
 

OKTOBER 2022          LETNIK XLII         ŠT. 10 

BOG NIMA URADNIH UR 
 

 V vseh verstvih ljudje svoj odnos do Boga ali božan-

stev izražamo v molitvi. V krščanstvu molitvi rečemo po-

govor z Bogom. Kako lepa misel!!! Ja, preprosto. Pogovor. 

Bog čaka, da se z njim pogovorimo. On ima vedno čas za 

nas in nima uradnih ur. Stalno ima vrata odprta za vse lju-

di in čaka. Indijski bojevnik za mir Mahatma Gandhi je za-

pisal: »Molitev je ključ jutra in zapah večera«.  

 Želim, da bi v Marijinem mesecu oktobru segli po rož-

nem vencu in z njim šli skozi čas in prostor, v katerem ži-

vimo. S to starodavno in preskušeno molitvijo, ki nikoli ne 

razočara, se posvečujmo. Tisto, kar nas veseli ali žalosti, 

navdušuje ali skrbi. Bog »itak« ve, česa potrebujemo. V 

molitvi bomo spoznali, da ima film našega življenja nevi-

dnega in zelo mojstrskega režiserja.  

 Molitev pa ni vedno lahka. Zahteva vztrajnost in zve-

stobo. V hitenju, ihti in ob dnevnih skrbeh se vedno ne po-

sreči, da bi zavestno molili ali pa molitve sploh nimamo na 

dnevnem redu. V primeru, da pa postane stalnica življe-

nja, je največji blagoslov za nas in za druge. Molitev nas 

spreminja in spremeni. 

 Ne pozabite v tem mesecu vsaj na eno »desetko« rož-

nega venca na dan, saj je oktober mesec rožnega venca. 

HVALA.     

župnik 
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PONEDELJEK 3. oktober 

18.30 rožni venec z učenci 1. razreda 

TOREK 4. oktober 

17.30 srečanje za botre (Vidov dom) 

18.30 rožni venec z učenci 2. razreda 

SREDA 5. oktober 

18.30 rožni venec z učenci 9. razreda 

ČETRTEK 6. oktober           1. četrtek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu 

pri  obeh mašah darovanje za maše za nove duhovne poklice 

17.30 srečanje birmancev z nadškofom (Vidov dom) 

18.30 rožni venec z bralci Božje besede 

po večerni maši srečanja z nadškofom (ŽPS, ključarji….) 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

PETEK 7. oktober           1. petek 

dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu 

18.30 rožni venec z župnikom  in ministranti 

po večerni maši vaje za birmansko slovesnost  

20.00 srečanje I. zakonske skupine 

SOBOTA 8. oktober           1. sobota 

po jutranji maši češčenje Najsvetejšega zakramenta 

10.00 birma 
NEDELJA 9. oktober         28. NEDELJA MED LETOM 

pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije 

  
PONEDELJEK 10. oktober 

rožni venec molimo vsi 

TOREK 11. oktober 

rožni venec z učenci 4. razreda 

SREDA 12. oktober 

srečanje skupine Sožitje 

rožni venec z učenci 6. razreda 

ČETRTEK 13. oktober 

18.30 rožni venec z biblično in molitveno skupino 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 
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TOREK 18. oktober 

18.30 rožni venec molimo vsi 

SREDA 19. oktober 

18.30 rožni venec z učenci 8. razreda 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 20. oktober 

18.30 rožni venec z zakonskimi skupinami 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 21. oktober 

18.30 rožni venec s člani Živega rožnega venca 

NEDELJA 23. oktober     30. NEDELJA MED LETOM, 
                              misijonska 

15.00 molitev za rajne v Kucji dolini 

PONEDELJEK 24. oktobra 

18.30 rožni venec z učenci 7. razreda 

TOREK 25. oktobra 

18.30 rožni venec molimo vsi  

SREDA 26. oktobra 

18.30 rožni venec z učenci 3. razreda 

SOBOTA 29. oktober 

17.30 spovedovanje pred praznikom Vseh svetih 

NEDELJA 30. oktober      31. NEDELJA MED LETOM, 
                               žegnanjska 

3.00 prestavitev ure na zimski čas 

8.30 pri maši sodelujejo birmanci (8. r) in animatorji 

NEDELJA 16. oktober      29. NEDELJA MED LETOM 

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 

PONEDELJEK 17. oktober 

18.30 rožni venec z učenci 5. razreda 

PETEK 14. oktober 

rožni venec s člani župnijske Karitas 

po več. maši srečanje župnijske Karitas s sodelavci 
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU: 
 

 pred jutranjo mašo ga molimo kot običajno vsak dan 
 med tednom pred večerno mašo ob 18.30 molijo rožni ve-

nec kateheti z veroučenci in različne župnijske skupine  
 ob sobotah in nedeljah ga molimo kot običajno ob nedeljah 
 po dogovoru bo rožni venec tudi v Stanežičah. 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 
Od 2. do 9. oktobra obhajamo 
teden za življenje. Življenje 
ima neizmerno vrednost. Od 
spočetja in vse do naravne 
smrti. Življenje ima priho-
dnost in končnost šele v več-
nosti, ker je življenje Božji 
dar. Ne zavrzi ga.  
Več informacij pri tedenskih 
oznanilih in v društvu Gibanje 
za življenje. 
 
 
SVETA BIRMA 
V soboto, 8. oktobra, ob 10h 
je birma. Dekleta in fantje iz  
devetega razreda (20 birman-
cev) bo s Svetim Duhom potr-
jenih v veri. Želimo jim, da bi vse življenje živeli iz moči in da-
rov Duha, ki se bo v zakramentu birme razlil v njihovo življenje. 
Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali vsak svoj kamenček 
(starši, botri, birmanci, animatorji in vsi drugi) v mozaik naše 
letošnje birme. Hvala škofu birmovalcu, g. nadškofu Stanetu Zo-
retu. 

»ROMANJE« ROŽNEGA VENCA PO DRUŽINAH  

Vsak oktobrski večer lahko ena družina  sprejme »župnijski rož-
ni venec«, ki ga moli tisti večer doma. S tako molitveno zvezo 
bomo ves mesec med seboj duhovno povezani. Vpišite se na 
dnevni razpored, ki je na mizici ob misijonskem vrču. Hvala!  



 

 

KUCJA DOLINA 

V Kucji dolini je eno od mnogih slovenskih množičnih grobišč, 
kjer so po II. svetovni vojni nerazumljivo pobijali  ljudi. V teh 
jamah je pokopanih veliko žrtev povojnega nasilja. Na tem sve-
tem kraju bomo molili v nedeljo, 23. oktobra, ob 15.00. Pridite 
molit. 

 

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH 

Spovedovanje bo v soboto, 29. oktobra, in v ponedeljek, 31. 
oktobra, od 17.30 naprej. Prav je, da se na  praznika (Vsi sveti 
in Spomin vernih rajnih) pripravimo tudi z zakramentom sprave 
in odpuščanja. Spoved je eden izmed pogojev za popolni odpu-
stek in ga lahko prejmemo ob prazniku Vseh svetih in še ves 
mesec november.  

 

PEVSKI ZBORI 

Na začetku pastoralnega leta vas ponovno vabimo v župnijski,  
otroški (OPZ) in mladinski zbor. Odrasli zbor ima vaje ob sredah 
ob 19.30 v Domu sv. Vida. Primanjkuje tenorjev in basov. Otro-
ški zbor ima srečanja ob petkih ob 17.00 v Vidovem domu. Vab-
ljeni! 

 

SKUPINA SOŽITJE  

Skupina sožitje bo spet imela redna srečanja vsako drugo sredo 
v mesecu. Po korona časih ste vabljeni na srečanje v sredo, 12.  
oktobra,  ob 16.30 v Vidov dom. 
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DESETKA ROŽNEGA VENCA 

V tej številki Našega zvona najdete veliko povabil za molitev 
rožnega venca. To lepo molitev molite tudi doma. 

 Samo za »deset minut« se ustavite, umirite in umaknete 
televizorju, mobitelu, računalniku ter zmolite »desetko« rožnega 
venca osebno ali v krogu vaše družine. Tako bo v  župniji zaradi 
vaše  duhovne pomoči nastala močna molitvena veriga skozi 
ves mesec oktober.  

 »Desetko« zmolimo tako, da: naredimo križ (+) zmolimo 
očenaš 1x, zdravamarijo 10x in molitev slava Očetu 1x ter po-
novno zaključimo z znamenjem križa (+). Hvala vam! 
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ROŽNI VENEC  
V oktobru otroci veroučne šole skupaj s kateheti in starši molimo 
pred večerno mašo rožni venec. V koledarju na 2. in 3. stani Naše-
ga zvona lahko najdete razpored teh molitvenih dni. Povabljeni, da 
se molitve udeležite tudi vi. 



 

NABIRKA DRUGE NEDELJE v septembru: 
V Šentvidu 3.060 € in  v Stanežičah 220 €. 
 
POSEBNI DAROVI: 
200 € za župnijo daroval N.N. 
300 € za župnijo daroval N.N. 
50 € za obnovo strehe v Stanežičah N.N. 
50 € za obnovo strehe v Stanežičah Lipej Zlatko. 
300 € za obnovo strehe v  Stanežičah N.N. 
100 € za obnovo strehe v Stanežičah N.N. 
 
Vsem Bog lonaj! 
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od 3. oktobra do 30. oktobra 2022

PON. 3. 10. Frančišek Borgia, r. 10. 10. Danilo, škof 

7.30 Antonia Štravs starši Škrbinc 

19.00 
Jože Gajzar 
pokojni iz družine Benigar Ana Jevševar, obl. 

TOR. 4. 10. Frančišek Asiški, r. 11. 10. Janez 23., papež 

7.30   Ignac in Ivanka Babnik 
za zdravje 
živi in rajni Napast 

19.00 Jože Parkelj Minka Erman, obl. 
Ogorevc 

SRE. 5. 10. Marija Favstina, r. 12. 10. Maksimilian Celjski 

7.30     starši Škrbinc Vida in Stane Štrukelj 

19.00 Vlado Bašnec Angela Stanonik 
Cvelbar in Korenčič 

ČET. 6. 10. Bruno, redovnik 13. 10. Gerald, vitez 

7.30 starši Rihar in Škrbinc za duhovne poklice 

19.00 
Marija Jurček 
za zdravje 

Vinko Peklaj 
Aleksander Goršek, obl. 

PET. 7. 10. Rožnovenska M. B. 14. 10. Kalist I., papež 

  7.30 Jože Škrbinc 

19.00 Anica in Tone Bambič Orehek 
Marija Lesjak, 30. dan 

SOB. 8. 10. Benedikta, mučenka 15. 10. Terezija Avilska, red. 

7.30     
v zahvalo in prošnjo za 
zdravje 
za božje varstvo otrok 

Rezka Babnik 

10.00 na čast Sv. Duhu // 

19.00 
Mirko in Helena Kregar 
starši in Milka Škof v zahvalo za zdravje in ljubezen 

NED. 9. 10. 28. NEDELJA M. L. 16. 10. 29. NEDELJA M. L. 

6.30 za župljane za župljane 
  8.30 Tomaž Štifter Ignac in Angela Hrovat 

Stan. 
9.30 

Slavka Mrak Jože in Marija Košir 

10.00 za rajne sorodnike Janez Gros 

19.00 Ana Mrvar, 30. dan Stanislav Novak 
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PON. 17. 10. Ignacij Antiohijski 24. 10. Anton Klaret, škof 

7.30 Miranda Vičič in v zahvalo Marija Perpar 

19.00 za Olgine svojce st. Jovan 

TOR. 18. 10. Luka, evangelist 25. 10. Darinka, mučenka 

7.30   Bibijana Čujec Dobovišek Štefka Černe 

19.00 Marija Strunčnik, obl. Janez in Majda Bitenc 

SRE. 19. 10. Pavel od križa 26. 10. Lucijan, mučenec 

7.30     Grenc in Vraničar za zdravje in božje varstvo 
otrok 

19.00 v zahvalo in prošnjo 
Jože Bogdan v čast in zahvalo Mariji 

ČET. 20. 10. Irena, mučenka 27. 10. Sabina, mučenka 

7.30 Vukšinič  

19.00 Marija Kastelic Leopold Miklavčič 

PET. 21. 10. Uršula, mučenka 28. 10. Simon in Juda, ap. 

  7.30 Stanka Hohnec in Ditka Ku-
rent  

19.00 starši Zupančič starši Ažman 

SOB. 22. 10. Janez Pavel 2., pp. 29. 10. Mihael Rua, redovnik 

7.30 Istenič in Čebulj Milka Miklavčič 

19.00 Frančiška Kajzer Nevenka Hočevar 
Peter Zoubek 

NED. 23. 10. MISIJONSKA N. 30. 10.  31. NEDELJA M. L. 

6.30 za župljane za župljane 

  8.30 Jernej Černivec, obl. Marija in Leopold Žlebnik 

Stan. 
  9.30 

po namenu Franc Babnik 

10.00 Glavič sestre Flerin 

19.00 Terezija Grošelj Florjan Cveto Živalič 

ODDANE MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE:   

po namenu 2 maši, v zahvalo in dober namen, za božje varstvo 
in blagoslov otrok v novem šolskem letu, za zdravje, Anica Ogo-
revc, Jože Car, Mihaela Longar 2 maši, v zahvalo za opravljen 
šoferski izpit 2 maši, za duše v vicah, družina Meško, Ivanka in 
Franc Zadnikar, za duhovne poklice, Jože Knez, Tomaž Primožič, 
Olifčič-Berce, v zahvalo za zdravje. 



 

Nikoli ni dovolj spodbud za lepo sodelovanje pri liturgiji. Osveži-
mo in jih ozavestimo. 
 
ZNAMENJE KRIŽA 
Ob vstopu v cerkev se s križem zaznamujemo na čelo, prsi in 
ramena. Lahko pa tudi naredimo mali križ na čelo, usta in prsi. 
S »pokrižanjem« poprosimo Gospoda, naj navdihuje naše misli, 
vodi voljo, pravilno ureja naša čustva in naj nas povsod sprem-
lja. Križ nas spomni tudi na krst, pri katerem smo postali Božji 
otroci. Trenutno ne uporabljamo blagoslovljene vode v kropilni-
kih. Bomo pa čim prej s posebnimi »podajalčki« omogočili tudi 
to. 
 

POKLEKOVANJE 
Poklek je znamenje spoštovanja. Z njim priznamo Božjo slavo in 
moč. Kristjani ne poklekamo pred ustvarjenimi dobrinami
(sonce, planeti, zemeljske dobrine, človek) ampak samo pred 
Bogom. Običajno pokleknemo na eno koleno, ko pridemo v cer-
kev in ko gremo iz nje. Pokleknemo tako, da se s kolenom do-
taknemo tal pri stopalu druge noge (ne cincamo ali kako druga-
če telovadimo). Kadar pa je izpostavljeno v češčenje Najsvetej-
še, pa pokleknemo na obe koleni. Nekateri si radi »po svoje« 
zamišljajo pobožnost pokleka, mimo liturgičnih pravil, ki veljajo 
v liturgiji po rimskih določilih. To ni prav!!! V cerkvi delujemo 
»zborno«, doma pa pobožnost lahko oblikujemo »po svoje«. 
Hvala vsem, ki razumete zborno liturgično držo in tako v cerkvi 
tudi delate. 
 
AMEN 
»Amen« prihaja iz hebrejščine in pomeni »tako naj bo«. Beseda 
označuje trdnost in trajnost in izraža vero in zaupanje v Boga. 
Bogoslužje nas večkrat vabi, da na duhovnikove molitve pri 
maši odgovorimo z glasnim »amen«. To je molitev ljudstva, ki 
podpre duhovnika-voditelja. Sodelujmo drug z drugim in maša 
bo bolj »živa«.  
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MAŠNI DAROVI OB POGREBU 
Tomaža Štifterja: sosedje 2 maši, Papičevi 2maši. 
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NOVOKRŠČENCI: 

ELIZABETA MRAK, Stanežiče 28c 

TESA PIBERNIK, Selanov trg 2 

ANA OZEBEK, Aškerčeva 36 

ŽIGA ŠTRAVS, Stanežiče 38a 

MARK PEROŠA, Bognarjeva pot 11 

DREJC SITAR, A. Bitenca 60a 

 

Zakrament krsta je letos prejelo 14 otrok.  

Iskrene čestitke k Božjemu otroštvu. 

 

POROKE: 

NEŽA KOŽELJ in JANEZ BREGAR 

KLARA BUČAN in JERNEJ RODIČ 

METKA KOŠIR in ANDREJ KRALJ 

Veliko Božjega blagoslova in  

Marijinega varstva na skupni poti. 

 

V GOSPODU SO ZASPALI: 

ANA MRVAR (87 let), Zvezda 19 

MARIJA LESJAK (98 let), Prušnikova 114    

OLGA MAČEK(89 let), Jerančičeva 12 

Na Božjo njivo smo letos pokopali 62 faranov.  

Gospod, daj jim večni pokoj. 

 

Iskreno prosim, da k starejšemu ali resno bolnemu človeku pokli-

čete duhovnika. Zakrament (maziljenje) »ozdravljenja in moči« 

nam pomaga v starosti in bolezni. Hvala vam. 



 

Delavniške: 
 ob 7.30 
 ob 19.00 
 
Nedeljske: 
 Šentvid: 6.30, 8.30, 10.00  
in 19.00 

 Stanežiče: ob 9.30 
 
Praznične: 
 Šentvid: ob 8.30 in 19.00 
 Stanežiče ob 18.00 

 
Sprejemam mašne namene 
za november in december. 
 
Vabim tudi k darovanju za 
maše, ki jih oddam duhovni-
kom, ker jih imajo premalo. 
Hvala vam! 

Uradne ure: 
 v ponedeljek in sredo  
  od 17.00 do 18.00 
 v petek od 10.00 do 12.00 
(na 1. petek ni uradnih ur) 

 

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. 

Razpored v oktobru:  
sob., 1. 10. Vižmarje nad
pet.,  7. 10. birmanska

 pet., 14. 10. poročna 
 sob., 22. 10. Polane 
 sob., 29. 10. Vsi sveti, praznična 
Hvala za pomoč in skrb! 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 
preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 
objavljamo na spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
Prek spletne strani se lahko 
tudi naročite na e-Naš zvon. 

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

