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Priznam, da mi včasih uvodnik ne gre in ne gre iz glave, srca in rok. Težko je biti vsak mesec aktualen in zanimiv na prvi strani župnijskega lista. Kar bo, pa bo!
Najprej prošnja letošnjim prvoobhajancem — ostanite
Jezusovi vse življenje. Birmanci, ki se pripravljate na birmo — bodite dobra zemlja, na katero vam Bog v vašem
življenju po svojem Duhu hoče sejati neštete darove. Pari,
ki letos praznujete svoje obletnice porok — naj vse obljubljeno v vas živi še naprej, v sreči in nesreči, v bolezni in
zdravju, v medsebojni ljubezni in spoštovanju. Fantje in
dekleta, ki zaključujete osnovnošolski verouk — srečno z
Božjo pomočjo in Marijinim varstvom na vseh vaših življenjskih poteh. Dragi župljani— ob sv. Vidu in farnem
prazniku veliko občestvenega duha in novih priložnosti za
rast Božjega kraljestva v naši župniji. Osnovnošolci, dijaki,
maturanti in študentje — uspešen zaključek šolskega leta.
Dragi državljani — iskrene čestitke ob dnevu državnosti.
Vse to se »dogaja« v mesecu juniju, v katerem nas
vse sprejema in ljubi Jezusovo srce. Mesec junij je še posebej Kristusov. Mi pa v njegovem srcu.
župnik

PONEDELJEK
20.00
PETEK
19.00
SOBOTA
16.00
NEDELJA
9.00
SREDA
skozi dan
ČETRTEK
8.30
19.00
NEDELJA
PETEK
16.00
NEDELJA
20.45
SREDA
8.30 in 19.00
ČETRTEK
dopoldne
pri jutranji in
pri več. maši
po več. maši
PETEK
dopoldne
po več. maši
SOBOTA
po jutr. maši
NEDELJA

6. junij
priprave na srečanje parov jubilantov
10. junij
maša in koncert klasične glasbe
11. junij
maša ob jubileju zakonov
12. junij
SVETA TROJICA
slovesno praznovanje sv. Vida
in zaključek za 9. razred veroučne šole
15. junij
SV. VID
celodnevno češčenje Najsvetejšega (glej str. 5)
16. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI
maša v Šentvidu
maša in procesija z Najsvetejšim v Šentvidu
19. junij
12. NEDELJA MED LETOM
24. junij
molitveno srečanje na Kureščku
27. junij
13. NEDELJA MED LETOM
pozdrav domovini
29. junij
sv. Peter in Pavel, apostola
maši v Šentvidu
30. junij
prvi četrtek
obisk bolnikov in starejših
nabirka za maše za nove duhovne poklice
in njih svetost
molitvena ura za nove duhovne poklice
1. julij
prvi petek
obisk bolnikov in starejših
češčenje Najsvetejšega v »tišini« — do 20.15
2. julij
prva sobota
češčenje Najsvetejšega
3. julij

14. NEDELJA MED LETOM
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V poletnih dneh nam bo
spet vroče. Ogrele se bodo
tudi debele cerkvene stene.
Povabljeni, da ohranimo spoštovanje do svetosti prostora
tudi z oblačenjem. So obleke,
ki
so
primerne,
in
so
»oblekce«, ki niso primerne
za v cerkev. Ni vse za vse.
Na fotografiji je nekaj
nasvetov, da se boste lažje
odločili, kako boste v vročih
dneh oblečeni v domači cerkvi
in po cerkvah kjerkoli drugje
po svetu.
Hvala vam za spodobnost v oblačenju.
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KONCERT KLASIČNE GLASBE
V petek, 10. 6., bo pri maši ob 19.00 sodeloval in po njej imel
koncert Godalni trio Kaiser. Z njihovim koncertom in z vašimi
prostovoljnimi prispevki pomagajmo pri obnovi strehe na podružnični cerkvi v Stanežičah. Vabljeni.
VABILO ZAKONCEM JUBILANTOM
Zahvalna maša zakoncev jubilantov bo v soboto, 11. junija, ob
16.00. Tisti, ki živite v naši župniji in ste se poročili v drugih
župnijah, sporočite (031 324 569), da vas povabimo k srečanju.
K pogovoru o srečanju pa vabljeni 6. junija ob 20.00 v Vidov
dom.

ROMANJE NA KUREŠČEK
V petek, 24. junija, ob 16.00
vabljeni na Kurešček, kjer se
že po »tradiciji« posvetimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
Še posebej povabljeni molitveni
skupini in molivci župnijskega
živega rožnega venca. Hvala za
vse vaše molitve, s katerimi
nas posvečujete.
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VIDOVA NEDELJA
Vidovo nedeljo bomo praznovali 12. junija. Obeležili bomo obletnico posvetitve sedanje župnijske cerkve in se priporočili svetemu Vidu. Vabljeni vsi, ki čutite z našo župnijo in jo imate radi.
Osrednje praznovanje bo pri slovesni maši ob 9.00 in po njej
družabno srečanje okrog cerkve.
Ob 8.30 v Šentvidu in ob 9.30 v Stanežičah sv. maše ni.
CELODNEVNO ČEŠČENJE NA DAN SV. VIDA, 15. JUNIJA
Praznovanje sv. Vida je po tradiciji tudi dan župnijskega celodnevnega češčenja. Ta dan nas obvezuje, da pridemo k mašam,
ves dan častimo Najsvetejši zakrament in se priporočimo sv. Vidu.
Češčenje bomo oblikovali ob posebnih oblikah molitve. Vsak naj
izbere tisto, ki mu je najbližje. K posameznim molitvenim uram
pa zagotovo pridite člani skupin, navedenih v spodnjem razporedu. Tako bomo lažje zagotovili stalno molitveno prisotnost pred
Jezusom. Hvala.
Razpored češčenja Najsvetejšega:
 8.30: sveta maša (vsi)
 9.0010.00: molitev ob evharističnih besedilih SP (vsi)  vodi

župnik

 10.00: sveta maša (vsi)









10.4512.00:
12.0015.00:
15.0016.00:
16.0017.00:
17.0017.30:
17.3018.00:
18.0018.30:
18.3019.00:

rožni venec (vsi)  vodi Olga Srša
odmor
prepevanje evharističnih ljudskih pesmi (vsi)
molitveno bogoslužje (vsi)
večernice (vsi)
molitev v tišini (vsi)
molitev mladih (animatorji in birmanci)
litanije (pevci in ministranti)  vodi župnik

 19.00: slovesna sv. maša
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ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
Kateheti smo se tudi letos trudili, da vam prinašamo Jezusovo
besedo. V imenu vseh otrok in staršev hvala katehetom: Katarini, Marinki, Lidiji, Klemnu, Matevžu in župniku. Z veroukom zaključimo 6., 7., 8. in 9. junija. Birmanci imajo do sredine junija
še preverjanje znanja pri župniku. Veroučenci devetega razreda
pa se bodo na Vidovo nedeljo, 12. junija, pri maši ob 9.00 Bogu
zahvalili za vse dobro in lepo, kar so skozi leta verouka prejemali
v veroučnih klopeh in na drugih skupnih župnijskih srečanjih.
VEROUČNE POČITNICE
Otrokom, staršem in katehetom lepe počitnice. Srečno na vseh
poteh. V gorah ali na morju. V poznem poletju (na koncu avgusta) bo izšlo katehetsko pismo in urnik za novo šolsko leto. Med
počitnicami se pa »itak« vidimo v farni cerkvi vsako nedeljo. Ne
pozabite na nedeljsko mašo tudi tam, kjer boste počitnikovali.
Jezus, Marija in angeli naj bodo z vami na vseh poteh.

POLETNI ORATORIJ
Poletni oratorij bo od ponedeljka, 22. 8., do petka, 26. 8. Prijavnice so na voljo v cerkvi med tiskovinami do nedelje, 26. junija.
Lepo prosimo za vnaprejšnje prijave, s katerimi se lahko lažje in
bolje organiziramo.
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od 6. junija do 3. julija 2022
PON. 6. 6. Marija Mati Cerkve
7.30 Ana Majer
po namenu in v zahvalo
19.00 Vladimir Jevnišek, 7. dan
TOR. 7. 6. Robert, opat
7.30

13. 6. Anton Padovanski
Florjan Mehak
Marija in Srečko Umek

SRE. 8. 6. Medard, škof

14. 6. Valerij in Rufin, m.
Frančiška Jama
Anton in Antonija Bitenc
Martin Snoj, 30. dan
15. 6. SV. VID, mučenec

7.30 Andromakovi

8.30 za župnijo

19.00 pokojni Toni

10.00 //
v zahvalo in prošnjo
19.00 Ana Jenko
ČET. 9. 6. Primož in Felicijan
7.30
19.00 Tatjana Škrjanc
PET. 10. 6. Bogumil, škof
7.30
Marija Čepon
19.00 Marjanca Gerden, 7. dan
SOB.
7.30
16.00
19.00

Vida Ježek
v zahvalo in prošnjo
16. 6. TELOVO
8.30 Frančiška Sitar
Franc Rahne, v zahvalo
17. 6. Albert, duhovnik
Franc in Marija Vurušič
Majda in Janez Bitenc, obl.

11. 6. Barnaba, apostol
Erika Prosen in starši
v zahvalo za zakon

18. 6. Marko in Marcelian
Janez Kos in starši
//

Jože Mučič

Kristina Polajnar

19. 6. 12. NEDELJA
NED. 12. 6. SVETA TROJICA
za žive in pokojne farane
6.30 za žive in pokojne farane
za župnijo
9.00 Kristina Bučan in stari starši Janez Tomažin
9.30 //
10.00 //
20.00 Novakovi (Pržan)

Julijana Dermastija
Alojz Švab
Ivanka Babnik
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od 6. junija do 3. julija 2022
PON
7.30
19.00
TOR.
7.30

20. 6. Silverij, papež

27. 6. Ema Krška, kneginja

Fanika Istenič

Leopold Miklavčič

21. 6. Alojzij, redovnik
Ivan in Marija Sladič
Alojz Uran, nadškof
19.00 Križnič

28. 6. Irenej, muč.
Janez Urbas, obl.

SRE. 22. 6. Pavlin, škof

29. 6. Peter in Pavel, apost.

7.30

Florijan Mehak

Anton Ogorevc
19.00 Karel in pokojni Erjavec

Peter Jesihar

ČET.
7.30
19.00
PET.
7.30
19.00
SOB.

23. 6. Jožef Cafazo, duh.

30. 6. Rimski mučenci

starši Miklavčič (Podgora)

Jožica Kajzer

24. 6. Srce Jezusovo
1. 7. Estera, sp. žena
Ivanka Papež
za zdravje na duši in telesu Štrukljevi

25. 6. Srce Marijino
Milka Miklavčič
7.30 Jernej Sitar
19.00 Melita in Jožefa Jamnik obl
26. 6. 13. NEDELJA
NED.
MED LETOM
za žive in pokojne farane
6.30

2. 7. Ptujska M. B.

8.30 Joži štrukelj
9.30 Franc in Ivana Miš
Stan.
10.00 Marijan Šuštaršič
Florijan Mehak, 30. dan
20.00 v zahvalo

Marjanca Gerden, 30. dan

za božji blagoslov otrok
pokojni Menard
3. 7. 14. NEDELJA
MED LETOM
za žive in pokojne farane
pokojni Babnik
Ana Majer
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, ki bodo opravljeni
Za duhovne poklice, Silva Intihar, za zdravje.

Praznik svetega Vida in spomin posvetitve naše cerkve letos sovpada s praznikom Svete Trojice. Nam to kaj sporoča? Veliko!
Resnica o treh osebah v enem Bogu ni človeškega izvora, ker
nam je razodeta. V knjigah Stare zaveze je samo rahlo nakazana, v Novi zavezi pa na omembo ene od Božjih oseb naletimo
skoraj na vsaki strani. V svoji človeški preprostosti pripisujemo
vsaki Božji osebi posebno »vlogo«. Razmerja treh oseb v Bogu
pa so usklajena. Ali ni to izziv tudi za nas, da smo lahko tudi
krajani in župljani edini v različnosti? En sam je brez moči, več
in vsi pa smo lahko več in vse. Vsak v župniji ima svoje nenadomestljivo mesto glede na zmožnosti in darove. Prek njih smo poklicani, da kot skupnost služimo drug drugemu, narodu, državi in
človeštvu. Še več, poklicani smo, da ne samo kot posamezniki,
ampak kot skupnost sodelujemo pri največjem načrtu človeške
zgodovine – odrešenju sveta.
Prav je, da se vsako leto spomnimo tudi dneva, ko je bil postavljen in posvečen prostor, ki nas zbira v edinosti vere. Zidovi naše
cerkve so neme priče veselja in žalosti, razočaranj in upanja,
vzponov in padcev, miru in tolažbe, grešnosti in svetosti. Na tem
svetem kraju so bile izrečene mnoge prošnje, obljube in zahvale.
Oboki so slišali otroški jok, čutili srečo prvoobhajancev in vznemirjenje birmancev. Bili so priče dokončnim odločitvam ženinov,
nevest in novomašnikov. Skozi ta Božji hram je v večnost odšlo
neskončno število naših rajnih. Zato, sveti Vid, prosi za nas tudi
v našem času in prostoru.
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Molitveni namen v juniju je na čast svetemu Vidu.

Nabirka »druge nedelje« v mesecu maju: 2.914 € v Šentvidu in
240 € v Stanežičah.
Namenski osebni dar za župnijo:
N. N. 200 € za zvonik v Stanežičah,
N. N. 100 € za obnovo strehe na podružnici v Stanežičah,
Alojz Miklavčič 60 € za župnijo.
Hvala!

Jožeta Parklja:
- žena Meta 5 maš
- domači 10 maš
- Grenc 2 maši
- sin Klemen z družino 110 €
za župnijo

Florjana Mehaka:
- Miklavčičeva z Broda 1 maša
- soseda Klemenčič 2 maši
- soseda Mateja Dobriha 1
maša
- Martina Glavan 1 maša
- družina Srša 1 maša

Ane Jerin:
- Nada 1 maša

Jožice Kajzer:
- domači 5 maš
- Rebolovi iz Črnuč 2 maši
- družina Lenarčič 1 maša
- družina Caserman 3 maše
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POROKE:
 DAVID STUDEN in ŠPELA KONEC
 MATJAŽ PIHLER in LIDIJA NOVAK
 ANDREJ ZADRAVEC in JANJA ZUPANČIČ
Letos so bile v župniji 3 poroke.
Veliko Božjega blagoslova!
NOVOKRŠČENCI:





GAJA MILJUŠ, Šaranoviča 36 a
KATARINA TROŠT, Tkalska 51
ANJA HUDOROVAC, Obvozna cesta 10
PASKAL ŠAJNOVIČ, Ulica bratov Kraljič 4

Letos je bilo v župniji 6 krstov.
Čestitke k Božjemu otroštvu.
V GOSPODU SO ZASPALI:
†
†
†
†
†
†
†
†

JOŽICA KAJZER (88 let), Ulica 15. maja 18
FRIDERIK PANTAR (91 let), Pri Borštu 7
OLGA MERČUN (92 let), Živaličeva 4
MARTIN SNOJ (79 let), Trnovčeva 3
FLORIJAN MEHAK (91 let), Kuzeletova 4
MARJANCA GERDEN (85 let), Cesta v hrib 26
VLADIMIR JEVNIŠEK (90 let), Vrhovnikova 11
MARIJA KAJZER (87 let), Celovška 452

Letos smo na božjo njivo pospremili 35 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.

11

Delavniške:
 ob 7.30
 ob 19.00
Nedeljske:
 Šentvid ob 6.30, 8.30,
10.00 in 20.00
 Stanežiče ob 9.30
Praznične:
 Šentvid ob 8.30 in 20.00
 Stanežiče ob 18.00

V času uradnih ur sprejemam mašne namene za julij, avgust in september.

 ponedeljek

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

in sreda
17.00 do 18.00
 petek od 10.00 do 12.00

od

Darujte tudi za maše, da jih
oddam duhovnikom, ki imajo
premalo mašnih namenov.
Iskrena hvala!

Izven uradnih ur lahko pokličete
na telefonsko št. župnijskega
urada 01 512 81 30.

Razpored v juniju:
 11. 6. Vidova okrasitev
 18. 6. Trata - Pržan
 25. 6. Vižmarje nad
 2. 7. Vižmarje pod
Hvala za vašo nesebično 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 e-Naš zvon.

