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JOŽEFOVO LETO 
 

(Naj mi Marija ne zameri) 
  

 Češčenje Jožefa ima zanimivo zgodovino. Iz neopaz-

nosti in neprepoznavnosti do največjega varuha in priproš-

njika Cerkve. 

 V hvalospevu za svetnike je rečeno: »da nam je nji-

hovo življenje zgled, občestvo z njimi vir upanja in njihova 

priprošnja pomoč. Vse to se na poseben način uresničuje v 

sv. Jožefu. On je zavetnik in priprošnjik vsem in vsakemu. 

Posebej je nanj treba spomniti in opozoriti fante in očete, 

da bi v njem iskali vzor in ideal. Saj je bil ljubljeni Marijin 

zaročenec in Jezusov krušni oče. Oče v usmiljenju, poslu-

šnosti in sprejemanju. Oče poguma in ustvarjalnosti. Mož 

dela, odgovornosti, odločnosti in pokončnosti. Fant, mož in 

oče, ki živi svoje očetovstvo v senci Boga. Kdo si ne želi 

takšnih fantov, mož in očetov? 

  Kot poglavar prve domače Cerkve je Jožef velik 

»izziv« tudi vsem nam duhovnikom in redovnikom. 

       Še posebej s praznikom Jožefa delavca pa Cerkev 

nanj kaže kot na vzor vseh, ki služijo vsakdanji kruh in jim 

je umsko, ročno, kulturno, družbeno, umetniško in politič-

no delo pot posvečenja.  

 V letu sv. Jožefa Cerkev kliče: »Pojdite k Jožefu.« 

           župnik 
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SOBOTA 1. maj          Jožef delavec 

 začetek šmarnic 

NEDELJA 2. MAJ         5. VELIKONOČNA 

8.30  maša po spletu 

ČETRTEK 6. maj          1. četrtek 

dopoldne obisk bolnikov na domu 

pri več. maši 
nabirka za maše za nove duhovne poklice  
in njih svetost  

po več. maši 
molitvena ura pred Najsvetejšim za nove  
duhovne poklice 

PETEK 7. maj           1. petek 

dopoldne obisk bolnikov na domu 

po več. maši češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.00 
20.15 srečanje I. zakonske skupine 

SOBOTA 8. maj           1. sobota 

po jutr. maši čaščenje Najsvetejšega 

NEDELJA 9. maj          6. VELIKONOČNA 

 8.30 
 

maša po spletu 
darovanje za potrebe župnije 

PONEDELJEK 10. maj         prošnji dan 

7.00 prošnja procesija 

TOREK 10. maj         prošnji dan 

7.00 prošnja procesija 

SREDA  12. maj         prošnji dan 

7.00 prošnja procesija 

ČETRTEK 13. maj        GOSPODOV VNEBOHOD        

19.00  maša po spletu 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 14. maj 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 
SOBOTA 15. maj  

9.00 in 17.00 spovedovanje za prvoobhajance in starše 

NEDELJA 16. maj         7. VELIKONOČNA 

8.30  maša po spletu 
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SREDA 19. maj 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 20. maj 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

SOBOTA 22. maj 

dopoldne skupna vaja za prvo obhajilo 

NEDELJA 23. maj          BINKOŠTI 

8.30 
11.00 

maša po spletu 
prvo sveto obhajilo 

PETEK 28. maj     

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

NEDELJA 30. maj          SVETA TROJICA 

8.30  maša po spletu 

PROŠNJI DNEVI - KRIŽEV TEDEN 
 

 Tri dni pred praznikom Gospodovega Vnebohoda obhajamo 

prošnje dneve. V tistih dneh gremo verniki v procesiji med njive 

in travnike in že ob pomladnem zelenju prosimo za blagoslov ro-

dovitnosti polj. Prosimo tudi za blagoslov vsakega človeškega de-

la, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za 

dobro letino. Letos bomo še posebej prosili za odvrnitev korona-

virusa. Križeva tridnevnica je sestavljena iz romanja, molitve 

rožnega venca in litanij vseh svetnikov. Vedno obhajamo sveto 

mašo in na koncu prejmemo blagoslov z Najsvetejšim.   

 V zavedanju, da vse, kar imamo in kar smo, prihaja od do-

brega Boga, bomo spet molili: »Vsemogočni Bog, Stvarnik in 

gospodar življenja, vse je v tvoji moči. Ti si naš Oče in veš, kaj 

potrebujemo za življenje. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila 

obilne sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, vi-

nogradnike in sadovnjake pred nevihtami, točo in opustošenjem, 

pred pogubnim dežjem in sušo. Blagoslovi delo naših rok in na-

šega duha, naše delo doma in v službi, saj zaupamo v tvojo po-

moč in varstvo. Daj nam prepotrebnega zdravja brez virusnih 

okužb. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.« 
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ZAHVALE 

Iskrena hvala vsem sodelavcem za pomoč ob »omejenih slove-
snostih« med velikonočnimi prazniki. Vstajenjskega duha vna-
šajmo v dneve našega življenja. 

 

ŠMARNICE 

Tudi letos vabljeni k lepi majniški pobožnosti, ki ves mesec maj 
druži mlade in starejše. Preprosto obliko pobožnosti bomo imeli 
pri jutranji maši. Ob večernih mašah pa bo češčenje Marije malo 
bolj slovesno. 

 
MAŠA ZA OBRTNIKE, KMETE, DELAVCE ... 

Tradicionalna maša nas vabi na Šmarno goro 2. maja ob 16.00. 
Sledite »ukrepom« in pridite! Hvala Maji in Tomu za mašni na-
men in pogostitev po maši. 

 

PRVO SVETO OBHAJILO 

V nedeljo, 23. maja, bodo pri  »prvoobhajilni maši« ob 11.00 
letošnji prvoobhajanci prvič pristopili k živemu Kristusu, On pa 
prišel v njihovo življenje. Z molitvijo jih podprimo in jim bodimo 
v podporo. Prva spoved pa je v soboto, 15. maja. 

 
ROMANJE BREZJE (se napoveduje) 

Spomnim na 6. junij, ko bomo (močno upam) poromali na 
Brezje z vlakom. Da ne bi pozabili in manjkali!!! Več v junijski 
številki Našega zvona. 
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VEROUK 

Po posebnem priporočilu škofov verouka v »normalni« obliki še 
ni. Ostaja nam delo po internetu in zoom srečanja. O morebitnih 
spremembah boste pravočasno obveščeni. 

 

PRED ZAKLJUČKOM VEROUČNEGA LETA 

Kateheti opozarjamo: 

 preglejte in lepo uredite veroučne, delovne in bogoslužne 
zvezke; 

 preverite, ali ste vrnili veroučno spričevalo; 

 spovedovanje pred zaključkom veroučnega leta bo v prvem 
tednu junija. 



 

Veljavno v trenutnih epidemioloških razmerah (do preklica). 

 
BOGOSLUŽJE V CERKVI Z OBČESTVOM 
(v naši cerkvi je lahko sočasno do 25 posameznikov ali družin 
oz. članov istega gospodinjstva): 

 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 župnijske spletne strani https://

www.zupnija-sentvid.si/ na povezavi PRENOS - zgoraj levo) 

in MOŽNOST PREJEMA SV. OBHAJILA PRED CERKVIJO: 

 

 ob nedeljah: 

 ob 8.30:  sv. maša (v cerkvi, brez občestva) s prenosom 
prek spleta 

 po maši in do 11h:  podeljevanje sv. obhajila pred 
cerkvijo 

 ob praznikih (ki so med tednom, na delovni dan): 

 ob 19.00:  sv. maša (v cerkvi, brez občestva) s preno-
som prek spleta 

 po maši (do 20:30): podeljevanje sv. obhajila pred 
cerkvijo 

 
 

INDIVIDUALNA DUHOVNA OSKRBA 
 

je mogoča po predhodnem dogovoru z župnikom. Pokličete 

lahko po telefonu, št. 031 302 223.  
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od 26. aprila do 9. maja 2021
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PON. 26. 4. Marija, Mati dobr. sveta 3. 5. Filip in Jakob, apostola 

7.30 starši Zupan, brat France Šoštarič 
Jan Brvar, 7. dan   

19.00 
Jože Babič 
Karel Perme, 30. dan Miha Celarc 

TOR. 27. 4. Cita, dekla 4. 5. Florjan, mučenec 

7.30     Julijana Bevk Amalija in Jože Čepin 

19.00 
Leopold Miklavčič 
Elizabeta Šajnovič, 7. dan 

Marija Dobriha 
Florjan Živalič 

SRE. 28. 4. Peter Chanel, duh. 5. 5. Gotard, menih 

7.30     Marjeta Papič Ivan, Ivo, Majda Arhar 

19.00 
Nejc Prevodnik, obl. 
Milena Korošec, 7. dan Franc Kolar 

ČET. 29. 4. Katarina Sienska 6. 5. Dominik, dijak 

7.30 za zdravje na duši, telesu za zdravje na duši in telesu 

19.00 
Katarina in Marjan Sirnik 
Matija Jerina Ivan Trošt 

PET. 30. 4. Pij V., papež 7. 5. Gizela, opatinja 

   7.30 
Alojz Štravs 
Dušan Trebušak Antonia Štravs 

19.00 
Franc Rahne 
Darinka Ciperle, 30. dan 

Jožica Selan 
Stane Zgonc 

SOB. 1. 5. Jožef, delavec 8. 5. Bonifacij, papež 

7.30   
Rezka Babnik 
Jože Zagožen Melita Jamnik 

19.00 za božje varstvo otrok Marinka Trampuš, 30. dan 

NED. 2. 5. 5. VELIKONOČNA 9. 5. 6. VELIKONOČNA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

8.30 Silvestrina Bevk po namenu 
Stan. 
9.30 

po namenu Milka Vrbec, 30. dan 

10.00 po namenu po namenu 

Šmarna 
16.00 za blagoslov dela // 

20.00 po namenu po namenu 
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PON. 10. 5.  prošnji dan 17. 5. Jošt, puščavnik 

7.00 za blagoslov in varstvo 7.30 za zdravje na duši in 
telesu 

19.00 
Štefka in starši Škof 
Janez-Jožef Pilgram, 30. d. Rezka Babnik 

TOR. 11. 5.  prošnji dan 18. 5. Janez, papež 

7.00 za blagoslov in varstvo 7.30 Damjan Pavlovec 

19.00 
Leopold in Ana Hočevar 
Beti in Emil Šajnovič 

družina Skebe 
Franc Tomc 

SRE. 12. 5.  prošnji dan 19. 5. Urban, papež 

7.00 
za blagoslov in varstvo 
Viktor Bančič, obl. 
Janez Zupančič, 30. dan 

7.30 Rezka Jenko 

19.00 Frane in pokojni Ermanovi Anton Ogorevc 
v zahvalo in prošnjo 

ČET. 
13. 5.  GOSPODOV  
          VNEBOHOD 

20. 5. Bernardin, duhovnik 

8.30 
v zahvalo za zdravje 
Milka Ovčak, 30. dan 7.30 Marija Kermelj 

Stan. 
18.00 

 // 

19.00  
Bijec-Ilovar 
družina Benigar 

PET. 14. 5. Bonifacij, mučenec 21. 5. Timotej, diakon 

   7.30 starši Papič Ivanka in Ignac Babnik 

19.00 
Milena Korošec, 30. dan 
Julija Čarman Frančiška Žakelj, obl. 

SOB. 15. 5. Izidor, kmet 22.5. Marjeta, redovnica 

7.30   
Franc Šoln, obl. 
Tone in Tončka Brišar Marija Gregori 

19.00   

NED. 16. 5.  7. VELIKONOČNA 23. 5.  BINKOŠTI 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30   

Stan. 
9.30 

  

10.00  Marija Dobriha 

20.00   

od 10. do 23. maja 2021



 

za Božje varstvo otrok in  
njihovo pravo pot,  
 

za duhovne poklice 5x,  
 

v zahvalo in prošnjo,  
 

po namenu 2x,  
 

Marija Vraničar,  
 

za srečno zadnjo uro,  
 

v zahvalo. 
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PON. 24. 5. Marija Pomagaj 

7.30 Marija Vraničar 

19.00 
za Božje varstvo otrok 
in družin 

TOR. 25. 5. Beda Častitljivi 

7.30     Angela Stanič 

19.00 Anica in Marjan Cedilnik 

SRE. 26. 5. Filip Nerij, duh. 

7.30     starši Kopač in sestra 

19.00 Rokova Minka (Gunclje) 

ČET. 27. 5. Alojzij Grozde, m. 

7.30 za zdravje  

19.00 
Leopold Miklavčič 
Marijan Brišar 

PET. 28. 5. Margareta, m. 

   7.30 
Josip Perušek in v za-
hvalo 

19.00 Marija Jurček, obl. 

SOB. 29. 5. Maksim Emonski 

7.30    

19.00  

NED. 30. 5. SVETA TROJICA 

6.30 za žive in mrtve farane 

8.30  

Stan. 
9.30 

 

10.00  

20.00  

od 24. do 30. maja 2021
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NABIRKA DRUGE NEDELJE 

V nabirko 2. nedelje v mesecu aprilu ste darovali 1.710 €.  

Boglonaj. 
 

DAR ZA OLJKE 

Hvala tudi za dar, ki ste ga namenili za oljke. S temi darovi  
pomagamo pri obnovi cerkva v slovenski Istri. 
 

NAMENSKI DAR ZA ŽUPNIJO 

N. N. 1.000 €. Hvala vam. 

DAROVI OB POGREBU: 
 

Milke Ovčak:  
brat Jože 2 maši in 60 € za cerkev, 
sosedje 1 maša, 
Ovčak-Gradišnik 1 maša; 
   

Janeza Zupančiča: 
domači 200 € za cerkev, 
Mimi 1 maša, 
Gantar 1 maša, 
Angelca in Robert Kokovnik 2 maši; 
 

Franja Srše: 
žena Ani 100 € za cerkev, 
brat Štefan z družino 2 maši, 
sosedje iz Nove ulice 1 maša, 
Peter Grenc 1 maša, 
Krašovec 2 maši, 
Martina 2 maši, 
Mimi 1 maša, 
Ohrnik 1 maša, 
Barbara Šoštarič 2 maši; 
 

Janeza-Jožefa Pilgrama: 
domači 200 € za cerkev; 
 

Vinka Šolna: 
Ana, Darinka in Janez z družinami 1 maša; 
 

Rezke Babnik 
Tea Rakef 1 maša. 



 

Molitveni  
namen v maju  
je na čast  
Mariji, majniški  
Kraljici.  
 
K tej molitvi  
smo vabljeni  
vsi. 

POROKE 
Še ni bilo nobene poroke. 
   

NOVOKRŠČENCI: 
Še ni bilo nobenega krsta. 
 
 

V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† KAREL PERME (87 let), Na gmajni 28 
† FRANJO SRŠA (82 let), Nova ulica 19 
† MILKA VRBEC (69 let), Stanežiče 5a 
† MARINKA TRAMPUŠ (70 let), Strnadova 5 
† JANEZ ZUPANČIČ (88 let), Martinova 16 
† DARINKA CIPERLE (81 let), Savinškova 2 
† ELIZABETA ŠAJNOVIČ (83 let), Bratov Kraljič 4 
† JANEZ JOŽEF PILGRAM (80 let), Konrada Babnika 4  
† MILKA OVČAK (87 let), Prušnikova 25 
† MILENA KOROŠEC (85 let), Celovška 329 
† JAN BRVAR (71 let), Na Delih 8 
 

Letos smo pospremili na božjo njivo 36 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 
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 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 št. župnijskega 
urada 01 512 81 30. 

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

 
 ob nedeljah: 
   v Šentvidu: 8.30 (po spletu) 
 

 ob delavnikih: 
   v Šentvidu: 7.30 in 19.00  
   (v cerkvi) 
 

 ob praznikih: 
   v Šentvidu: 19.00 (po spletu) 

 
Sprejemam mašne namene 
za maj in junij.  
Darujte tudi za maše, ki jih 
oddam duhovnikom, ki jih 
imajo premalo. Hvala. 

Do nadaljnjega ostaja »koro-
na« okrasitev. Ob sprostitvi 
epidemioloških razmer pa se 
bomo o krašenju pogovorili 
osebno. Ostanite zdravi!    

Vabljeni k spremljanju teden-
skih oznanil, aktualnih izre-
dnih obvestil in fotozgodb 
preteklih dogodkov, objavlje-
nih na župnijski spletni strani: 
www.zupnija-sentvid.si. 
Še posebej vabljeni k sprem-
ljanju nedeljskih in prazničnih 
sv. maš prek župnijskega 
YouTube kanala. 
Prek spletne strani se lahko 
naročite tudi na obvestila o 
izidu Našega zvona. 

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

