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PREJ, Z NJIM IN PO ...

Ob kulturnem prazniku prevečkrat pozabljamo na veliko kulturno delo Cerkve na Slovenskem.
Prvi zapisi in knjige v slovenščini: Brižinski spomeniki,
Katekizem in Abecednik; pesmarice, prevodi Svetega
pisma. To so znamenja naše vernosti in zakladi naše kulture in slovenske besede. Pa najstarejša knjižna Mohorjeva družba (ustanovitelj škof Slomšek). Mnogi slovenski duhovniki so bili veliki prosvetitelji (kot Blaž Potočnik), pisatelji (kot Franc Saleški Finžgar) in pesniki (kot Simon Gregorčič).
Slovenski duhovniki so začetniki šolstva. Prve šole so
zrasle v sobah župnišč, kaplanij in mežnarij. Iz njih so izšli
mnogi pomembni in veliki slovenski učitelji, pravniki,
zdravniki, znanstveniki, teologi, filozofi, psihologi …
Duhovniki so bili tudi med odločnimi branitelji narodnostnih in socialnih pravic v domovini, zamejstvu in
zdomstvu (roman: Kaplan Martin Čedermac).
Ne pozabimo veličine kulturnega in duhovnega dela
različnih redovnikov in redovnic, ki so in še prispevajo k
življenju in rasti vere in kulture. Množice samostanov v
zgodovini in danes so žive priče posebnih Božjih darov in
karizem. Ob njih živimo in se z njimi hranimo vsi. Verni in
neverni.
Ob pogledu na življenje naroda spoznamo, da se v
kulturo spomina ni vpisal samo dr. Franc Prešeren, ampak
še marsikdo drug.
župnik

SREDA 2. februar
SVEČNICA
maše Šentvid: 8.30 in 18.30
ČETRTEK 3. februar
sv. Blaž

1. četrtek

pri mašah Blažev blagoslov
dopoldne obisk bolnikov
nabirka za maše za nove duhovne poklice in
pri mašah
svetost poklicanih
molitvena ura pred Najsvetejšim
po več. maši
PETEK 4. februar
1. petek
dopoldne obisk bolnikov
pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (v tišini)
SOBOTA 5. februar

1. sobota

po jutr. maši blagoslov z Najsvetejšim
NEDELJA
pri vseh
mašah
8.30
PETEK
20.00
NEDELJA
8.30
SREDA
20.00
ČETRTEK
20.00
NEDELJA
8.30
NEDELJA
8.30

6. februar

5. NEDELJA MED LETOM

darovanje za župnijo
sodeluje 4. razred veroučencev
11. februar
srečanje II. zakonske skupine
13. februar 6. NEDELJA MED LETOM
sodeluje 5. razred veroučencev
16. februar
srečanje III. zakonske skupine
17. februar
srečanje V. zakonske skupine
20. februar 7. NEDELJA MED LETOM
sodelujejo prvoobhajanci, starši in OPZ
27. februar 8. NEDELJA MED LETOM
sodelujejo birmanci in njihovi animatorji
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V februarju molimo za kulturo naših src in
tudi za kulturo dobrih medsebojnih odnosov.
Za ta namen vsi molimo. Še posebej pa člani
obeh molitvenih skupin in člani živega župnijskega rožnega venca. Hvala.

SVEČNICA
V sredo 2. februarja, je praznik Jezusovega darovanja. Po tradiciji v cerkvah ta dan blagoslavljamo sveče. Tudi letos bo tako.
Sveče lahko prinesete od doma ali pa jih samopostrežno po blagoslovu dobite v naši cerkvi. Z darom, ki ga prispevate za sveče, pomagate pri plačilu cerkvene razsvetljave. Boglonaj.
VERSKI TISK
Vsem, ki ste naročeni ali med tiskovinami jemljete Družino,
Ognjišče in ostale časopise, se v imenu založb iskreno zahvaljujem. Naj bo tako tudi v prihodnje. Aktualne številke omenjenega časopisa in revije so ob nedeljah dostopne v naši cerkvi. Priporočam pa, da se naročite na prejemanje verskega tiska po
pošti, da bo redno takoj po izidu prihajal v vaše domove.
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ZIMSKE POČITNICE
Veroučne zimske počitnice bodo od 21. do 25. februarja.
Izkoristimo jih na svežem zraku.

SREČANJE ZA STARŠE
Zaradi »covidnih« razmer že dve leti nismo imeli nobenih skupnih srečanj. V marcu upam, da pa nam bo to uspelo. Veliko pa
nam, katehetom, pomeni, da jih pogrešate in po njih sprašujete.
VEROUK V VIDOVEM DOMU
Vsi vsak dan spremljamo epidemiološko stanje v naši domovini
in upamo na bolj normalne razmere. Upajmo, da je glavni bolezenski val »omikrona« mimo in se bodo veroučenci kmalu vsi
vrnili v Vidov dom. Sledite obvestilom svojih katehetov.
PRVO OBHAJILO IN BIRMA
V prejšnji številki Našega zvona sem obljubil oba datuma. Prvo
obhajilo bo v nedeljo, 22. maja, ob 10. ali 11. uri (v primeru
covid omejitev). Birma pa bo v soboto, 8. oktobra, ob 10. uri
(ob omejitvah ob 11. uri).
Veroučenci se na oba zakramenta vestno pripravljajo.
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od 31. januarja do 27. februarja 2022
PON.

31. 1. Janez Bosko, red.
7.30 po namenu
18.30 Jernej Černivec
Herman Sluga, 7. dan
TOR. 1. 2. Brigita Ogrska, red.
7.30 Ignac Babnik
18.30 Justina Petač
SRE. 2. 2. SVEČNICA
8.30 za zdravje
Ivan in Magdalena
18.30 Majda Ulčar
ČET. 3. 2. Blaž, škof
7.30
18.30 Gramc

Škafar

PET. 4. 2. Oskar, škof
7.30 za božje varstvo otrok
18.30 Ivanka Robida
Janez in Majda Bitenc, obl.
SOB. 5. 2. Agata, mučenka
7.30 za božje varstvo otrok
Alojzij Šumec, obl.
18.30 Marija Repanšek
Štefka Mijatovič, 7. dan
NED. 6. 2. 5. NEDELJA
MED LETOM
za
župnijo
6.30
8.30 družina Gros
9.30 Vinko
Stan.
10.00 Jože Babič
19.00 Marija in Janez Zbačnik

7. 2. Nika, redovnica
Jože Mrak
Jože Grebenc
8. 2. Hieronim, redovnik
Jernej Černivec
9. 2. Polona, mučenka
7.30 Marija Štrukelj
Anton Ogorevc
10. 2. Sholastika, redovnica
Slavenka Mikac
11. 2. Lurška Mati Božja
družina Ilakovec
Cilka Pangos, 30. dan
12. 2. Evlalija, redovnica
starši Trobec
Ana Velkavrh
Vanda Kopač
13. 2. 6. NEDELJA
MED LETOM
za župnijo
Dolinšek
Nika in Ivanka Selan
Jernej Černivec
Julijana Šubic
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PON.
7.30
18.30
TOR.

14. 2. Valentin, mučenec
Franjo Srša
Anton Jenko, obl.
15. 2. Klavdij, redovnik

7.30
18.30 Lužan
SRE. 16. 2. Julijana, mučenka
7.30 Marjan Skalar
18.30 Jože Bilban, obl.
v zahvalo in prošnjo
ČET. 17. 2. Silvin, škof
7.30 Ema Zajc
18.30
PET. 18. 2. Frančišek Clet, muč
7.30
18.30
SOB. 19. 2. Bonifacij, škof
7.30 Rezka Babnik
18.30 Pavla Rek
Valentin Peršin
NED. 20. 2. 7. NEDELJA
MED LETOM
6.30
8.30 Bijec in Ilovar
9.30 Franc Babnik
Stan.
10.00 Kent Harisson
19.00 Cecilija Markovič, 30. dan

21. 2. Peter Damiani, škof
Jože Lenarčič
22. 2. Sedež apostola Petra
Rozalija Zelko
23. 2. Polikarp, škof
Anton Robida, obl.
24. 2. Matija, apostol
Frančiška Štros, obl.
25. 2. Kalist, mučenec
Štefka Mijatovič, 30. dan
26. 2. Branko, škof
Ljudmila Miklavčič
Cecilija in Jože Rožman
27. 2.

8. NEDELJA
MED LETOM
za župnijo
Darinka Goljar, obl.
France Menart
Leopold Miklavčič
Galič-Zajc
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za zdravje 3x, Ema Zajc, družina Ilakovac.

NABIRKA 2. NEDELJE v mesecu:
pri januarski nabirki za potrebe župnije smo v Šentvidu zbrali
2.230 € in v Stanežičah 170 €. Hvala za vašo radodarnost.
NAMENSKI darovi:
za župnijske potrebe 300 € N. N. in 500 € N. N.,
za obnovo strehe na podružnici v Stanežičah 500 € N. N. in 200 €
Alojz Miklavčič (Podgora). Vsem iskrena hvala.

MAŠNI DAROVI IN DAROVI ZA CERKEV OB POGREBU:
Cilke Pangos:
družina Gramc-Smole 1 maša,
sosedje 1 maša in 50 € za župnijo;
Milke Miklavčič:
Irena in Ferči Meglič 1 maša,
Marta 1 maša,
Angelca Kokovnik 1 maša;
Marije Štrukelj:
Majda Vrhovec 1 maša;
Cecilije Markovič:
Štihovi (Brod) 1 maša, Štihovi (Dob) 1 maša,
Novakovi (Brod) 1 maša;
Majde Ulčar:
III. zakonska skupina 100 € za župnijo,
Betka in Feliks 1 maša,
Robi in Kristjana 1 maša,
družina Babič 3 maše.
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KRSTOV IN POROK
zaradi epidemije covida nismo podeljevali.
V GOSPODU SO ZASPALI:
†
†
†
†
†

ANTON LAH (84), P utrihova 1
CILKA PANGOS (89), P ot k skakalnici 9
CECILIJA MARKOVIČ (82), Tratnikova 54
HERMAN SLUGA (87), Ob zelenici 13
ŠTEFANIJA MIJATOVIČ (81), Stanežiče 86

Letos smo pospremili na Božjo njivo 5 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
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ZNAMENJE KRIŽA
Vsakokrat, ko se pokrižamo, prosimo našega Gospoda, naj navdihne naše misli, krepi našo voljo, vodi naš razum in čustva ter
nas spremlja pri vsem, kar počnemo in delamo. Zato se kristjani
križamo na čelo, ki predstavlja naš razum. Križamo se na srce,
ki predstavlja našo voljo in čustva. Križamo na rameni, ki predstavljajo naše delo in vso človeško dejavnost. Križ z blagoslovljeno vodo pa nas spomni na naš krst, pri katerem smo postali
Božji otroci.
POKLEK
Poklek je znamenje spoštovanja. Z njim izražamo svojo ponižnost in podrejenost. S poklekom človek prizna slavo in
moč tistega, pred katerim pokleka. Zato kristjani poklekamo samo pred Bogom in ga z
njim najlepše slavimo in molimo. Zato naj bo naš poklek
dostojno in zavestno narejen
ob vsakem prihodu in odhodu
iz cerkve. Razna »cincanja in
druge telovadne vaje« skušajmo zavestno odpravljati iz starih navad in razvad.
V vsakem lepem pokleku je
najlepša molitev.
STOJA
Stoja izraža našo pozornost in pripravljenost, da bomo izpolnili
tisto, kar nam Gospod naroča. Zato stojimo na začetku, pri
mašnih prošnjah, pri evangeliju, veri in prošnjah, med molitvijo
Oče naš. Posebej to velja ob prejemu obhajila. Zato današnja
praksa prejemanja obhajila pomeni vrnitev k prvotnemu krščanstvu. Prvi kristjani so v znamenje spoštovanja in veselja tudi
prejemali obhajilo stoje. Srednji vek pa je za obhajilo želel ljudem vsiliti klečanje, češ da je Jezus obsojal farizeja, ki je v templju molil stoje. Jezus ni obsodil njegove zunanje drže, ampak
notranjo ošabnost in vzvišenost, ki je prevevala farizejevo srce.
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SEDENJE
To je drža poslušnosti. Jezus je »sedel«, ko je na gori učil množice. Zato tudi njegov učenec sede, da bolj zbrano posluša tistega, ki govori in uči. Zavedati se moramo, da tudi sedenje zahteva dostojnost. Z načina sedenja vidimo, ali se kdo dolgočasi ali
celo ne vemo več, ali sedi ali že skoraj leži. Naj se iz naše spoštljive drže spozna, da smo sedli zato, da bi poslušali Gospodove
besede. Te nam še posebej močno govorijo v Božji besedi in v
tihoti po obhajilu, ko prisluhnemo, kaj nam govori Bog potem,
ko smo ga v obhajilu prejeli v srce.
DRŽA ROK
Drža rok je več kot beseda. Roke spregovore o veselju in žalosti. Govorijo o presenečenju, pričakovanju, kesanju, ganjenosti
…. Z njimi izražamo svoje misli in čustva. V njih se razodeva
naša duša in obenem z njimi sprejmemo dušo drugega. Roke pa
ne samo da govorijo, ampak tudi molijo. V njih je krik slave, zahvale, stiske in prošnje. Zato naj drža naših obeh rok pri vsakdanjem življenju, posebej pa še pri molitvah doma ali v cerkvi,
»ima dušo«. Naj roki izražata našo notranjo naravnanost k Bogu
in po njem k bratom in sestram.
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Delavniške maše:
v Šentvidu:
 jutranje ob 7.30,
 večerne ob 18.30.
Nedeljske maše:
 Šentvid: 6.30, 8.30, 10.00,
19.00;
 Stanežiče: 9.30.

Sprejemam mašne namene, ki bodo opravljeni v
februarju in marcu.
Darujte tudi za maše, ki jih
oddam
duhovnikom, ki jih
imajo premalo.

Praznične maše:
 Šentvid: 8.30 in 18.30;
 Stanežiče: 18.00.

Telefon ŽK je 01 512 81 30.
Pokličete lahko vsako sredo
med 17. in 18. uro.

Uradne ure so:
 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.

Vabljeni k spremljanju tedenskih oznanil, aktualnih izrednih obvestil in fotozgodb
preteklih dogodkov, objavljenih na naši spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.
Naročite se lahko tudi na obvestila o objavi spletne izdaje
Našega zvona in izrednih župnijskih obvestil.

Razpored v februarju:
sobote:
5. 2., Podgora
12. 2. Polane
19. 2. Šentvid
26. 2. Vižmarje nad klancem
Hvala vam za pomoč in skrb!

Obiščite katoliške trgovine po
Ljubljani. Najbližja je trgovina
Družina v Škofovih zavodih.
Veliko ponudbe pa je v spletnih trgovinah založb.

