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V HIŠI MOJEGA OČETA JE MNOGO BIVALIŠČ
Ko sem bil še otrok in ministrant, mi je bilo vedno čudno in
tesno pri srcu, kadar je mežnar po slovesni maši ugašal
sveče. Prej je bila farna cerkev vse do stropa razsvetljena,
podobe svetnikov so se lesketale v pozlati, ves prostor je
bil poln luči. Cerkev je dišala po kadilu in molitvah. Potem
je ugasnila prva, druga, tretja sveča… in tiho so se začeli
valiti črni valovi senc in teme od oken, s kora, iz zakristije.
Izza stebrov in oltarjev se je plazila noč. Smrt je s koščenim prstom trkala na moje plaho otroško srce. In globoko
v sebi sem čutil in slišal: Nič se ne boj, otrok! Poglej, pred
velikim oltarjem gori večna luč. Ta plamen nikoli ne ugasne. To je znamenje večnega življenja. Ne boj se otrok in
vero prilivaj v večno luč, ki je v tvojem srcu. V njenem
zvestem plamenu bodo živeli vsi, ki so bili blagi, miroljubni, bogaboječi, pravični, resnicoljubni, čisti in dobri. In
spet bodo prižgane sveče in čez hribe in doline bodo peli
zvonovi in klicali bodo k veliki maši. Kdorkoli si in tole bereš, zaupaj in veruj v zarjo tistega dne ter prilivaj olje vere večni luči Življenja, ki je v tvojem srcu. (I. Cankar:
»Kadet Milavec«)
Spoštovani.
Moje voščilo za praznik vseh svetnikov!

župnik

PONEDLJEK 31. oktober
17.30 spovedovanje pred praznikom
TOREK 1. november VSI SVETI
8.30,10h,14

maše v Šentvidu

15.00 molitev na pokopališču v Šentvidu
17.00 molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne
Stanežiče, 18.00
20.00
SREDA
8.30
18.30
ČETRTEK
dopoldne
pri obeh mašah
20.00
PETEK
dopoldne
po več. maši
20.00
SOBOTA
po jutranji maši
NEDELJA

molitev rožnega venca in zvonjenje za rajne
molitev mladih na Žalah
2. november
SPOMIN VERNIH RAJNIH
maša v Šentvidu
maša v Šentvidu
3. november
1. četrtek
obisk bolnikov in starejših na domu
darovanje za maše za nove duhovne poklice
srečanje IV. zakonske skupine
4. november
1. petek
obisk bolnikov in starejših na domu
molitvena ura pred Najsvetejšim za duh. poklice
srečanje I. zakonske skupine
5. november
1. sobota
češčenje Najsvetejšega
6. november
ZAHVALNA NEDELJA

pri vseh darovanje za duhovnika
mašah
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TOREK
19.30
SREDA
16.30
ČETRTEK
20.00
PETEK
20.00
NEDELJA
po 10.00 maši

8. november
srečanje za starše veroučencev
9. november
srečanje skupine Sožitje
10. november
srečanje VI. zakonske skupine
11. november
srečanje II. zakonske skupine
13. november 33. NEDELJA MED LETOM
»martinovanje« pred Kaplanijo
PONEDELJEK 14. november
19.30 srečanje ŽPS
TOREK 15. november
15:00 maša na čast sv. Stanislavu
19.30 srečanje za starše birmancev 8. razreda
SREDA 16. november
20.00 srečanje III. zakonske skupine
ČETRTEK 17. november
20.00 srečanje V. zakonske skupine
NEDELJA 20. november KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
8.30 sodelujejo prvoobhajanci, starši in OPZ
PONEDELJEK 21. november

19.30
SOBOTA
ves dan
NEDELJA
8.30
po vseh mašah

srečanje za starše prvoobhajancev
26. november
oratorij
27. november 1. ADVENTNA NEDELJA
sodelujejo birmanci in animatorji
tradicionalna Karitasova tombola
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Molitveni namen je na čast svetnikom in za vse rajne.

ZAHVALA
Na zahvalno nedeljo se Bogu zahvalimo za vse, kar smo in
kar imamo. Hvala vsem, ki s svojimi močmi in talenti pomagate, da naša župnija živi. Hvala tudi za vaš letošnji
dar. Bog povrni.
PRAZNOVANJE OB SV. MARTINU
Razlogov za praznovanje in druženje je vedno dovolj, če to
hočemo in želimo. Zaradi korone »martinovanja« v Šentvidu že dve ni bilo. Letos povabljeni k dobrotam in medsebojnemu druženju 14. novembra po deseti maši.
TEDEN KARITAS
Teden Karitas bo od nedelje, 20. novembra, do nedelje,
27. novembra. V sredo, 24. novembra, bo v Ponikvi srečanje vseh sodelavcev Karitas-a. Na to vseslovensko srečanje bomo šli z osebnimi avtomobili. Prijavite se v zakristiji.
V župniji pa bomo »teden dobrote« posebej obeležili s
»tradicionalno tombolo« v nedeljo, 27. novembra, pri vseh
mašah. Darove, ki jih bomo zbrali s srečkami od tombole,
bomo namenili tistim, ki potrebujejo pomoč. 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, lepa
knjiga, slika ipd.) Pazite na rok nastanka in trajanja darov
iz vaše domače shrambe ali iz trgovine. Če je časovni rok
izdelka potekel za vas, je tudi za tistega, ki bo dobitek dobil. Dar za srečko je 5 €, vsaka pa je dobitna. Hvala!
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PROŠNJA ZA BOŽIČNO SMREKO
Naša župnija vsako leto za božič postavi božično drevo na
dvorišče pred župnijsko cerkev. Enako bi radi naredili tudi
letos.
Morda imate na vaših
vrtovih ali dvorišču kaj
primernega. Morda nameravate smreko zaradi domačih obnovitvenih del v prihodnosti odstraniti. Imate
priložnost,
da
nam
smreko podarite, posek ter vse ostalo pa
naredimo mi. Sporočite osebno ali na telefon. Hvala.

ADVENTNI ORATORIJ
Oratorij bo letos 26.
novembra od 10.00 do
16.00 v Domu sv. Vida.
Vabimo vse otroke. Pripravljamo program z
igro, katehezami in delavnicami. Prijavnice s
prispevkom (5 €) oddajte katehetom najkasneje do sobote, 19.
novembra.
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Morda ste ob vseh mogočih novicah prezrli, da je papež
Frančišek vsem vernim sporočil, da je prvo obdobje sinode
že mimo in je sedaj potrebno še »zorenje«. Da bi imeli več
časa za razločevanje, se bo sinoda na njegovo prošnjo podaljšala še za dve leti –do oktobra 2024. Papež nam s tem
sporoča, da sinoda ni dogodek, ampak proces, v katerem
je Božje ljudstvo poklicano hoditi v smer, ki jo narekuje
Sveti Duh.
Zato tej številki Našega zvona prilagam »vprašalnik«,
na katerega anonimno odgovorite in ga nato vsaj do konca
letošnjega leta (2022) oddajte v skrinjico pod misijonskim
križem. Na tak način boste tudi vi vpeti v sinodo. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri oblikovanju župnijskega življenja. Hvala.
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od 31. oktobra do 27. novembra 2022
PON. 31. 10. Volfbeng, škof
7.30 Ana Majer
Lojze Kovač
18.30 po namenu
TOR. 1. 11. VSI SVETI
8.30 mama Valentina Erjavec
10.00
14.00
19.00
SRE.
8.30
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

Jože in Marjan Erjavec
za vse rajne farane
Lado Svetek
2. 11. VERNI RAJNI
Zabretovi

7. 11. Ernest, opat
Polde Brelih
Janez Berce
8. 11. Bogomir, škof
7.30 Anton in Ivanka Luskovec

18.30 Ogorevc
9. 11. Teodor, mučenec
7.30
v zahvalo za zdravje
Nace Kregar, obl.
Marija Semijalac-Merkun
3. 11. Just Tržaški, mučenec 10. 11. Leon Veliki, papež
za božje varstvo otrok
Rafael Napast
Lojze Čarman
st. Šoba
Nives Štupnik, 30. dan
4. 11. Karel Boromejski, škof 11. 11. Martin
za zdravje
za spreobrnjenje
Anica in Tone Bambič
Jurij in Micka Humar
Vlado Cigale, 7. dan
Alojzij Frelih
5. 11. st. Janeza Krstnika
12. 11. Jozafat, škof
Gašper Dukarič
Minka Kregar
Božje varstvo otrok
Peter Jesihar
Pečarjevi
za zdravje
6. 11. ZAHVALNA NEDELJA 13. 11. 33. NEDELJA
za žive in mrtve farane
za žive in mrtve farane
za blagoslov ob volitvah
Bijec-Ilovar
Slavka Mrak

Alojz Mrak

Zupančič
Marija Grčar

za zdravje
Kristina-Stanislava Zbačnik
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od 31. oktobra do 27. novembra 2022
PON. 14. 11. Nikolaj Tavelič, muč. 21. 11. Darovanje Device M.
7.30
18.30 družina Novak

Jože in Anka Ušeničnik
Johana Peršin

TOR. 15. 11. Albert, škof

22. 11. Cecilija, mučenka

7.30
15.00 na čast sv. Stanislavu
18.30 Fran in Marija Jenko

/
Dragica in Josip Lučič
Cilka Pangos

SRE. 16. 11. Marjeta Škotska, kraljica 23. 11. Klemen, papež
7.30
18.30 v zahvalo in prošnjo

Jožica Smodek

ČET. 17.11. Elizabeta Ogrska, red. 24. 11. Andrej in Vietnamski
mučenci
7.30
Križničevi
18.30 Bogomila Visočnik
Marijan Zupanič, obl.
25. 11. Katarina Sinajska,
PET. 18. 11. Karolina, mučenka
mučenka
7.30 Frane Erman
Marjan, Milan Visintin družina Panič
18.30 Jože,
Stane Zgonc
Stanislava—Krisitina Zbačnik

SOB. 19. 11. Matilda, redovnica
7.30 Slavko Poje

26. 11. Valerijan Oglejski, škof
Milka Miklavčič

18.30 Jože Grm, obl.

Andrej Magister—st., obl.

NED. 20. 11. KRISTUS KRALJ

27. 11. 1. ADVENTNA
NEDELJA - Karitas
za žive in mrtve farane
Leopold Miklavčič

6.30 za žive in mrtve farane
8.30 Anton in Ivanka Robida
Stan.
9.30
10.00
19.00 Viktor Šetina in njegovi

Vinko Istenič
Ljudmila Miklavčič
Frančišek Zupan, 30.dan
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, ki bodo opravljene

v zahvalo, za zdravje, po namenu, za duše v vicah

Nabirka druge nedelje v oktobru:
v Šentvidu 3.060 €, v Stanežičah 220 €.
Posebni darovi:
za farno cerkev 300 € (N. N.)
za Stanežiče 100 € (Alojz Miklavčič)

Vsem iskrena hvala!

OTROCI IN »PUŠICA«
Denar je pomembna stvar. Z njim je potrebno odgovorno
ravnati. Tudi to je pomembno področje vzgoje otrok in
mladine, ki se lahko pokaže tudi pri nedeljskih puščicah ali
nabirkah. Starši in ostali z denarjem pomagate pri gospodarskih zadevah župnije. Župnija ni župnikova, ampak
Vaša. Smiselno je, da v pušico denar vrže odrasel človek,
kar je dober zgled za otroka. Ni prav, da svoj denar za
puščico damo otrokom, saj se pomena denarja še ne zavedajo, ker se zanj še niso nič potrudili in ta denar tudi ni
njihov. Pogosto zaradi otroškega »dolgočasenja« postane
drobiž med mašo njihova igrača, pade na tla in navadno
pristane v raznih režah naših klopi.
Drugo pa je, če otrok sam prispeva dar iz svoje
»žepnine« ali »šparovčka«. Takrat je njegovo darovanje v
puščico smiselno in tudi zanj darujoče. Navajajte jih k temu. Zato ob puščici ali nabirki svoj zgled darovanja za cerkvene potrebe otrokom pokažite. Vse to vsakič naredimo
ob nedeljah ob mašnem darovanju, ko duhovnik na oltarju
daruje kruh in vino. Z njim takrat darujemo tudi mi svoj
dar.
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NOVOKRŠČENCI:
MIA ILOVAR, Vevška cesta 13
PAVEL GODEŠA, ul. Pregnancev 12
Zakrament krsta je letos prejelo
16 otrok.
Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu.

POROKA:
URŠKA ROBIBA IN JERNEJ HAFNER
Letos smo imeli v župniji 6 porok.
Veliko Božjega blagoslova in
Marijinega varstva na skupni poti.

V GOSPODU SO ZASPALI:
TEREZIJA ČUDEN (96 let), Pot k igrišču 3
NIVES ŠTUPNIK (94 let), Ulica 15. maja 33
FRANČIŠEK ZUPAN (86 let), Miheličeva 26a
VLADO CIGALE (78 let), Pot na Zduše 11
Na Božjo njivo smo letos pokopali 66 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
Vsi, ki pokličete k starejšemu ali k bolniku duhovnika, s tem
pokažete znamenje vere in prave ljubezni do trpečega brata
ali sestre in jim pred zadnjo uro duhovnik podeli zakramente ozdravljanja. Zakrament »ozdravljanja in moči« nam pomaga tudi v starosti in bolezni. Hvala Vam za pomoč na poti
poslavljanja.
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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

Mašne namene za
november in december
sprejemam.

še

Vabim tudi k darovanju za
»oddane« maše in jih dam
duhovnikom, ki jih nimajo.
Hvala vam!

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

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.

Novembrska okrasitev!
Hvala vam 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 e-Naš zvon.

