OKTOBER 2021

LETNI K XLI

ŠT. 10

OB PRAZNIKU
Se sprašujete, ob katerem prazniku? Ja vendar, birma
je tisti praznik, ki naj bi na novo »zbudil« vsakega od nas,
ki smo že bili birmani, in dal »polet« mlademu rodu novih
birmancev. Hvala Bogu, da so tudi letos. Po Božjem otroštvu, ki so ga pred leti prejeli pri krstu, bodo pri birmi postali Kristusovi pričevalci in sodelavci.
Podoba trte in mladike je morda najbolj posrečen in
najgloblji izraz tistega skrivnostnega odnosa, ki se zgodi z
nami pri krstu in birmi. Krst pomeni vcepitev mladike na
trto. Birma pa je utrditev tega vcepljenega. Kdaj pomislimo, za kako velik Božji dar gre? S krstom in birmo ne postanemo samo »malo bolj prijatelji« z Jezusom, ampak
On sam in vse njegovo življenje v polnosti zaživi v nas. To
življenje lahko vsakič obnavljamo tudi z ostalimi zakramenti. Se zavedamo, za kako velike in odločilne Božje darove gre?
In če je mladika povezana s trto, se zgodi še nekaj:
obrodi sadove. Za to rodovitnost pa obstaja pogoj: »Kdor
živi v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu; kajti brez mene
ne morete ničesar storiti« (Jn 15,5). Kako pa ostati v
njem? Jezus pravi: »Če moje besede živijo v vas« in
»Ostanite v moji ljubezni«. Za vse to imamo vsak dan dovolj priložnosti. Mi, ki smo že bili pri birmi, in vi, ki boste
birmani 10. oktobra. Čestitke vsem.
župnik

PONEDELJEK
18.30
TOREK
17.30
18.30
SREDA
18.30
ČETRTEK
17.45
18.30
20.00
PETEK
18.30
20.00
NEDELJA

4. oktober
molitev rožnega venca; molijo birmanci 9. razr.
5. oktober
srečanje za botre (v cerkvi)
rožni venec molijo učenci 5. razreda
6. oktober
rožni venec molijo učenci 6. razreda
7. oktober
srečanje s škofom birmovalcem
rožni venec molijo bralci Božje besede
srečanje IV. zakonske skupine
8. oktober
rožni venec molijo župnik in ministranti
srečanje II. zakonske skupine
10. oktober 28. NEDELJA MED LETOM

pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije
11.00 birma (birmanci, botri, starši, bratje in sestre)
PONEDELJEK 11. oktober
rožni venec molijo učenci 4. razreda
TOREK 12. oktober
rožni venec molijo učenci 1. in 2. razreda
SREDA 13. oktober
rožni venec molijo učenci 7. razreda
ČETRTEK 14. oktober
18.30 rožni venec moli biblična in molitvena skupina
20.00 srečanje VI. zakonske skupine
PETEK 15. oktober
rožni venec molijo člani župnijske Karitas
po več. maši srečanje župnijske Karitas s sodelavci
NEDELJA 17. oktober 29. NEDELJA MED LETOM
8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ
PONEDELJEK 18. oktober
18.30 rožni venec molijo učenci 3. razreda
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TOREK
18.30
SREDA
18.30
20.00
ČETRTEK
18.30
20.00
PETEK
18.30
NEDELJA

19. oktober
rožni venec molijo učenci 8. razreda
20. oktober
rožni venec molijo učenci 9. razreda
srečanje III. zakonske skupine
21. oktober
rožni venec molijo zakonske skupine
srečanje V. zakonske skupine
22. oktober
rožni venec molijo člani Živega rožnega venca
24. oktober
30. NEDELJA MED LETOM,
misijonska
15.00 molitev za rajne v Kucji dolini
SOBOTA 30. oktober

17.30 spovedovanje pred praznikom
NEDELJA 31. oktober
31. NEDELJA MED LETOM,
žegnanjska
3.00 prestavitev ure na zimski čas
17.30 spovedovanje pred praznikom
PONEDELJEK 1. november VSI SVETI
8.30, 10.00,
14.00, 19.00
9.30
15.00
17.00

maše v Šentvidu

maša v Stanežičah
molitev na pokopališču
molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne
v Šentvidu
18.00 molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne
v Stanežičah
20.00 molitev mladih na Žalah
TOREK 2. november SPOMIN VERNIH RAJNIH
8.30 maša v Šentvidu
18.30 maša v Šentvidu
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ČETRTEK 4. november
1. četrtek
dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu
pri obeh mašah darovanje za maše za nove duhovne poklice in
njih svetost
po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim
20.00 srečanje IV. zakonske skupine
PETEK 5. november
1. petek
dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu
po več. maši češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 20.00
20.15
SOBOTA
po jutr. maši
NEDELJA
pri vseh mašah

srečanje I. zakonske skupine
6. november
1. sobota
češčenje Najsvetejšega
7. november 32. NEDELJA MED LETOM,
zahvalna nedelja
darovanje za duhovnika

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
V OKTOBRU:
 pred jutranjo mašo molimo rožni venec kot običajno;
 med tednom pred večerno
rožni
venec kateheti z veroučenci
in različne župnijske skupine;
 ob sobotah in nedeljah
rožni venec molimo kot običajno;
 vsak dan ob 18.00 rožni
venec molimo tudi v Stanežičah.
»ROMANJE« ROŽNEGA VENCA PO DRUŽINAH
Pred leti smo vpeljali lepo dopolnilo k rožnovenski oktobrski pobožnosti. Vsak oktobrski večer ena družina sprejme »župnijski
rožni venec«, ki ga moli tisti večer doma. Vpišite se na seznam,
ki je na mizici ob misijonskem vrču. Hvala!
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SVETA BIRMA
V nedeljo, 10. oktobra, ob 11. uri je birma. 35 deklet in fantov
iz devetega razreda bo s Svetem Duhu potrjenih v veri. Želimo
jim, da bi vse življenje živeli iz moči in darov Duha, ki se bo v
zakramentu birme razlil v njihovo življenje.
Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali vsak svoj kamenček
(starši, botri, birmanci, animatorji in vsi drugi) v mozaik naše
letošnje birme. Hvala tudi škofu birmovalcu, gospodu dr. Antonu
Jamniku.
PEVSKI ZBORI
Na začetku pastoralnega leta vas ponovno vabimo v župnijski,
otroški (OPZ) in mladinski pevski zbor. Odrasli zbor ima vaje ob
sredah ob 19.30 v Domu sv. Vida. Primanjkuje tenorjev. Otroški
zbor ima srečanja ob četrtkih ob 17.00 v Vidovem domu. Mladinski zbor se bo zaradi študijskih obveznosti pevovodij srečeval
le občasno. Vabljeni!
KUCJA DOLINA
Blizu naše župnije, v Kucji dolini, je eno od mnogih slovenskih
množičnih grobišč, kjer so po vojni nerazumljivo pobijali ljudi. V
teh jamah je pokopanih veliko žrtev povojnega nasilja. Na tem
svetem kraju bomo molili v nedeljo, 24. oktobra, ob 15.00. Pridite molit.
SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH
Spovedovanje bo v soboto, 30. oktobra, in v nedeljo 31. oktobra, od 17.30 naprej. Prav je, da se na praznika (Vsi sveti in
Spomin vernih rajnih) pripravimo tudi z zakramentom sprave in
odpuščanja. Spoved je tudi eden izmed pogojev za popolni odpustek. Odpustek lahko prejmemo ob prazniku Vseh svetih in še
ves mesec november.
SKUPINA SOŽITJE IN BIBLIČNA SKUPINA
Zaradi trenutnih covid razmer bosta obe skupini pričeli s svojim
delom v novembru. Takšna je želja članov in članic skupin.
OPRAVIČILO
Zaradi usklajevanj kandidatov med novimi člani ŽPS še ne bomo imeli volitev Župnijskega pastoralnega sveta v mesecu oktobru. Hvala za potrpežljivost in razumevanje. Vabim k molitvi na
čast Sv. Duhu, ki naj nas vodi tudi pri tem delu.
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ROŽNI VENEC
Vsako leto v oktobru otroci veroučne šole skupaj s kateheti in starši molijo pred večerno mašo rožni venec. Molili ga bomo tudi letos.
Na 2. in 3. stani Našega zvona lahko najdete razpored letošnjih
molitvenih dni. Povabljeni, da se te lepe molitve udeležite.
VIDOVČKI
»Vidovčki« so v naši župniji skupina, ki se mesečno srečuje v
Domu sv. Vida in ustvarja po navodilih in priporočilih otroške
revije Mavrica. Ob ročnih spretnostih in z ustvarjanjem si delijo
tudi medsebojno prijateljstvo in se pripravljajo na vsakoletne
Mavrične igre. Vabljeni, da se jim pridružite vsak petek ob
15.30. Začnemo v petek, 15.oktobra, v kabinetu Vidovega doma.

DESETKA ROŽNEGA VENCA
V tej številki Našega zvona lahko najdete veliko povabil za molitev rožnega venca v obeh naših cerkvah. To lepo molitev molite
tudi doma.
Samo za deset minut se ustavite,
umirite in umaknite televizorju, mobitelu in računalniku ter zmolite desetko rožnega venca v krogu vaše
družine. Tako bo v
župniji tudi zaradi
vaše duhovne pomoči nastala velika
molitvena
veriga
skozi ves mesec
oktober.
Desetka se zmoli takole: naredimo križ (+) zmolimo očenaš 1x,
zdravamarijo 10x in molitev slava Očetu 1x ter ponovno zaključimo z znamenjem križa (+). Hvala vam!
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NABIRKA DRUGE NEDELJE v septembru:
V Šentvidu 2.231 € in
v Stanežičah 185 €.
Posebni darovi:
100 € za cerkev ob zlati poroki
150 € za cerkev ob krstu; družina Peresutti
100 € za misijone
600 € N. N.
500 € N. N.
Bog lonaj!

POKLEKOVANJE
Poklek je znamenje spoštovanja. Z njim priznamo Božjo slavo in
moč. Kristjani ne poklekamo pred ustvarjenimi dobrinami
(sonce, planeti, zemeljske dobrine, človek), ampak samo pred
Bogom. Običajno pokleknemo na eno koleno, ko pridemo v cerkev in ko gremo iz nje. Pokleknemo tako, da se s kolenom dotaknemo tal pri stopalu druge noge (ne cincamo ali kako drugače telovadimo). Kadar pa je izpostavljeno v češčenje Najsvetejše, pa pokleknemo na obe koleni. Nekateri si radi po svoje zamišljajo pobožnost pokleka. Mimo liturgičnih pravil, ki veljajo v
liturgiji po rimskih določilih, si postavljajo in razlagajo pravila
kar po svoje. To ni prav! V cerkvi delujemo zborno, doma pa
pobožnost lahko oblikujemo po svoje. Hvala vsem, ki razumete
in tako v cerkvi tudi delate.
AMEN
»Amen« prihaja iz hebrejščine in pomeni »tako naj bo«. Beseda
označuje trdnost in trajnost in izraža vero in zaupanje v Boga.
Bogoslužje nas večkrat vabi, da na duhovnikove molitve pri
maši, odgovorimo z glasnim »Amen«. Sodelujmo drug z drugim
in maša bo bolj »živa«. Še posebej zdaj, ko se zaradi mask glas
precej izgubi.
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od 5. oktobra do 7. novembra 2021
PON. 4. 10. Frančišek Asiški, r.
7.30 Marijan Arhar
Jože Zbačnik
19.00 Daniel in Marjeta Novak
TOR. 5. 10. Marija Faustina, r.
7.30 Ivanka in Ignac Babnik
pokojni Švegelj
19.00 Frančiška Kajzer
SRE. 6. 10. Bruno, redovnik
7.30 Franjo Srša
Marija Jurček
19.00 Ogorevc
ČET. 7. 10. Rožnovenska M. B.
7.30 na čast Sv. Duhu

11. 10. Janez Pavel XXIII.

SOB. 9. 10. Dionizij, škof
7.30 Mirko in Helena Kregar
19.00 Amalija Sreš

16. 10. Marjeta Alacoque, r.

10. 10. 28. NEDELJA
MED LETOM
6.30 za župljane
8.30 v zahvalo za 80 let
Stan. Milka Vrbec
9.30
10.00 Ana Devetak
19.00 Ana Jevševar

17. 10. 29. NEDELJA
MED LETOM
za župljane
Janez Gros

Marijan Brišar
Pavla Gačnik, 30. dan
12. 10. Maksimilijan Celjski
Minka Erman
13. 10. Koloman, mučenec
Leopold Hočevar

14. 10. Kalist, papež
Majda Belič
za blagoslov na novi življenjski poti
19.00 Rozinka Jenko
Terezija Babnik
PET. 8. 10. Benedikta, mučenka 15. 10. Terezija Avilska, r.
7.30
Franjo Ivančič
19.00 Jože Grajzar

NED.

Peter Zoubek

Milka Vrbec
France in Amalija Kastelic
Marija Strunčnik, obl.
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PON. 18. 10. Luka, evangelist
7.30
19.00 Franc Kolar

25. 10. Darinka, mučenka
Marija Perpar
Janez in Majda Bitenc

TOR. 19. 10. Pavel od križa, d.

26. 10. Lucijan in Marcijan

7.30 na čast Sv. Duhu

Pokojni Grenc in Vraničar
družina Corl
Stanislav Novak
27. 10. Sabina Avilska, muč.
za zdravje in Božje varstvo

19.00 starši in Milka Škof

SRE. 20. 10. Irena, mučenka
7.30 brat Stanko Grenc
v zahvalo in prošnjo
19.00 Jože Bogdan in Rezka Šuš- Leopold Miklavčič
taršič
ČET. 21. 10. Uršula, mučenka
28. 10. Simon in Juda, ap.
7.30 Stanka Hohnec in D. Kurent
Ana Velkavrh, 30. dan
19.00 Terezija Grošelj

PET. 22. 10. Janez Pavel II., p. 29. 10. Mihael Rua, r.
7.30 Polde in Miran Vukšenič
Marija Krmel
Metka in Karolina Zupančič
19.00 Ivanka Robida, 30. dan
SOB. 23. 10. Janez Kapistran, d. 30. 10. Marcel, mučenec
7.30 Franjo Srša
19.00

Cveto-Florijan Živalič, obl.

24. 10. MISIJONSKA
NEDELJA
6.30 za župljane
8.30 Štukljevi
Stan. starši Anžin
9.30
10.00
19.00 starši Ažman

31. 10. ŽEGNANJSKA
NEDELJA
za župljane
Alojzij Kovač
Egidij Lampič in Domen Petrovčič
Magistrovi

NED.

Jože Kajzer
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PON. 1. 11. VSI SVETI

8.30
9.30
Stan.
10.00 Marjan in Jožica Erjavec
14.00 za vse rajne župljane
19.00
2. 11. SPOMIN VSEH
TOR.
VERNIH RAJNIH
8.30 Janez Tomažin
18.30
SRE. 3. 11. Viktorin Ptujski, š.
Križničevi
7.30 Valentina Erjavec in Franc
Žmuc
18.30 Nace Kregar
ČET. 4. 11. Karel boromejski, š.
7.30
18.30
PET.
7.30
18.30

Alojzij Štravs
5. 11. Zaharija in Elizabeta
Franjo Srša
Alojz Curl

SOB. 6. 11. Lenart, opat
7.30 za Božje varstvo otrok
18.30 Jože Grm
7. 11. ZAHVALNA
NED.
NEDELJA
6.30 župljani in dobrotniki
8.30
Stan. Andreja Cerk, 30. dan
9.30
10.00
19.00 Janez Berce

ODDANE MAŠE, KI BODO
OPRAVLJENE DRUGJE:
za zdravje, Jože Car, za premeščene duhovnike, na čast
Sv. Duhu 2x, za zdravje, v
zahvalo za lepo vreme, v zahvalo, Berce in Olifčič, v zahvalo za zdravje
MAŠNI IN DRUGI
DAROVI OB POGREBU:
Ane Velkavrh: domači za
2 maši in 100 € za cerkev,
Korenčevi iz Škofje Loke
za 1. mašo;
Andreje Cerk: družina
Zajc za 1. mašo
Kristine Rozman: Tea
Rakef za 1. mašo
Ivanke Robida: sin Tone
z družino za 3 maše in 450
€ za cerkev, hči Marjeta z
družino za 3 maše in 50 €
za cerkev in 50 € za misijone, hči Majda z družino
za 3 maše in 50 € za cerkev in 50 € za misijone,
sin Janez z družino za 3
maše in 300 € za cerkev,
prijatelji 100 € za cerkev,
Cermanovi za 1. mašo in
50 € za cerkev, družina
Klemen 50 € za cerkev,
Mojca Žnidaršič za 2 maši,
Zupanovi in Grilovi za 5
maš, sorodniki Štrus 100 €
za cerkev, sestre Hočevar
za 1. mašo, III. zakonska
skupina 100 €, sorodniki
Rotar 100 € za cerkev, sorodniki Žakelj 100 € za
cerkev.
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NOVOKRŠČENCI:
 JAN KOPAČ, Gunceljska 35
 VALENTINA BASTL, Medenska 19
 SOFIJA LAMPIČ, Medenska 92a
 LIAM GROŠELJ, Justinova 10
 TILEN DOLINAR, Štula 4
Zakrament krsta je letos prejelo 24 otrok.
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu.
POROKI:
 LIZA NOVAK in GAŠPER KOVAČ
 ANA KOŠIR in MATJAŽ BREGAR
Letos smo imeli v župniji 4 poroke.
Veliko Božjega blagoslova in
Marijinega varstva na skupni poti.
V GOSPODU SO ZASPALI:
† JOŽICA CEDILNIK (81 let), Fram Maribor
† VIKTOR SLOVENEC (76 let), Štula 12
† KRISTINA LUKAČEK (87 let), Bognarjeva 32
† ANDREJA CERK (89 let), Bregarjeva 39
† PAVLA GAČNIK (88 let), Globočnikova 17
† ANA VELKAVRH (95 let), Taborska cesta 37b
† IVANKA ROBIDA (96 let), Prušnikova 102
† JOŽI SKOK (91 let), Marinovševa 8
† DANIJEL ANDROMAKO MULČEV (93 let), A. Bitenca 48a
† DANICA AVGUŠTIN (65 let), Prušnikova 9
(Dopolnitev zapisa v prejšnji št. in opravičilo:
† MILICA PRAINTZ LIPOGLAVŠEK (95 let), Medenska 87)
Letos smo pospremili na Božjo njivo 68 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
Iskreno prosim, da k starejšemu ali resno bolnemu človeku pokličete duhovnika. Zakrament »ozdravljenja in moči« nam pomaga
tudi v starosti in bolezni. Hvala vam.
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Delavniške maše:
 jutranje ob 7.30
 večerne ob 19.00 (do konca
oktobra, nato ob 18.30)
Nedeljske maše:
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30,
10.00 in 19.00
 v Stanežičah ob 9.30

Sprejemam mašne namene
za oktober, november in
december. Vabim tudi k darovanju za maše, ki jih oddam
duhovnikom, ki jih imajo premalo. Hvala vam!

Praznične:
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00
 v Stanežičah ob 18.00

V oktobru molimo za zdravo
pamet Slovencev.

Uradne ure:
 v ponedeljek in sredo
od 17.00 do 18.00
 v petek od 10.00 do 12.00
(na 1. petek ni uradnih ur)
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.

Razpored v oktobru:
sob., 9. 10., birm. okrasitev
sob., 16. 10., Vižmarje nad k.
 sob., 23. 10., Vižmarje pod k.
 sob., 30. 10.,

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



