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PRED 30. LETI 
  

 Takrat sem bil župnik v župniji Veliki Gaber in Sela pri 

Šumberku in v zraku je bilo čutiti nastajanje samostojne 

države Slovenije. Nikoli ne bom pozabil tistega valovanja 

slovenskega naroda. Povsod smo se pogovarjali o tem, se 

veselili, upali, pričakovali in se tudi bali. V Svetem pismu 

pa piše: »ljubezen strah prežene«. Takrat smo Slovenci 

verjeli v te Božje besede in uspeli. Dobili smo državo. Ni 

nam bila podarjena. Izborili smo si jo. V tisočletnih sanjah 

in željah. Pri političnih odločitvah in ob modrih potezah te-

danjih vodilnih. Temelječi na 98 % plebiscitni odločitvi 

vsega naroda. Na koncu tudi z vojno za Slovenijo. 

 Sam sem bil zraven. Na Medvedjeku na Dolenjskem. 

V tistih pomembnih bojih. Pri mojih takratnih faranih. Na 

prvi bojni črti za narod, domovino, državo. Bili so to težki 

trenutki, ampak veličastna dejanja, v katerih se je pisala 

prihodnost naroda in države. 

 Zato mi je po 30. letih naše državnosti hudo, ko okrog 

sebe vidim, slišim in čutim, kako »malo mar« je mnogim 

za ta velik izmoljen in priborjen biser samostojnosti in  

suverenosti, ki smo ga skozi zgodovino zbrusili tistega  

lepega dneva D.  

 Ob 30-letnici si želim, da teh velikih del, storjenih iz 

ljubezni do naroda in države, nikoli ne pozabimo. 

Iz njih živimo v prihodnost in jih pripovedujmo mlademu 

rodu. SREČNO SLOVENIJA! 

         župnik 
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ČETRTEK 3. junij              SV. REŠNJE TELO IN KRI 

8.30  maša v Šentvidu  

dopoldne obisk bolnikov in starejših 

19.00 
 
 
 
 
 
 

maša in procesija z Najsvetejšim 
 
 
 
 
 
 
 

PETEK 4. junij               prvi petek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših 

po več. maši češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.00 

SOBOTA 5. junij               prva sobota 

po jutr. maši češčenje Najsvetejšega 

NEDELJA 6. junij              10. NEDELJA MED LETOM 

11.30 romarska maša na Brezjah 

PETEK 11. junij             SRCE JEZUSOVO, praznik 

16.00 romanje na Kurešček 

SOBOTA 12. junij             SRCE MARIJINO, praznik 

11.00 srečanje parov jubilantov 

NEDELJA 13. junij            VIDOVA NEDELJA 

10.00 slovesna sveta maša 

pri vseh mašah darovanje za župnijo 

TOREK 15. junij            SVETI VID 

ves dan čaščenje Najsvetejšega (več na strani 5) 

8.30, 10.00, 19.30 maše v Šentvidu 

NEDELJA 20. junij            12. NEDELJA MED LETOM 

20.45 pozdrav domovini 

NEDELJA 27. junij            13. NEDELJA MED LETOM                            
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PETEK 2. julij               prvi petek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših  

po več. maši češčenje Najsvetejšega v tišini do 20.00 

SOBOTA 3. julij               prva sobota 

po jutr. maši kratko češčenje Najsvetejšega 

NEDELJA 4. julij              14. NEDELJA MED LETOM 

ČETRTEK 1. julij               prvi četrtek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših  

pri jutranji in 
pri več. maši 

nabirka za maše za nove duhovne poklice  
in njih svetost  

po več. maši molitvena ura za nove duhovne poklice 



 

4 

VABILO ZAKONCEM JUBILANTOM 
Zahvalna maša zakoncev »jubilantov« bo v soboto, 12. junija, 
ob 11.00. Zaradi velikega števila (vključeni so tudi lanski slav-
ljenci) družabnega srečanja v Vidovem domu ne bo. Tisti, ki ži-
vite v naši župniji, pa ste poročili v drugih župnijah, se nam ja-
vite, da vas lahko povabimo k srečanju. 

        ROMANJE NA KUREŠČEK      
V petek, 11. junija, ob 16.00 ste lepo vabljeni na Kurešček, kjer 
se že po »tradiciji« posvetimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu. 
Še posebej povabljeni obe molitveni skupini in molivci župnij-
skega živega rožnega venca. Hvala za vse vaše molitve, s kate-
rimi nas posvečujete. 

ROMANJE NA BREZJE 
Letošnje »korona« župnijsko življenje bomo v nedeljo 6. junija, 
dopoldne, »kronali« z romanjem na Brezje. Ker vlak zaradi ob-
nove proge ne vozi, izberite romanje peš, s kolesom ali družin-
ski prevoz z vašim osebnim avtomobilom. Avtobusni prevoz iz 
solidarnosti pustite starejšim in tistim, ki nimajo avtomobila ali 
izpita. 
Odhod tistih, ki boste šli peš, je ob 3.00. Organizirate se sami. 
Kolesarji krenejo na pot ob 8.00. Organizirate se sami. 
Avtobus odpelje iz Stanežič ob 10.15 in izpred farne cerkve v 
Šentvidu ob 10.30. Na avtobusu je obvezna maska in predpisa-
na »korona« razdalja med sedeži.  
Maša na Brezjah bo ob 11.30. uri, in sicer pod šotorom pred ba-
ziliko. Vabljeni! 
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VIDOVA NEDELJA 
Vidovo nedeljo bomo praznovali 13. junija. Obeležili bomo oblet-
nico posvetitve sedanje župnijske cerkve in se priporočili svete-
mu Vidu. Vabljeni vsi, ki čutite z našo župnijo in jo imate radi. 
Osrednje praznovanje bo pri slovesni maši ob 10.00 in po njej 
krajše družabno srečanje okrog cerkve. Zunaj ni posebnih omeji-
tev. Priporočamo vzdrževanje razdalje. 
To nedeljo NI maše ob 9.30 v Stanežičah.  
 
CELODNEVNO ČEŠČENJE NA DAN SV. VIDA, 15. JUNIJA 
Praznovanje sv. Vida je po tradiciji tudi dan župnijskega celo-
dnevnega češčenja. Ta dan nas obvezuje, da pridemo k mašam, 
ves dan častimo Najsvetejši zakrament in se priporočimo s. Vidu. 
 

»Češčenje« bomo oblikovali ob posebnih oblikah molitve. Vsak 
naj izbere tisto, ki mu je najbližje. K posameznim molitvenim 
uram pa zagotovo pridite člani skupin, navedenih v spodnjem 
razporedu, in tudi njihovi voditelji. Tako bomo lažje zagotovili 
stalno molitveno prisotnost pred Jezusom. Hvala. 
 

Razpored  češčenja Najsvetejšega: 
 

 8.30: sveta maša (vsi) 
 

 9.0010.00: molitveno bogoslužje (bralci Božje besede in člani 

svetopisemske skupine)  vodi župnik 
 

 10.00: sveta maša (vsi) 
 

 10.4512.00: rožni venec (molitvena skupina) - vodi Olga Srša 

 12.0015.00: odmor 

 15.0016.00: prepevanje evharističnih ljudskih pesmi in orgel-

ska meditacija (pevci)  vodi Marinka Muhič 

 16.0017.00: evharistična meditacija (ŽPS in zakonci)  vodita 
Veronika Vizjak in Katarina Zupančič 

 17.0017.30: večernice (vsi)  vodi župnik  
 17.30-18.00: molitev v tišini (vsi) 
 18.18.30: molitev mladih (animatorji in birmanci) 

 18.3019.00: litanije (pevci in ministranti)  vodi župnik 
 

 19.00: slovesna sv. maša  



 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA 
Letošnje veroučno leto je bilo drugačno. Kateheti smo se trudili, 
da vam, kljub drugačnosti, prinašamo Jezusovo besedo prek so-
dobnih medijev. Hvala, ker ste nas na »ta način« sprejeli starši 
in otroci. Verouk bomo zaključili v prvih junijskih dneh. Birmanci 
imajo do sredine junija še preverjanje znanja pri župniku. Deveti 
razred pa se bo na Vidovo nedeljo 13. junija, pri maši ob 10h, 
Bogu zahvalil za vse dobro in lepo, kar so skozi  leta verouka 
prejemali v veroučnih klopeh in na drugih veroučnih srečanjih. 

POLETNI ORATORIJ  
Po enem letu premora napovedujemo poletni oratorij, ki bo od 
ponedeljka, 23., do vključno petka, 27. avgusta. Prijavnice bodo 
na voljo v cerkvi med tiskovinami od 30. maja do 27. junija.  
Prijavite se lahko tudi prek župnijske spletne strani. Pohitite in si 
zagotovite udeležbo.  

VEROUČNE POČITNICE 
Katehetom hvala za učenje. Otrokom, staršem in katehetom le-
pe počitnice. Srečno na vseh poteh v gorah ali na morju. V poz-
nem poletju bo izšlo katehetsko pismo in urnik za novo šolsko 
leto. V veroučnih klopeh se spet srečamo septembra. Med počit-
nicami pa se vidimo v farni cerkvi vsako nedeljo pri Jezusovi  
mizi.  
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PON. 31. 5. obiskanje D. Marije 7. 6.  Robert, opat 

7.30 starši Prevodnik Janez Zupančič 

19.00 
Janez Mazi, 30. dan 
Stanka Roessler starši Jenko 

TOR. 1. 6. Justin, mučenec 8. 6.  Medart, škof 

7.30     v zahvalo za zdravje starši Zavašnik 

19.00 Franc Kolar pokojni iz dr. Toni 
Jožefina Sirovina 

SRE. 2. 6. Marcelin in Peter 9. 6.  Primož in Filicijan, m. 

7.30     
družina Markovčič 
starši Šušteršič Terezija, Ana in Antonija 

19.00 
Roza Miklavčič 
v zahvalo za 80. let 

Vera Kregar, 30. dan 

ČET. 
3. 6. SV. REŠNJE TELO  
        IN KRI 

10. 6.  Bogumil, škof 

8.30 Alojz Uran, nadškof 7.30 Jože Jurca 

19.00 
Slavko Mavrič 
Janez Fon, Janja Bevc Anton Kajzer 

PET. 4. 6. Frančišek, red. u. 11. 6.  Jezusovo Srce 

   7.30 Brigita Zidar Vera Kregar 

19.00 Cedilnik (Gunclje) Srečko in Marija Umek 
Peter Jesihar 

SOB. 5. 6. Bonifacij, škof 12. 6.  Marijino Srce 

7.30   za blagoslov otrok Jelka Srša 

19.00   

NED. 
6. 6.  10. NEDELJA  
          MED LETOM 

13. 6.  11. NEDELJA  
           MED LETOM 

6.30 za žive in pokojne farane za žive in pokojne farane 

8.30 starši Kirbiš Anton in Antonija Bitenc 

9.30 
Stan. 

Lojze Mrak NI MAŠE 

10.00  
za župnijo, na čast sv. Vidu 
pokojni iz družine Orel 

20.00   
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PON 14. 6. Valerij in Rufin, m. 21. 6. Alojzij, redovnik 

7.30 Vera Kregar Križničevi 

19.00 Zupančič—Hočevar Alojzij Kotar—Cvelbar 

TOR. 15. 6. SV. VID 22. 6. Tomaž More, muč. 

8.30     Vida Ježek 7.30 Ivanka Papež 

10.00 na čast sv. Vidu // 

19.00 Andrej Pečar Alojz Uran, nadškof 

SRE. 16. 6. Beno, škof 23. 6. Jožef Kafasso, red. 

7.30     Frančiška Sitar Alojzij in Jožefa Jama 

19.00 
v zahvalo in prošnjo 
Janez in starši Kos Anton Ogorevc 

ČET. 17. 6. Albert, duhovnik 24. 6. Rojstvo J. Krstnika 

7.30  Karel Erjavec in njegovi 

19.00 Alojz in Lojzka Gole v zahvalo 

PET. 18. 6. Marko in Marcelian 25. 6. Viljem, opat 

   7.30 Miranda Vičič Hribar in Glavan 

19.00 Majda in Janez Bitenc Jernej Sitar 

SOB. 19. 6. Nazarij, škof 26. 6. Ciril Aleksandrijski 

7.30   Ivanka Babnik Rezka Babnik 

19.00 Jože Grm Janko Lenarčič

NED. 
20. 6.  12. NEDELJA  
           MED LETOM 

27. 6. 13. NEDELJA  
           MED LETOM 

6.30 
za žive in pokojne farane 
pokojni iz družine Orel za žive in pokojne farane 

  8.30 Ana Mrak Leopold Miklavčič 

9.30 
Stan. 

  

10.00 Vera Kregar  

20.00 za domovino  

od 14. do 27. junija 2021



 

PON. 28. 6. Irenej, škof 

7.30 Marijan Šušteršič 

19.00 Janez Tomažin 

TOR. 29. 6. Peter in Pavel, ap. 

7.30     za novomašnike 

19.00 Pavel Urankar 

SRE. 30. 6. rimski mučenci 

7.30     starši Mirt 

19.00 Milka Ovčak 

ČET. 1.  7. Estera, sp. ž. 

7.30 za razsvetljenje Sv. Duha 

19.00 France Bernik 

PET. 2. 7. Bernardin, duh. 

   7.30  

19.00 Jože Ceglar 

SOB. 3. 7. Tomaž, ap. 

7.30    

19.00 Janez Urbas, obl. 

NED. 
4. 7.  14. NEDELJA 
         MED LETOM 

6.30 za žive in pokojne farane 

8.30 v zahvalo 

9.30 
Stan. 

 

10.00  

20.00  
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od 28. junija do 4. julija 2021

Za zdravje, za zdravo pamet, za domovino, po namenu 2x, za 
razsvetljenje Svetega Duha, za nerojene otroke, v zahvalo, v 
zahvalo za zdravje. 

, ki bodo opravljeni 
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Nabirka »druge nedelje« v mesecu maju: 1.605 €. 
 
Namenski osebni dar za župnijo: 
100 € N. N. 
100 € N. N. 
 
Hvala! 
 
Hvala za tudi za darove, ki ste jih namenili župniji prek transak-
cijskega računa.  

Molitveni namen v juniju je na čast svetemu Vidu. 

Vere Kregar: 
- domači 200 € za cerkev  
- Ivana Rozman za 2 maši 
 

Milke Ovčak: 
sestra Marinka, nečaka Franci 
in Janja za maše 
 

Katarine Ban: 
maša na čast angelom varuhom, Mlinarjevi 
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NOVOKRŠČENCI: 
 
 ZALA DEBEVEC, Plemljeva 3 

 KATARINA PIJA JEROMEN, Breznikova 1 

 NADJA EMA JEROMEN, Breznikova 1 

 HANA GROŠELJ, Stanežiče 28 

 JONATAN ALEKSANDER MRAK, Stanežiče 28c 

 DOROTEJA IGLIČAR-PERČIČ, Stanežiče 36a 

 LANA PIRC, Stanežiče 62 
 

Letos je bilo v župniji  7 krstov.  
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
 
POROKE ŠE ČAKAMO: 
 
   

   

   
 

Letos v župniji še ni bilo poroke. 
 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 
† KATARINA BAN (1. leto), Bratov Komel 13 

† JANEZ MAZI (82 let), Zvezda 21 

† OTON ZEVNIK (85 let), Medenska 71 

† VERA KREGAR (85 let), Cesta XXV talcev 5 

 
Letos smo na božjo njivo pospremili 40 faranov. 
Gospod, daj jim večni pokoj. 



 

Delavniške: 
 ob 7.30 
 ob 19.00 
Nedeljske: 
 V Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 20.00 

 v Stanežičah ob 9.30 
Praznične: 
  v Šentvidu ob 8.30 in 20.00   
  v Stanežičah ob 18.00 

  ponedeljek in sreda od 
17.00 do 18.00 

 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. 

V času uradnih ur spreje-
mam mašne namene za  
julij, avgust in september. 
 
Darujte tudi za maše, da jih 
oddam duhovnikom, ki imajo 
premalo mašnih namenov. 
Iskrena hvala! 

Razpored v juniju: 
 2. 6. Brod 
 5. 6. Podgora 
 12. 6. praznična okrasitev 
 19. 6. Poljane 
 26. 6. Šentvid 
 3. 7. Trata-Pržan 
Hvala za vašo nesebično po-
moč in skrb. 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 
preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 
objavljamo na  spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
 

Prek spletne strani se lahko 
tudi naročite na e-Naš zvon. 

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

