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NADŠKOFOVA ZAHVALA 

Na prvih straneh tiskanih župnijskih oznanil uvodnike na-

vadno pišemo župniki. V tej številki naj bo drugače. Bese-

do zahvale naj nam podari g. Stanislav Zore, nadškof: 

»Zahvalna nedelja je priložnost zahvaljevanja, ki lahko 

zraste iz nas takrat, ko nismo več samozadostni. Hvalež-

nost nas odpre za odnose z drugimi in z Bogom. Čeprav 

smo vsi vse leto doživljali trdoto epidemije in je virus kot 

nepovabljen gost še vedno med nami, pa kljub preizkušnji 

moramo biti hvaležni. Zato bi se rad kljub tej krizi zahvalil 

vsem, ki ste v tem času zoreli v dobrem. Zahvaljujem se 

vsem, ki ste v stiski pokazali drugim pozoren pogled, 

spodbuden nasmeh in pomirjajočo besedo. To ste vsi vi, ki 

živite vsak dan sredi tega sveta doma, v šoli, na delovnem 

mestu, kjerkoli po naši škofiji in lepi deželi. Zahvaljujem se 

mamam in očetom, ki ste bili dvojno ali trojno obremenje-

ni, pa ste svojim otrokom ob vzgoji pomagali skozi čas 

preizkušnje. V vaši skrbi vas je obiskal Bog. Hvala tudi 

vsem duhovnikom, redovnikom, sestram, ki ste pomnožili 

molitve in nas je po vaših molitvah obiskoval dobri Bog. 

Skupaj s kraljem Davidom se zahvalimo Gospodu, ker je 

dober in ker vekomaj traja njegova dobrota«. 

Hvala, g. nadškof.                           

    župnik 
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ČETRTEK 11. november 

20.30 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 12. november 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 14. november   33. NEDELJA MED LETOM 

SREDA 17. november 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 18. november 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

NEDELJA 21. november   KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

pri maši ob 8.30 sodelujejo prvoobhajanci, starši in OPZ 

SREDA 24. november 

ves dan romanje na Ponikvo (Karitas) 

NEDELJA 
28. november   1. ADVENTNA NEDELJA,  
                          NEDELJA KARITAS 

pri maši ob 8.30 sodelujejo birmanci 8. razreda 

po vseh mašah tradicionalna tombola 

PONEDELJEK 15. november 

19.00 srečanje staršev prvoobhajancev 

TOREK 16. november 

19.00 srečanje staršev birmancev  
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ČETRTEK 2. december       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 3.  december      1. petek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu 

po več. maši  češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 19.30 

20.15 srečanje I. zakonske skupine 
SOBOTA 4.  december      1. sobota 

po jutr. maši češčenje Najsvetejšega 

ves dan adventni oratorij 

NEDELJA 5. december    2. ADVENTNA NEDELJA 

17.00 prihod Miklavža v Ljudski dom 

Molitveni namen v mesecu novembru je za vse naše drage rajne 
in duše v vicah. 
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PRAZNOVANJE OB SV. MARTINU 
Razlogov za praznovanje in druženje je vedno dovolj, če to 
hočemo in želimo. Zaradi korone je »martinovanje« v Šentvidu 
lani odpadlo. Kako bo letos, se nič ne ve. Če bodo razmere do-
puščale, vabljeni k dobrotam in medsebojnemu druženju  
14. novembra po deseti maši. 

TEDEN KARITAS 
Teden Karitas bo 
od ponedeljka, 
22. novembra, do 
nedelje, 28. no-
vembra. V sredo, 
24. novembra, bo 
v Ponikvi srečanje 
vseh sodelavcev 
Karitasa. Maša bo 
ob 13.30, zvečer 
pa bo v Celju tudi 
tradicionalni do-
brodelni koncert 
Klic dobrote.  
Na to vsesloven-
sko srečanje bo-
mo šli tudi mi, če 
bodo covidne raz-
mere takrat to 
srečanje dopušča-
le. Prijavite se v 
zakristiji. Odhod 
je predviden ob 
9.00 iz Stanežič in 
ob 9.15 iz Šentvi-
da. Za vse je po-
trebno izpolnjevati 
PCT pogoj. 

ZAHVALA 
Na zahvalno nedeljo se Bogu zahvalimo za vse, kar smo in kar 
imamo. Hvala vsem, ki s svojimi močmi in talenti prispevate, da 
naša župnija živi. Hvala tudi za vaš letošnji dar za vaša duhov-
nika. Bog povrni. 
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ADVENTNI ORATORIJ 
bo letos 4. decembra od 10.00 do 16.00 v Domu sv. Vida. Vabi-
mo vse otroke. Pripravljamo zanimiv program z igro, kateheza-
mi in delavnicami. Prijavnice s prispevkom (5 €) oddajte kate-
hetom najkasneje do sobote, 27. novembra.  
 
MIKLAVŽEVANJE 
V upanju, da nam virus ne bo preprečil doživeti prihod Miklavža, 
vam pišem tole obvestilo. Miklavž bo zagotovo prišel v nedeljo 
zvečer in ponoči 5. decembra. Domenjena sva v Ljudskem do-
mu. Ker pa se večja zbiranja v državi žal spet ustavljajo in pre-
povedujejo, nam bo več jasno v prihodnjih dneh. Bodite tudi po-
zorni na tedenska oznanila. Malo pa pokukajte še na župnijsko 
spletno stran.  

V župniji pa bomo teden dobrote posebej obeležili s 
»tradicionalnim srečelovom« v nedeljo, 28. novembra, pri vseh 
mašah. Župnijska Karitas prosi, da prispevate čim več dobitkov. 
Bolj kot trgovinski so zaželeni izvirni domači darovi (šal, kapa, 
nogavice, rezanci, salama, jajca, med, marmelada, jabolka, le-
pa knjiga, slika ipd.) Pazite pa na rok nastanka in trajanja darov 
iz vaše domače shrambe ali iz trgovine. Če je časovni rok izdel-
ka potekel za vas, je tudi za tistega, ki bo dobitek dobil.  
Hvala!  



 

 

od 8. do 21. novembra 2021

PON. 8. 11.  Bogomir, škof 15. 11. Albert, cer. učitelj 

7.30 na čast sv. Antonu za duše v vicah  

18.30 Lado Svetek za srečno in varno vožnjo 

TOR. 9. 11.  Teodor, mučenec 16. 11. Marjeta 

7.30     Anton in Ivanka Luskovec 
zahvala in prošnja 

Rafael Napast 

18.30 družina Meško 
Marija Semijalac (Merkun) 

Štefka in starši Škof 

SRE. 10. 11.  Leon Veliki, papež 17. 

7.30     za duše v vicah 
pokojni iz družine Avsec 

 

18.30 starši Šoba 
Anton Ogorevc 

v zahvalo in prošnjo 
Stane Zgonc 

ČET. 11. 11.  Martin, škof 18

7.30 Janez in Marija Šček   

18.30 Anton Erman 
Marija Kregar 

Angela Stanič 

PET. 12. 11.  Jozafat, mučenec 19. 11. Matilda, redovnica 

7.30 Kristjan in Frančiška Jerkič   

18.30 Mihael Štrus 
starši Vrevc 

za nov začetek 
Frane Erman 

SOB. 13. 11.  Stanislav 20. 11. Edmund, kralj 

7.30   Peter Vukšinič  v zahvalo 

18.30 Stanislava Zbačnik Angela in Ignac Hrovat 

NED. 14. 11.  32. NEDELJA 
            MED LETOM 

21. 11. JEZUS KRISTUS   
           KRALJ VESOLJSTVA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Bijec-Ilovar Julijana Černivec 

St. 
9.30 

Franc Babnik Istenič 

10.00 za zdravje Franc in Pavla Gačnik 

19.00 vsi pokojni iz družine Malis Viktor Šetina in njegovi 
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22. 11. Cecilija, mučenka 

za rajne duhovnike  

v zahvalo za 60 let 

23. 11. Klemen, papež 

 

Frančiška Sitar  

24. 11. 

soseda Ivanka Erjavec 

Peter Vukšinič, 30. dan 

25. 11. Katarina, mučenka

 

Stanislava Zbačnik 
Ivanka Robida  
26. 11. Valerijan Oglejski, š. 

 

Frančišek Metelko, 
Andrej Žnidaršič  

27. 11. 

Peter Vukšinič  

Andrej Magister st. 
Leopold Miklavčič 

28. 11.  1. ADVENTNA  
               NEDELJA 
za žive in pokojne farane 
Antonija Bitenc 
Anton Žnidaršič 
Olga Kovačič 

za zdravje 

 

PON. 

7.30 

18.30 
TOR. 

7.30 

18.30 

SRE. 

7.30     

18.30 

ČET. 

7.30 

18.30 

PET. 

   7.30 

18.30 

SOB. 

7.30   

18.30 

NED. 

6.30 
  8.30 

Stan. 
9.30 

10.00 

19.00 

od 22. novembra do 5. decembra 2021

29. 11. Filomen, mučenec 

 

Marijan Zupanič 

30. 11. Andrej, apostol 

Franc Lampič 

pokojni iz družine Jarh-Jagrič 

1. 12. Karel Defoucauld, red. 

 

starši Lapajne 

2. 12. Natalija, mučenka

 

Janez Tomažin, obl 

3. 12. Frančišek Ksaverij, red. 

 

Ivanka Robida 

4. 12. Barabara, mučenka 

za božje varstvo otrok 
Marija in Vladimir Jakopin 
Matija Pavlič 

5. 12.  2. ADVENTNA  
               NEDELJA 
za žive in pokojne farane 
 

Ivan, Janez in Rozalija Čebulj 

 

 

starši in brat Rečnik, dr. Alojzij Zupan, Kavtmanova Cirila, Mari-
jan Arhar - župnik, duše v vicah. 

-  
SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE
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 Občestvenost Božjega ljudstva in zbornost škofov sta zapi-
sana v dokumentih 2. vatikanskega koncila. Od takrat do danes 
so se zvrstite številne škofovske sinode v Rimu in  področne si-
node po škofijah. Tudi v Sloveniji smo jo imeli med leti 1999 in 
2001.  
 Vse te sinode (beseda »sinoda« pomeni, da hodimo sku-
paj, se v moči Duha pogovarjamo in slišimo in na koncu poti 
sklenemo kaj »uporabnega« za naše življenje) so bile priprav-
ljene in izpeljane od »zgoraj navzdol«. Torej od škofov, prek 
duhovnikov k vernikom.  
 Papež Frančišek se je odločil za drugačen način dela in si-
nodalno pot po kateri bomo hodili skupaj kot občestvo. Odločil 
je sinodo, v kateri bo vsak slišan. Njegova želja in vodilo sta, 
naj ima vsak katoličan možnost, da govori in posluša. Naj vsak 
spregovori odprto in iskreno. O svoji veri in svoji skupnosti, o 
svojih upih in strahovih. Zato naj bo ta sinoda (po papeževi že-
lji) »drugačna«. Naj to ne bo samo organizacijski zalogaj ampak 
predvsem velik duhovni in verski »vodnjak« Duha in žive vode, 
iz katere bomo zajemali vsi. 
 V sinodo bomo vpeti od oktobra 2021 do plenarnega sino-
dalnega zbora leta 2023 v Rimu. Naj nas pri tem velikem delu in 
odgovorni nalogi za prihodnost Cerkve vodi Božji Duh in Mariji-
na materinska roka. 
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TEME SINODE 
 
TOVARIŠI NA POTI 

. 
 
POSLUŠATI 
Prvi korak je poslušanje, vendar moramo najprej brez predsod-
kov odpreti um in srce . 
 
JASNO SPREGOVORITI 
Vsi so povabljeni k pogumnemu in neustrašnemu govoru 
(parrhesia), torej z vključevanjem svobode, resnice in ljubezni.  
 
PRAZNOVATI 
»Skupna hoja« je mogoča le, če temelji na skupnem poslušanju 
Božje besede in obhajanju evharistije.  
 
SOODGOVORNI V NAŠEM SKUPNEM POSLANSTVU 
Sinodalnost je v službi poslanstva Cerkve, v katerem so pok-
licani sodelovati vsi njeni člani.  
 
DIALOG V CERKVI IN DRUŽBI 

  
 
EKUMENIZEM 

  
 
OBLAST IN SODELOVANJE 
Sinodalna Cerkev je sodelujoča in soodgovorna.  
 
RAZLOČEVATI IN ODLOČATI 
V sinodalnem slogu se odločitve sprejemajo z razločevanjem te-
ga, kar Sveti Duh govori po našem celotnem občestvu.  
 
VZGAJATI SE ZA SINODALNOST 

  



 

 

Franca Metelka: sosedje za 2 maši,   
Petra Vukšiniča: Grenčevi za 4 maše, 
Danijela Andromaka Mulčeva: domači 120 € za župnijo 

NOVOKRŠČENCI: 

 ALJAŽ ROBIDA, Kolesarska pot 9 
 TEODOR PERESSUTTI, Medenska 83 
 ČRT KAVČNIK, Pločanska cesta / n. h. 
 
Zakrament krsta je letos prejelo 27 otrok.  
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 
 
 
POROKA: 

 ANJA MALOVRH in NEJC GODLER 
 
Letos smo imeli v župniji 5 porok. 
Vsem veliko Božjega blagoslova in  
Marijinega varstva na skupni poti. 
 
 
V GOSPODU STA ZASPALA: 
† FRANČIŠEK METELKO (91 LET), NA GMAJNI 46 
† PETER VUKŠINIČ (55 let), Putrihova 6 
 

Letos smo pospremili na božjo njivo 70 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 
 
Vsi, ki pokličete k starejšemu ali k bolniku duhovnika, pokažete 
veliko znamenje vere in prave ljubezni do trpečega brata ali ses-
tre, da jim pred zadnjo uro podeli zakramente ozdravljanja. Za-
krament »ozdravljanja in moči« nam pomaga tudi v starosti in 
bolezni. 
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Nabirka druge nedelje v oktobru: 
v Šentvidu 2.219 €, v Stanežičah 170 €.  
 
Posebni darovi: 
za misijone: 100 € (N. N.) 
 
Vsem iskrena hvala! 



 

 

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 št. župnijskega 
urada 01 512 81 30. 

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

Vabljeni k ogledu fotozgodb 
preteklih dogodkov in sprem-
ljanju tedenskih in drugih ak-
tualnih oznanil, ki jih objavlja-
mo na  spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
Prek spletne strani se lahko 
tudi naročite na obvestila o 
izidu in spletni objavi glasila 
Naš zvon. 

Mašne namene za november 
in december še sprejemam. 
Vabim tudi k darovanju za 
»neoznanjene« maše; te od-
dam duhovnikom, ki jih imajo 
premalo. Hvala vam! 

Delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 18.30 
 
Nedeljske maše: 
 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 

 

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

