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SKRIVNOST 
 

 Nekaterim skrivnostim nikoli ne bomo prišli do dna. 
Na primer: kaj je prostor in kaj je čas? Pa bi nas razlaga o 
tem sploh zanimala? 

 Je pa skrivnost, ki ji tudi ne moremo priti do dna, pa 
je bivanjskega pomena in nas še kako zanima. S svojimi 
razvejanimi tipalkami prej ali slej doseže vsakega. Vsi po-
znamo bolečino, strah, žalost, stisko, razočaranje, obup ...  

 Pravijo, da ima trpljenje moč očiščevanja in posveče-
vanja. Drži. Ampak vodi pa tudi v otopelost, zagrenjenost, 
upor in bogokletje. 

Jezus je v zemeljskem življenju naredil mnogo dobrega, 
velikega in lepega.  Ampak trpljenja pa ni odpravil, ampak 
ga je vzel nase. Nerazumljivo in skrivnostno. Ob tem
(njegovem trpljenju) pa je povedal samo dva stavka. Med 
večerjo tik pred trpljenjem je rekel: »Grem k Očetu«. Ta 
njegova pot k Očetu gre preko sodnikov, krvnikov, Golgote 
in križa. 

In drugi stavek: »Ali naj ne pijem keliha, ki mi ga je dal 
Oče?« Ni važno, ali si Peter ali Pavel. Kdorkoli si, nič ne 
boš opravil, če greš nad trpljenje z mečem, s kletvijo, upo-
rom. Nad trpljenje se gre z molitvijo in s predanostjo Oče-
tu. Hudo, ki nas doleti, Bog dopušča zato, ker ve, da so 
resnice, ki se jih je mogoče naučiti samo v šoli trpljenja. In 
so vrednote, ki jih ni mogoče doseči brez napora. Kdor 
more naj razume.                                                                          

             župnik 
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SREDA 2. marec         PEPELNICA ††       

ves dan strogi post 

8.30, 18.30 pri mašah pepelenje  

ČETRTEK 3. marec         1. četrtek 

dopoldne obisk starejših in bolnih na domu 
pri obeh 

mašah 
nabirka za maše za nove duhovne poklice 
in svetost poklicanih 

po več. maši 
molitvena

20.00 srečanje IV. zakonske skupine  
PETEK 

dopoldne obisk starejših in bolnih na domu 

po več. maši križev pot oblikuje molitvena skupina 

20.15 
SOBOTA 5. marec          1. sobota 

po jutranji 
maši 

češčenje Najsvetejšega 

NEDELJA 6. marec         1. POSTNA NEDELJA 
pri maši  
ob 8.30 

sodelujejo veroukarji 6. razreda, njihovi 
starši in katehet  

PONEDELJEK 7. marec 

19.00 srečanje katehetov 

SREDA 9. marec   

18.00 družinski križev pot (1. in 2. razred) 

ČETRTEK 10. marec 

20.30 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 11. marec 

po več. maši 
križev pot molijo sodelavke Karitas, čistilke 
in krasilke 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 13. marec       2. POSTNA, PAPEŠKA  N. 

pri vseh 
mašah 

darovanje za potrebe župnije 

po mašah volitve novega ŽPS 
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SOBOTA 19. marec       SVETI JOŽEF 

8.30, 18.30 maša v Šentvidu 

18.00 maša v Stanežičah  

NEDELJA 20. marec      3. POSTNA NEDELJA 

dopoldne postno romanje župnije v Višnjo goro 

8.30, 9.30 NI maše v Šentvidu/Stanežičah 
(obe maši sta združeni na romanju) 

PONEDELJEK 21. marec 

19.30 predavanje za starše veroukarjev 

SREDA 23. marec 

18.00 družinski križev pot (5. in 6. razred) 

PETEK 25. marec       GOSPODOVO OZNANJENJE 

8.30 maša v Šentvidu 

18.00 maša v Stanežičah 

18.30 
po maši 

maša v Šentvidu 
križevega pota ni 

SOBOTA 26. marec 

19.00 občni zbor društva BPČ 

NEDELJA 27. marec      4. POSTNA NEDELJA 

2.00 prestavitev ure na letni čas 

pri maši  
ob 8.30 

sodelujejo birmanci in animatorji 

SREDA 30. marec 

18.00 družinski križev pot (7. in 8. razred) 

SREDA 16. marec   

18.00 družinski križev pot (3. in 4. razred) 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 17. marec 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 18. marec 

po več. maši križev pot molijo zakonske skupine 



 

Molitveni namen v marcu je na čast Mariji in Jožefu za  
varstvo naših družin. 

ČETRTEK 31. marec         1. četrtek 

dopoldne obisk starejših in bolnih na domu 
pri obeh 

mašah 
nabirka za maše za nove duhovne poklice 
in svetost poklicanih 

po več. maši 

PETEK 

dopoldne obisk starejših in bolnih na domu 

po več. maši 

20.15 

SOBOTA 2. april             1. sobota 

po jutr. maši češčenje Najsvetejšega 

NEDELJA 3. april            5. POSTNA NEDELJA 

15.00 dekanijski križev pot v Žlebeh 

PEPELNICA, SV. JOŽEF, OZNANENJE MARIJI 
V koledarju (na straneh 2 in3) boste našli, kje in kdaj bodo 
v teh marčevskih praznikih svete maše. Na pepelnico vab-
ljeni k pepelenju, ob prazniku Jožefa in Marije pa poprosit 
za njuno varstvo in pomoč. 
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POSTNI ČAS 
Začenjamo post. Naj bo to čas premagovanj, milosti in du-
hovne poglobitve. Cerkev za ta čas priporoča razne duhov-
ne vaje. Vsak jih lahko po svoje vnese v postni program. 
Predvsem ne pozabimo na molitev in na dobra dela. Bodi-
mo iznajdljivi!!  
 
POSTNA  ZAPOVED 
Postni čas nas, kristjane, veže tudi s posebnim 
»zakonom«. To je posebna oblika spokornosti, ki jo poleg 
poglobljene molitve in dobrih del tudi lahko opravljamo. 
Po cerkvenih določilih nam je celo zapovedana.  

Prvo določilo je zdržek od mesa in mesnih jedi, ki 
velja za vse petke v letu, še posebej v postu. Ta zdržek 
veže vernike od 14. leta naprej do konca življenja. Kadar 
pa je na petek (cerkveni ali državni praznik ali kakšna dru-
žinska slovesnost) pa to ne velja. Zunaj postnega časa 
lahko zdržek od mesnih jedi nadomestimo s kakšnim dru-
gim dejanjem pokore ali z ljubeznijo do bližnjih. 

Drugo določilo pa je strogi post, ki je vedno na Pe-
pelnico (letos 2. marca) in na Veliki petek (letos 15. apri-
la). Strogi post pa pomeni, da se tudi vzdržimo mesnih je-
di in se na ta dva dneva samo enkrat »do sitega« najemo. 
Ta zapoved pa nas veže od izpolnjenega 18. do 60. leta. 
 
POSTNE AKCIJE 
Postni čas včasih preveč povezujemo s hrano, pijačo, ciga-
retami in drugimi »razvadami«. Vse to v smislu odpovedi. 
Vse lepo in prav. Toda post je mnogo več. Spodbuja nas h 
krepitvi odnosov do Jezusa, do sebe in drugih. Zato poživi-
mo molitveni pogovor z Bogom, pri sebi omilimo kakšno 
slabo navado in drugega povabimo tudi na prijateljsko 
srečanje. Vsako iskreno druženje ohranja in krepi naše ve-
zi. Če želite še koga povabiti na čaj, sok, kavo, … druže-
nje, pa pustite/vzemite telefonsko številko v košarici pod 
misijonskim križem. Pokličite se in se dogovorite za sreča-
nje.  
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KRIŽEV POT 
V postu se ob sredah in petkih kristjani zbiramo k molitvi 
križevega pota. V naši farni cerkvi bo vsako sredo pred 
večerno mašo. Tudi letos ga bodo pripravljali veroučenci 
posameznih razredov (koledar dogodkov na str.: 2, 3, 4). 
Pobožnost ob sredah je namenjena še posebej družinam. 
Povabljeni pa ste tudi vsi drugi.  
Župnijski križev pot pa je vsak postni petek po večerni 
maši. Vodijo ga posamezne skupine, ki delujejo v župniji. 
Vabljeni pa tudi vsi ostali. 

POSTNO ROMANJE V VIŠNJO GORO 
Zaradi epidemije zadnji dve leti nismo uspeli opraviti žup-
nijskega postnega romanja. Upam, da letos bo. V nedeljo, 
20. marca, se bomo z avtobusi odpeljali v Višnjo Goro. 
Tam bomo opravili »župnijski« križev pot in mašo. Po ro-
manju bo skupno POSTNO kosilo v gostilni »Štorovje« na 
Selu pri Radohovi vasi. Darovi puščice so za romanje in 
kosilo. En avtobus ob 8.15 odpelje iz Stanežič, ostali avto-
busi pa ob 8.30 izpred cerkve v Šentvidu. To nedeljo ne bo 
maše ob 8.30 v šentviški in 9.30 v stanežiški cerkvi. 

ROMANJE MOŽ NA BRAČ (1., 2., 3. april) 
Na avtobusu je še nekaj prostora. Pohitite s prijavo, če 
kdo še želi na to pot. Na njej bomo občudovali Dalmacijo, 
spoznali Split, ogledovali in spoznavali zanimivosti otoka 
Brača in na poti domov obiskali Marijino svetišče Vepric ali 
slapove Krke. Odhod je v petek, 1. aprila, ob 5.45 izpred 
gasilnega doma v Stanežičah in ob 6.00 izpred farne cer-
kve v Šentvidu. S seboj vzemite osebne dokumente (in 
PCT potrdilo, če bo še potrebno), toaleto, perilo in obleko 
za tri dni. Spremljajte vreme za tiste dni. Oblačila naj bodo 
»čebulna«.  

DEKANIJSKI KRIŽEV POT V ŽLEBEH 
Na tiho nedeljo, 3. aprila, ob 15.00 vabljeni k tradicional-
nemu dekanijskemu križevemu potu v Žlebe. 

Križev pot v Stanežičah bo po dogovoru.  

Duhovnika sva med pobožnostjo križevega pota na voljo 
za osebni pogovor in  spoved. 

Spokorno bogoslužje s spovedjo bo 11. aprila ob 19.30. 
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EPIDEMIOLOŠKA PRAVILA 
Pri mašah in tudi sicer v cerkvi in drugih župnijskih prosto-
rih je še veno obvezno nositi zaščitne maske in imeti pri-
merno medosebno razdaljo. Zato tudi  trakovi med klopmi 
še ostajajo.  

KAPLANIJA 
Vsi smo že v teh »korona« časih pogrešali skupni prostor, 
kjer po maši utrjujemo skupne župnijske vezi. V njem se  
ob sladki postrežbi naših natakarjev prepletajo generacije 
faranov. Kaplanija spet na široko odpira vrata in dvorišče  
v nedeljo, 6. aprila, po dopoldanskih mašah. Vabljeni. 

 

STARŠEVSKI DAN 
Ob Jožefovem in Marijinem prazniku boste v sredo, 25. 
marca, pri mašah lahko vzeli »zahvalni spominček«, ki so 
ga staršem in starim staršem naredili naši veroučenci.  

ORATORIJ 
Naznanjamo letošnji postni oratorij. Imeli ga bomo na 
cvetno soboto, 9. aprila, dopoldne. Prijavnice bodo kmalu 
na voljo v veroučni šoli in med tiskovinami v farni cerkvi.  

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV 
Zaradi čudnih razmer v dveh preteklih veroučnih letih  
nismo mogli imeti nobenega srečanja in druženja. Upajmo, 
da je »ta hudo« mimo. Zato ste vsi starši naših veroučen-
cev vabljeni na srečanje, ki bo v ponedeljek, 21. marca, 
ob 19.30 v Vidovem domu. Med nami bo g. Sebastjan Kri-
stovič. Odgovarjal bo na izziv: »Bo moj otrok postal samo-
stojna in odgovorna oseba?« Vabljeni. 
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Kaj je Župnijski pastoralni svet (ŽPS)? 
ŽPS je župnikova posvetovalna in delovna skupina župlja-
nov, ki proučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje  
pastoralnega dela v župniji. 

Kaj je namen dela ŽPS? 
ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, 
služb in stanov v župniji.  
Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh 
vernikov na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobro-
delnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. 

Kdo je ustanovitelj ŽPS? 
Ustanovitelj ŽPS je Slovenska škofovska konferenca in ga 
za posamezno župnijo ustanovi župnik po škofijskih določ-
bah. Člane sveta pa ob vsakokratni izvolitvi ali imenovanju 
potrdi škof ordinarij. 
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Kako je sestavljen ŽPS? 
Število članov ŽPS je med 7 in 25. Sestavljajo ga: 
ČLANI PO SLUŽBI (župnik, duhovni pomočnik, zastopnik ka-
tehetov, ključarjev in gospodarskega sveta); 
VODITELJI ALI PREDSTAVNIKI POSAMEZNIH SKUPIN (pevcev, 
BPČ, mladine, zborov, zakonskih in molitvenih skupin, Ka-
ritas, …); 
IZVOLJENI ČLANI, ki zastopajo soseske, naselja, ulice, … 
Njihovo število določi župnik glede na število prebivalcev; 
ŽUPNIK lahko IMENUJE NEKAJ ČLANOV PO SVOJI PRESOJI in s 
tem dopolni sestavo ŽPS glede na spol, starost, poklic, …). 

Kdo ima pravico voliti in biti voljen? 
Pravico voliti in biti voljen ima vsak, ki je dopolnil 16 let in 
je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birma). Ži-
veti mora v polnem občestvu s Katoliško cerkvijo. Odliku-
jejo naj ga trdna vera, krepostno življenje, zdrava pamet 
in razsodnost. 

Koliko časa traja mandat ŽPS? 
Mandatna doba traja pet let. Člani so lahko večkrat izvolje-
ni ali imenovani. 
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KAKO IN KDAJ BOMO IZBIRALI NOVE ČLANE? 

Med kandidati, ki so privolili v članstvo novega ŽPS in so 

vpisani na LISTI KANDIDATOV, izberite samo enega iz 

vašega okolja oziroma okraja, ki ga boste po maši na 

2. postno nedeljo (13. marca) potrdili z volilnim listi-

čem. Volitve bodo po vseh mašah - v Šentvidu v Domu sv. 

Vida, v Stanežičah pa v zakristiji cerkve sv. Jakoba. Hvala. 

     

LISTA KADIDATOV ZA ŽPS 2022-2026 
 
STANEŽIČE:  Aleš Perčič, Irma Šturn, Ciril Štravs; 
 
MEDNO:       Boris Mlinar, Franc Kavčnik, Ivanka Kopač; 
 
DVOR:   Urška Trošt, Miha Cigale, Andreja Poljanec; 
 
GUNCLJE:  Ida Praček, Andraž Zupanič, Polona Naglič; 
 
VIŽMARJE:  Andrej Brezovšek, Irena Trošt,  
                    Betka Žabkar, Barbara Visočnik; 
 
BROD:   Gregor Mavčič, Peter Trošt, Primož Peternelj,  
   Mateja Dobriha, Damjan Tušar;  
 
ŠENTVID:  Alen Salihovič, Mirjam Gubenšek,  
   Barbara Rahne, Metka Gril; 
 
POLANE:  Metoda Šoba, Irena Rojc; 
 
PODGORA:  Majda Kajzer, Ivan Kajzer; 
 
PRŽAN:   Marko Babič, Antonia Sitar, Marija Polenšek. 
 

 
Izbirate enega kandidata!!! 



 

od 28. februarja do 3. aprila 2022
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PON. 28. 2. Ožbolt, škof 7. 3. Perpetua in Felicita 

7.30 Grenc-Vraničar starši Šoln 

18.30 Franc Kolar starši Vidmar 
Miro Sešek, 7. dan 

TOR. 1. 3. Albin, škof 8. 3. Janez od Boga 

7.30 Ivanka in Ignac Babnik Cilka in Miranda 

18.30 Katarina Lukša, 30. dan Fabijan 
Ana Majer, 30. dan 

SRE. 2. 3. PEPELNICA 9. 3. Frančiška Rimska 

8.30     Jernej Černivec 7.30 Frančiška in Jernej  
        Sitar 

18.30 za božje varstvo 
Majda Ulčar 

Anton Ogorevc 
Starši Lenarčič 

ČET. 3. 3. Kunigunda, kraljica 10. 3. 40 mučencev 

7.30 za zdravje in razumevanje 
Kristina Franc, obl. 

pokojni Papež 

18.30 Vinko Šoln Ivan Trošt 

PET. 4. 3. Kazimir, kralj 11. 3. Benedikt, škof 

   7.30 za domovino Marija Gornik, 30. dan 

18.30 Ivanka Robida 
Jožica Erjavec 

Franc in Francka Kajzer 

SOB. 5. 3. Livija, mučenka 12. 3. Justina, redovnica 

7.30   za božje varstvo otrok Ana Majer 

18.30 Kramarič-Kambič 
Nada Pleško, 30. dan 

Marija Platiša 

NED. 6. 3.  1. POSTNA  
         NEDELJA 

13. 3.  2. POSTNA,  
           PAPEŠKA N. 

6.30 živi in pokojni farani živi in pokojni farani 

  8.30 Joži Erjavec Marija Zakrajšek 

9.30 
Stan. 

Frančiška Bečan Rezka Babnik 

10.00 Ivan Sentivanji, obl. starši Gregorčič 

19.00 Andromakovi Stanislav Jerin 
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PON. 14. 3. Matilda, kraljica 21. 3. Hugolin, eremit 

7.30 Gutnik Tina Božič 

18.30 Marolt-Sirk 
Tilka Berce 

Stane Kralj 
Stanislava Štifter 

TOR. 15. 3. Ludovika  22. 3. Lea, spokornica 

7.30 za mir na svetu Franc Brezovšek  

18.30 Cilka Pangos Jožica Bavdek 
Stanislava Pristov, obl. 

SRE. 16. 3. Hilarij in Tacijan 23. 3. Rebeka, redovnica 

7.30     starši Fele  

18.30 v zahvalo in prošnjo 
Filip Jevševar 

starši Maver in sestra Kalan 

ČET. 17. 3. Jerica, opatinja 24. 3. Katarina Švedska 

7.30 Manca Dolinar  

18.30 Jože Jurca 
Jože Prelc 

pokojni Maležič 
Milan Djukić 

PET. 18. 3. Ciril Jeruzalemski 25. 3. GOSPODOVO   
          OZNANENJE 

   7.30 Tomaž Gantar 8.30 Peter Cerar 

18.00          //          Stanežiče:  
Gabriela in Miha Bahovec 

18.30 Vinko Šoln 
Jože in Joži Hodnik 

Jernej Černivec 

SOB. 19. 3. JOŽEF 26. 3. Lara, mučenka 

8.30   Jože in Ana Mrak 7.30 Ljudmila Miklavčič 
Marjo Srša 

18.00 
Stan. 

Stanežiče: 
Jože Grajzar 

// 

18.30 Peter Jesihar 
Jože Babič 

Marija Platiša 

NED. 20. 3.  3. POSTNA  
           NEDELJA 

27. 3.  4. POSTNA  
           NEDELJA 

6.30 živi in pokojni farani živi in pokojni farani 
Višn. G. Jernej Černivec 8.30 Leopold Miklavčič 

 ni maše v Šentvidu 8.30 
ni maše v Stan. 9.30 

9.30 Stanežiče: 
pokojni Lampič  

10.00 Ivan in Ivanka Kovač 
Egidij Lampič, Domen 
Petrovčič 

Marija Vrščaj 
 

19.00 Leopold Kosmač v zahvalo za 80 let 
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Gantar-Starman, Adi Stegelj, Tomaž Koprinjak, v zahvalo, 
v dober namen, Lojzka in starši Žnidaršič, 2x za zdravje,  
v zahvalo. 

PON. 28. 3. Bojan, knez 

7.30 Križničevi 

19.00 starši Kregar 

TOR. 29. 3. Bertold, redovnik

7.30 Marija Napast in sorodniki 

19.00 Cilka Pangos 
Minka Erman 

SRE. 30. 3. Amadej, vojvoda

7.30     Cilka Hribar 

19.00 Jernej Černivec 

ČET. 31. 3. Benjamin, diakon 

7.30  

19.00 Jožica in Marjan Erjavec 

PET. 1. 4. Irena in Agapa 

7.30 starši Bregar-Sešek 

19.00 Vinko Šoln 

SOB. 2. 4. Frančišek Paolski 

7.30   Janez Zupančič 

19.00 Anton Kočevar, obl. 
Majda Ulčar 

NED. 3. 4.  5. POSTNA  
         NEDELJA 

6.30 živi in pokojni farani 

  8.30 Jože in Marija Kočevar 

9.30 
Stan. 

Stanislav Jerin 

10.00 Milka Vrbec 

19.00 Miro Sešek, 30. dan 

za maše, ki bodo opravljene drugje 



 

KRSTI IN POROKE 
Za enkrat še nič. Čakamo!!! 
 
V VEČNOST SO ODŠLI: 
† KATARINA LUKŠA (96 let), Žerjalova 1 
† NADA PLEŠKO (86 let), Žerjalova 6 
† ANA MAJER (74 let), Jurčeva 2 
† MARIJA GORNIK (83 let), Medenska 83 b 
† ANTONIJA MUC (97 let), Cankarjevo nabrežje 1 
† MIRO SEŠEK (94 let), Brodska 24  
 

Letos smo na Božjo njivo pospremili 11 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 
 

 
DAROVI ZA MAŠE IN DAROVI ZA CERKEV  
ob pogrebu Ane Majer:  
mož Franc in sin Slavko za 3 maše, hči Simona za 2 maši, 
hči Alenka z družino za 2 maši, vnuk Robi z družino za 1. 
mašo, vnukinja Nina za 1. mašo, vnuk Uroš z družino za 1. 
mašo, Mišmaševa mama za 1. mašo, družina Zorec iz Zago-
rice za 1. mašo;  
ob pogrebu Nade Pleško: 
mežnarica Vida za 1. mašo, Vida Bregar za 1. mašo, Stan-
ka, Olga in Meta za 2 maši, družina Srša za 1. mašo in 30 € 
za farno cerkev, molitvena skupina za 5 maš in 100 € za 
farno cerkev, čistilke farne cerkve za 3 maše; 
ob pogrebu Marije Gornik: 
družina Jeromen za 3 maše in 40 € za farno cerkev. 
ob pogrebu Štefke Mijatovič: 
Slavka in Magda 2 maši. 
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DAROVI DRUGE NEDELJE 
V februarju smo zbrali v Šentvidu 2.600 € in v Stanežičah 
157 €. Iskren »boglonaj« vsem! 



 

Razpored za marec in zače-
tek aprila;  
sobote: 
  5. 3. Vižmarje pod klancem 
12. 3. Podgora 
19. 3. Polane 
26. 3. Šentvid 
  2. 4. Trata-Pržan 
 

Hvala za pomoč in skrb! 

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 obvestila o 
objavi e-Našega zvona. 

Delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 18.30  
Nedeljske maše: 
 Šentvid: 6.30, 8.30, 
               10.00, 19.00 
Praznične sv. maše: 
 Šentvid: 8.30, 18.30 
 Stanežiče: 18.00 

 
Sprejemam namene, ki 
bodo opravljeni v  aprilu, 
maju in juniju. 
Darujte tudi za maše, ki jih 
oddam duhovnikom, ki 
imajo premalo mašnih na-
menov. 

Uradne ure: 
 v ponedeljek in sredo  
  od 17.00 do 18.00 
 v petek od 10.00 do 12.00 
Tudi 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. 

Obiščite katoliške trgovine 
po Ljubljani. Najbližja je tr-
govina Družina v Škofovih 
zavodih. 
 

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

