu)

Uradne ure:
 v ponedeljek in sredo
od 17.00 do 18.00
 v petek od 10.00 do 12.00
Izven uradnih ur lahko pokličete na telefonsko številko
župnijskega urada:
01 512 81 30.

Telefon ŽK je 01 512 81
30. Pokličete lahko vsako
sredo med 17. in 18. uro.

Ostane postno-koronsko.
Hvala za vašo nesebično pomoč in skrb.

Sprejemam namene, ki
bodo opravljeni v aprilu,
maju in juniju.
Darujte tudi za maše, ki jih
oddam
duhovnikom,
ki
imajo premalo mašnih namenov.
Obiščite katoliške trgovine
po Ljubljani. Najbližja je trgovina Družina v Škofovih
zavodih.

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

