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OKREVANJE
Upali smo, da bo obdobje epidemioloških omejitev mimo.
Pa nič ne kaže na boljše čase. Vendar človek vedno upa in ne
obupa.
Zato vsi politiki in ekonomisti kljub temnim oblakom govorijo o »okrevanju«. Na tisoče milijard denarja bo šlo za poživitev
gospodarstva. Kakor se povsod načrtuje okrevanje, tako bi ga
morali načrtovati tudi v Cerkvi. Zanj na potezi niso samo škofje,
duhovniki in naše pastoralne službe, ampak vsak, ki nosi skrb in
odgovornost za širjenje krščanskega življenja. Žalostno bo, če
bomo vse sile polagali samo v okrevanje gmotnih dobrin in pri
tem pozabili ali zavestno obšli naše duhovno življenje. Pri okrevanju naj nas vodi in žene gorečnost za Božjo hišo.
Ena takšnih nalog okrevanj je privesti mlade do živega in
osebnega odnosa z Jezusom. Tukaj prav z zgledom lahko naredimo največ. Vse ostalo so samo pripomočki. In pripomoček je
tudi verouk, ki ga bomo začeli v prvih septembrskih dneh.
Želim si, da bi letos veliko otrok prišlo in hodilo vse leto k
verouku »v živo«. V Vidovem domu bomo s kateheti nadaljevali
tisto, kar upam, da ste z otroci že od dojenčka naprej živeli doma. Vem, da ste jih materialno lepo oskrbeli. Obenem pa verjamem, da niste obšli tudi človeške in krščanske vzgoje. Hvala za
ta vaš prvi družinski verouk in osebni zgled. Naj bo pot
»okrevanja« blagoslovljena, polna korajže in lepih spodbud. Pa
ne pozabimo, da pri »nalezljivosti« za vero še vedno največ
šteje osebni zgled staršev.
župnik

ČETRTEK 2. september
1. četrtek
dopoldne obisk bolnikov in starejših
pri obeh mašah darovanje za maše za nove duhovne poklice in
njih svetost
po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim
PETEK 3. september
1. petek
dopoldne obisk bolnikov in starejših
po več. maši češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 20.00
SOBOTA 4. september
1. sobota
po jutr. maši češčenje Najsvetejšega
NEDELJA

5. september

ANGELSKA NEDELJA

9.30
19.00
TOREK
16.00-18.00
SREDA
7. 30, 19.00
18.00
ČETRTEK
16.00-18.00
SOBOTA
10.00

Stanežiče: žegnanje
večerna nedeljska maša v Šentvidu (spet ob 19.00)
7. september
vpisovanje v veroučno šolo
8. september
mali šmaren
maši v Šentvidu
maša v Stanežičah
9. september
vpisovanje v veroučno šolo
11. september
molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah

NEDELJA
pri vseh mašah
18.00
PONEDELJEK
SOBOTA
ves dan

12. september 24. NEDELJA MED LETOM
darovanje za potrebe župnije
Stanežiške serenade: koncert Slovenskega okteta
13. september - ZAČETEK VEROUKA
18. september
Stična mladih

NEDELJA 19. september KATEHETSKA NEDELJA
8.30 pri maši sodelujejo OPZ, starši, kateheti …
14.30 peš romanje k Mariji v Leščevje na Dobrovo
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PONEDELJEK 20. september
20.00 srečanje za staršev birmancev 9. razreda

PETEK 24. september
19.00 sveta maša ob začetku zakonskih srečanj in po
njej skupno srečanje v Vidovem domu
NEDELJA 26. september
TOREK
20.00
SREDA
17.00-18.00
ČETRTEK
dopoldne
pri obeh mašah
po več. maši
PETEK
dopoldne
pri več. maši
po več. maši
SOBOTA
po jutr. maši
19.00
NEDELJA

8.30
10.00

26. NEDELJA MED LETOM,
SLOMŠKOVA

28. september
srečanje mladih
29. september
vpis otrok v Jezusovo malo šolo (Vidov dom)
30. september
1. četrtek
obisk bolnikov in starejših
darovanje za maše za nove duhovne poklice in
njih svetost
molitvena ura pred Najsvetejšim
1. oktober
1. petek
obisk bolnikov in starejših
začetek devetdnevnice pred birmo
češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 20.15
2. oktober
1. sobota
češčenje Najsvetejšega
devetdnevnica pred birmo
3. oktober
27. NEDELJA MED LETOM,
ROŽNOVENSKA
predstavitev birmancev 8. razreda
devetdnevnica birmancev 9. razreda
zlata maša p. Tomaža Menarta

V septembru vsi molimo za blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu.
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ŽEGNANJE V STANEŽIČAH
Na angelsko nedeljo, 5. septembra, ob 9.30 vabljeni v Stanežiče
k podružničnemu prazniku svetega Jakoba in k spominu blagoslovitve stanežiške cerkve. »Stanežiške serenade« bodo pa zaradi obveznosti v oktetu 12. septembra ob 18.00. Med nami bo
Slovenski oktet. Za udeležbo je obvezen PCT pogoj.
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE
POKLICE NA BREZJAH
Letos bo 11. septembra. Odhod avtobusa iz Stanežič bo ob 8.30, izpred
župnijske cerkve v Šentvidu pa ob
8.45. Stroške prevoza (5 €) boste plačali na avtobusu. Molitveno dopoldne
bomo zaključili ob 13h. Prijavite se v
zakristiji. Vabljeni vsi, ki čutite skrb za
zdrave družine, za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.
KAPLA'NIJA
Po počitnicah bo »KAPLA'nija« odprla vrata v nedeljo 12. 9. po
dopoldanskih mašah. Vabljeni na druženje ob kavi, čaju, soku …
Znotraj prostora ste lahko samo, če izpolnjujete pogoj PCT.
VEČERNE NEDELJSKE MAŠE
Na vašo željo in ker je v mesecu septembru zvečer že temno,
bodo nedeljske večerne maše od 5. septembra dalje ob 19.00!!!
STIČNA MLADIH 2021
Vsi mladi od 14. leta
naprej iskreno vabljeni na jubilejni, že 40.
festival Stična mladih,
ki bo letos v soboto,
18. septembra.
Prijave sprejemata Beno (tel: 069 954
621) in Pia (tel: 031 407 630) po telefonu in osebno.
Vsi mladi iskreno vabljeni.
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ROMANJE K MARIJI V LEŠČEVJU
Poromali bomo v nedeljo, 19. septembra, ob 14.30 izpred župnijske cerkve.
Bodite pohodniško obuti in vremenu primerno oblečeni. Hoje je približno 2 uri in
pol. Romamo v vsakem vremenu.
ZAKONSKE SKUPINE
Začetek letošnjih srečanj zakonskih skupin bo v petek, 24. septembra. Začnemo
z mašo ob 19.00, po njej pa bo v Vidovem domu še skupno srečanje z gostom ali z zakonskim parom.
VABILO K PEVSKIM ZBOROM
Začenjamo redno delo tudi z župnijskimi zbori. Prisrčno vabimo
nove pevce za otroški, mladinski in mešani zbor. Čim več nas
bo, lepše bo petje. Dobrodošli in hvala že vnaprej.
MISIJONSKE OBLJUBE

Te obljube so se v »korona« času
kar izgubile. Upajmo, da bo zanje
v letošnjem pastoralnem letu več
»normalnega« časa.
Izkoristimo
jih za medsebojno človeško bližino
in duhovno korist.
3. oktobra bo ZLATA MAŠA (50 let
duhovništva in redovništva) p. Tomaža Menarta, 10. oktobra bo
BIRMA in 24. oktobra IZBIRANJE novih članov za ŽPS. Vmes pa
še veliko možnosti za vsakega posebej in za vse skupaj. Hvala,
ker ste zraven.
VOLITVE ŽPS
Trenutno je župnija brez pastoralnega sveta. Za pomembne dogodke ali odločitve se posvetujem z vami in se nato odločam,
kako voditi in živeti župnijsko življenje. Hvala za vašo ZKP
(zdravo kmečko pamet), s katero mi pomagate.
Uradno so škofje določili, da bomo po vseh župnijah naše
škofije člane za novi ŽPS izbirali 26. septembra. Na tisto nedeljo pa imamo v naši župniji duhovne vaje za birmance. Zato
sem »volitve« prestavil na za en mesec. Novi ŽPS izbiramo 24.
oktobra! Hvala za razumevanje.
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VEROUK
Vse, kar vas zanima in kar morate vedeti glede novega veroučnega leta, lahko preberete v Katehetskem pismu. Vzemite ga v
cerkvi med tiskovinami. Dostopno je tudi na spletni strani naše
župnije: https://www.zupnija-sentvid.si/verouk/.

ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Vpisovanje k verouku bo 7. in 9. septembra od 16h do 18h. Z
veroukom pričnemo 13. septembra. Za blagoslov pa bomo še
posebej poprosili na katehetsko nedeljo, 19. septembra, pri
maši ob 8.30.
MLADINSKA SREČANJA
Letos se bomo spet srečevali v mladinski sobi. Prvo srečanje bo
v torek, 28. septembra, ob 20h. Vabljeni. Še posebej povabljeni
lanski »devetarji«.
SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV 9. razreda
Srečanje bo 20. septembra ob 20h v farni cerkvi. Ne pozabite!
IZOBRAŽEVALNA SREČANJA (VEROUK) ZA STARŠE
Močno si želim, da bi se v letošnjem veroučnem letu nadaljevala
srečanja za starše veroučencev. O datumih in temah srečanj
boste pravočasno obveščeni v mesečnih izdajah Našega zvona,
na župnijski spletni strani in pri rednih tedenskih oznanilih.
GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje po metodi »Edgar Willems« je tudi letos v Vidovem domu. Informacije o vpisu v začetni in nadaljevalni program lahko pridobite na tel. 041 698 978 ali po e-pošti na naslovu: ula.ulaga@yahoo.com.
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od 30. avgusta do 3. oktobra 2021
PON. 30. 8. Feliks, mučenec

6. 9. Zaharija, prerok
st., brat in sestra Srša

7.30 Marija Mazi
19.00 Anton Boldin in Polenškovi Filip in Polona Nahtigal
TOR. 31. 8. Pavlin, škof
7.30 Franjo Srša
Valentin Peršin
19.00 Stanislava Pristov
SRE. 1. 9. Egidij, opat
7.30
18.00 //
Stan.
19.00 Vika Karun, 30. dan
ČET. 2. 9. Marjeta, mučenka
7.30
Klavdio Jamnik in Stane
19.00 Dobrovoljc, 7. dan
PET. 3. 9. Gregor veliki, papež
7.30
Marija in Matevž Vrhovnik
19.00 Francka Sitar, 7. dan
SOB. 4. 9. Mojzes, očak
Žmuc in mama Va7.30 Franc
lentina Erjavec

7. 9. Regina, mučenka

19.00 Marija Mazi

Jernej Mavec in Ivanka Kozole

NED.

5. 9. ANGELSKA
NEDELJA

6.30 župljani in dobrotniki
8.30 Franc Jurij Orel, 7. dan
Stan. za sosesko
9.30
10.00

Avgust Kovačič
8 . 9. MALI ŠMAREN
8.30 Majda Smrke
na čast Materi Božji
Minka Zupan
9. 9. Peter Klaver, redovnik
za zdravje
Lojze Gerden
10. 9. Nikolaj Tolentinski, s.
za zdravje
11. 9. Prot in Hijacint, muč.

Starič in Kopač
12. 9. 24. NEDELJA
MED LETOM
župljani in dobrotniki
Bahovec
Frančiška Bečan
pokojni Klun in Krznar

19.00 Stanislav Čarman
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od 30. avgusta do 3. oktobra 2021
PON. 13. 9. Janez Zlatousti, škof 20. 9. Andrej Kim, duh.
7.30 za zdravje
Franc Kolar
19.00 Danijel Šuštarič
Barbara Bilban, obl.
TOR. 14. 9. Povišanje sv. Križa 21. 9. Matej, evangelist
7.30 starši in France Bojc
Alojz Miklavčič
Marija in Matevž Vrhovnik
19.00 Franc in Marija Vurušič
SRE. 15. 9. Žalostna Mati Božja 22. 9. Mavricij, mučenec
7.30 Ana Mrak
zahvalo in prošnjo
19.00 v
Anton Ogorevc
ČET. 16. 9. Kornelij in Ciprijan

v zahvalo in prošnjo
v zahvalo in prošnjo za Božje varstvo
23. 9. Pij, redovnik in spov.

7.30
19.00 Marija Pečnik
PET. 17. 9. Robert Bellarmino
7.30
19.00 za blagoslov in varstvo

starši Zupan in brat France
24. 9. A. M. Slomšek, škof
Stane Dobrovoljc, 30. dan
za zdravje

SOB. 18. 9. Jožef Kupertinski, d. 25. 9. Nikolaj, kmet
7.30
Ivan Šetina, obl.
19.00 Frančišek Grilc, obl.
Vinko Pirš
26. 9. 26. NEDELJA M. L.
NED. 19. 9. KATEHETSKA NED
SLOMŠKOVA
župljani in dobrotniki
6.30 župljani in dobrotniki
8.30
Stan. Egidij Lampič
Kristina Rozman
9.30 Domen Petrovčič
10.00 Marija Žnidaršič, obl.
19.00 Ivan Baniček, 30. dan
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PON. 27. 9. Vincencij, red.
7.30
19.00 Leopold Miklavčič
TOR. 28. 9. Venčeslav, mučenec
7.30 Minka Šetina
19.00 Amalija Kelher, obl.
SRE. 29. 9. Nadangeli M., G., R.
7.30
19.00 v zahvalo za 90 let

Marije Mazi:
Marija, Janez Mazi 8 maš
Antonije Merhar:
hči Tatjana za 1 mašo
družina Krašovec za
mašo
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Staneta Dobrovoljca:
domači 90 € za župnijo.

ČET. 30. 9. Hieronim, c. učitelj
7.30
19.00 Jože Jurca
PET. 1. 10. Terezija D. J.

Marija Babnik,

7.30

Marija Mazi 5x,

19.00 Francka Sitar, 30. dan

za duhovne poklice 3x,

SOB. 2. 10. Angeli varuhi

v zahvalo,

7.30

za zdravje 2x,

19.00 Andrej Magister ml., obl.
3. 10. 27. NEDELJA M. L.
NED.
ROŽNOVENSKA
6.30 župljani in dobrotniki
8.30
Stan. Kristina Rozman
9.30
v zahvalo za 50. let duhov10.00 ništva
Lojze Slak
19.00 Franc Jurij Orel, 30. dan

stari starši Lampič in Nemec,
Antonija Merhar 2x.
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POLETNI ORATORIJ
Na letošnjem poletnem oratoriju smo
s preko 80-imi otroki in 31-imi animatorji spoznavali blaženega Carla
Acutisa. To je bil fant, ki je živel »na
polno« z ljudmi in v odnosu do Boga.
Stvarnik ga je starega komaj 15 let
poklical k sebi.
Ob dramskih igrah o tem plemenitem fantu, ob katehezah,
molitvi, petju in najrazličnejših delavnicah smo se ves teden
učili resničnosti življenja. Popoldnevi pa so bili rezervirani za
številne športne igre in medsebojno druženje. Imeli smo tudi lep
izlet v Stanežiče. Mnogi so prvič videli to našo lepo podružnico.
Hvala vsem za vse. Še posebej pa vsem trem voditeljem,
Blažu, Andreju in Katji. Hvala vsem drugim animatorjem. Hvala
tudi »sponzorjem«: podjetju Agregat, gostilni Jarh, šentviškim
gasilcem, Zavodu sv. Stanislava, Četrtni skupnosti Šentvid, Premožetovim in Perčičevim iz Stanežič za travniško igrišče in
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo lahko uživali lepe
zadnje letošnje poletne počitniške dni!

Nabirka druge nedelje v mesecu:
- v juliju: v Šentvidu 2.710 €, v Stanežičah 210 €.
- v avgustu: v Šentvidu 2.250 €, v Stanežičah 220 €.
Namenski dar: - za župnijo 300 € (N.N.)
150 € (N.N.)
300 € (N.N.)
- za misijone 150 € (N.N.)
V imenu župnije iskrena hvala vsem darovalcem!
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NOVOKRŠČENCI:
 ŽIVA BRIŠAR, Gunceljska 13
 IZABELA JEŠE, Medno 20
 IVANA HAZLER, Štula 15b
 VAL GLAJNCER, Na gaju 5
 KAJA GLAJNCER, Na gaju 5
 MARK ČOSIČ, Medno 29
 JOŠT PLUT, Pot sodarjev 23
 MENDY MERHAR, Dvor 13
Zakrament krsta je letos prejelo 19 otrok.
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu.
ZAKRAMENT ZAKONA STA SI PODELILA:
 PETRA ŽNIDAR in MARKO KOZOLE
Letos smo imeli v župniji dve poroki.
Veliko božjega varstva želimo za skupno pot.
V
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

GOSPODU SO ZASPALI:
MARIJA MAZI (85 let), Zvezda 21
PRAINTZ LIPOGLAVŠEK (95 let), Medenska 87
FRANC JURIJ OREL (75let), Tibilisijska 54
ALOJZ KORENČIČ (88 let), Medno 31
KRISTINA KRAMŽAR (86 let), Pot na Zduše 7
ANTONIJA MERHAR (92 let), Prinčičeva 10
KRISTINA ROZMAN (86 let), Stanežiče 23
VIKTORIJA KARUN (86 let), Globočnikova 13
IVAN BANIČEK (88 let), Zvezda 18
FRANCKA SITAR ( 88 let), Arharjeva 4
STANISLAV DOBROVOLJC (83 let), Stanežiče 84

Na božjo njivo smo letos pospremili 58 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
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Delavniške v Šentvidu:
 jutranje maše ob 7.30;
 večerne maše ob 19.00.
Nedeljske:
 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.

Prostih je še nekaj mašnih
namenov v septembru.

Uradne ure:
 v ponedeljek in sredo
od 17. do 18. ure
 v petek od 10. do 12. ure.
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.

Razpored v septembru:
 sobota, 4. 9. Vižmarje-pod
 sobota, 11. 9. Podgora
 sobota, 18. 9. Polane
 sobota, 25. 9. Šentvid
 sobota, 2.10. Trata-Pržan
Hvala vam za vso pomoč in skrb!

Vabljeni k ogledu fotozgodb
preteklih dogodkov in spremljanju aktualnih oznanil, ki jih
objavljamo na spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.
Na spletni strani lahko dobite
tudi e-Naš zvon.

Mašne namene za oktober,
november in december že
sprejemam.
Vabim tudi k darovanju za
maše, ki jih oddam duhovnikom, ki jih imajo premalo.

