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TRI VELIKE LJUBEZNI  

(razmislek ob kulturnem prazniku)  

  

 Veliko je »častitih« prednikov, ki so v preteklih stole-

tjih in tisočletju živeli kulturo človeškega srca in kulturne-

ga medsebojnega sožitja. To so predniki, iz katerih korenin 

rastemo in živimo. V večini so zapisani na spominskih plo-

ščah družinskih grobov in zaživijo ob pogovorih naših ded-

kov in babic. O pomembnih pa se učimo v šoli in jih najde-

mo z veliki črkami narodove zgodovine zapisane v enciklo-

pedijah Slovenije.   

 Med temi velikani slovenske kulture je tudi Slomšek. 

V srcu je nosil tri velike ljubezni in iz njih živel. Zapisal je: 

 »Prva ljubezen je slovenska dežela. Ne sramuj se svo-

jega naroda in svojega jezika nikoli ne pozabi!«  

 O drugi ljubezni pravi: »Ljubi Cerkev, svojo duhovno 

domovino, varuj se krivih prerokov in ne verjemi goljufi-

vim učenikom.« 

 O tretji ljubezni pa: »To so nebesa, hiša Očetova, kjer 

bomo nekoč vsi doma. Za nebesa skrbeti in za to vse pre-

trpeti, naj bo prva in poslednja skrb.« 

 Tak je bil Slomšek. Eden izmed mnogih VELIKIH pre-

dnikov našega naroda. Vse življenje zvest narodu, Cerkvi 

in večni domovini. 

 Naj njegove besede »mičejo«, zgled pa »vleče«.                                                                         
                 

župnik           



 

ČETRTEK 2. februar         SVEČNICA          1. četrtek 

maši Šentvid: 8.30 in 18.30 

dopoldne obisk bolnikov 

pri mašah nabirka za cerkveno razsvetljavo 

po več. maši srečanje IV. zakonske skupine 

PETEK 3. februar         Blaž                    1.petek 

dopoldne obisk bolnikov 

pri  mašah blagoslov sv. Blaža 

20.00 srečanje I. zakonske skupine  

SOBOTA 4. februar                                   1. sobota 

po  jutr. maši blagoslov z Najsvetejšim 

NEDELJA 5. februar       5. NEDELJA MED LETOM 

SREDA 15. februar 

16.00 srečanje skupine Sožitje v Kapla'niji 

ČETRTEK 16. februar       

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

SOBOTA 18. februar 

ves dan moško romanje po Koroški 

NEDELJA 19. februar      7. NEDELJA MED LETOM      

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, starši in OPZ 

SREDA 22. februar        PEPELNICA 

pri obeh mašah pepelenje (8.30 in 18.30) 

NEDELJA 26. februar      1. POSTNA NEDELJA 

8.30 sodelujejo birmanci in njihovi animatorji 

ČETRTEK 9, februar 

20.30 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 10. februar 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 12. februar     6. NEDELJA MED LETOM 

pri mašah darovanje za župnijo 

2 



 

3 

 
V februarju molimo  
za kulturo naših src in kulturo  
dobrih medsebojnih odnosov.  
 
Za ta namen vsi molimo.  
Še posebej pa člani obeh  
molitvenih skupin in člani  
živega župnijskega rožnega venca.  
Hvala. 

 

Komú narpred veselo zdravljico, bratje! čmo zapét'?  

Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet,  

brate vse, kar nas je sinov sloveče matere!  
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SVEČNICA 
V četrtek, 2. februarja, je 
praznik Jezusovega darovanja. 
Po tradiciji v cerkvah ta dan 
blagoslavljamo sveče. Tudi le-
tos bo tako. Sveče lahko pri-
nesete od doma ali pa jih 
»samopostrežno« po blagoslo-
vu vzamete v naši cerkvi. Z 
darom, ki ga prispevate za 
sveče, pomagate pri plačilu 
cerkvene razsvetljave.  
Boglonaj. 
 
MOŠKO ROMANJE 
bo v soboto, 18. februarja. Obiskali bomo Slovensko Koroško. 
Ker se »dan išče zjutraj« bomo šli na pot zgodaj. Odhod avto-
busa bo izpred gasilnega doma v Stanežičah ob 4.45, izpred far-
ne cerkve pa ob 5.00. Ne pozabite, da je zajtrk vključen(!!!) 
 
VERSKI TISK 
Vsem, ki ste naročeni na verske časopise, se v imenu njihovih 
založb iskreno zahvaljujem. Naj bo tako tudi v prihodnje. Druži-
na in Ognjišče sta ob nedeljah na razpolago tudi v naši cerkvi. 
Priporočam, da za vse obnovite naročnino, tisti, ki še niste redni 
naročniki, pa se naročite na verski tisk, da ga boste redno pre-
jemali v vaše domove po pošti.  
 
VII ZAKONSKA SKUPINA 
Že nekaj časa »tli« med mladimi družinami ideja, da v župniji 
ustanovimo še eno zakonsko skupino. V upanju, da skupino   
oblikujemo, prosim vse tiste, ki ste se pred kratkim poročili in 
ste »za«, da mi sporočite vaše želje in predloge. 
 
PLESNI TEČAJ 
Pred leti smo v župniji že imeli plesni tečaj. Na predlog nekate-
rih navdušenih župnijskih plesalcev ga želimo ponovno oživiti. 
Smo še v dogovarjanju s plesnim učiteljem in animatorji. Za kaj 
več novic pokličete na tel.: 051/637-100 (Primož) 



 

od 30. januarja do 26. februarja 2023
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PON. 30. 1. Martina, mučenka 6. 2. Pavel Miki, mučenec 

7.30 Alojzij in Jožefa Jama Branko Zadnik 

18.30 
Anton Gruden 
Andrej Hočevar, 7. dan Franc Pečar 

TOR. 31. 1. Janez Bosko, sal. 7. 2. Nika, redovnica 

7.30 Medved in Jurca Ignac Babnik 

18.30 Rozalija Kalamar, 30. dan pokojni Bahovec 

SRE. 1. 2. Brigita Irska, opatinja 8. 2. Hieronim, redovnik 

7.30 Milka Miklavčič starši Kregar 

18.30 Justina Petač Danica Žlebnik in starši 

ČET. 2. 2. SVEČNICA 9. 2. Polona, mučenka 

8.30 Kristina Škrbinc 7.30 Andrej Hočevar  

18.30 
Albina Štanc, 30. dan 
Blaž Debevec in Blažka 
Škafar 

Slavenka Dukec in starši 

PET. 3. 2. Blaž, škof 10. 2. Sholastika, redovnica 

   7.30 Magdalena in Ivan, obl. Rozalija Kalamar  

18.30 Jože Zagožen Jožica Selan 

SOB. 4. 2. Oskar, škof 11. 2. Lurška mati Božja 

7.30   
v zahvalo 
za božje varstvo otrok Vinko Šolen 

18.30 
Janez in Majda Bitenc, obl. 
Marjan in Dorica Frelin Ema Zajc 

NED. 
5. 2.   5. NEDELJA   
           MED LETOM 

12. 2.  6. NEDELJA   
           MED LETOM 

6.30 za župnijo za župnijo 

  8.30 Dušan Rajčić  

9.30 
Stan. 

Ivanka Mrak Frančiška Bečan 

10.00 Albin Bučan in st. starši Orlovi 

19.00 Stipe Vrandečić, 30. dan Jože Grebenc 
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PON. 13. 2. Kristina, vdova 20. 2. Frančišek in Jacinta 

7.30 Andrej Napast, 30. dan  

18.30 Janez Gomboc, 30. dan Andrej Hočevar, 30. dan 

TOR. 14. 2. Valentin, mučenec 21. 2. Peter Damijani, škof 

7.30     Marija Cirman  

18.30 Anton Ogorevc v zahvalo 

SRE. 15. 2. Klavdij, redovnik 22. 2. Pepelnica 

7.30     za zdravje 8.30 Andrej Napast 

18.30 
v zahvalo in prošnjo 
Anton Jenko, obl. 

ČET. 16. 2. Julijana, mučenka 23. 2. Polikarp, škof 

7.30   

18.30 
Marica Lakner, 30. dan 
Jože Bilban Anton Robida, obl. 

PET. 17. 2. Aleš, spokornik 24. 2. Matija, apostol 

   7.30   

18.30 
Ana Merhar, 30. dan 
Marjanca Gerden   

SOB. 18. 2. Frančišek Clet, m. 25. 2. Alojzij in Kalist 

7.30   Milka Miklavčič  

18.30 Valentin Peršin Pavla Rek, obl. 

NED. 
19. 2.  7. NEDELJA  
           MED LETOM 

26. 2.   1. POSTNA  
             NEDELJA 

6.30 za župnijo za župnijo 

  8.30 Bijec Darinka Goljar 

9.30 
Stan. 

Franc Babnik Rafael Bečan, 30. dan 

10.00 Franc Novak, obl. Cecilija Rožman 

19.00 Rozalija Kalamar France Menard 
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MAŠNI DAROVI IN DAROVI ZA CERKEV OB POGREBU: 
 
Rozalije Kalamar: 
družina Zupan 1 maša,  
sosedje  Jurič, Šimenc, Kastelec 2 maši 
 
Andreja Napasta: 
brat France 2 maši 
družina Rogelj 3 maše 
bratranca iz Babnega vrta 4 maše 
 
Janeza Gomboca: 
Anton Zupančič 1 maša. 
 
Rafaela Bečana: 
domači 5 maš in 200 € za župnijo 
sosede Marjana, Lidija, Valči 2 maši 
svakinja Agi 1 maša 
Bečanovi in Mežnarjevi iz Domžal 1 maša 
Kramarjevi iz Šmartna 2 maši 
Karel Kožar 2 maši 
Andromakovi 2 maši 
Marija Lampič 1 maša 
Janez Višnovar 2 maši 
Rozi in Miha iz Dvora 1 maša 
Franci Merhar 1 maša 
 
Andreja Hočevarja: 
Kovačevi 1 maša 
 
 
 
 
 
 
ODDANE MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE: 
za zdravje 2x, Frančiška Kalar 
 



 

ZIMSKE POČITNICE 
Veroučne zimske počitnice bodo od 6. do 10. februarja.  
Izkoristimo jih na svežem zraku. 
 
                      
          
 
 
DAR, MEČ, LUČ 
Vse naše življenje je darovanje. Toliko smo družina, prijatelji ali 
skupnost, kolikor znamo darovati. Tudi služba, delo in poklic so 
darovanje. Zavest, da darujemo in da smo obdarovani, nas 
osrečuje in nam lepša vsak dan. 
Vsako darovanje pa ima svoj meč. Meč je našemu darovanju 
potreben kot zemlja zrnu. Če zrno ne pade v zemljo in ne umre, 
ne more postati rodovitno. Zato umirajo naša darovanja za dru-
ge, da rodijo nove sadove. 
Zgodovina človeštva in vsakega posameznika pa pozna tudi luč. 
Tisti, ki nas je poklical v bivanje, je našo pot tudi osvetlil. Dovolj 
je osvetljena, da jo more videti vsak, če le hoče. Ta luč pa je luč 
evangelija, ki sveti na naša življenjska pota. 
 
OD PEPELA K BOGU 
Naše življenje je kratko in minljivo. Čez nekaj deset let se bo 
telo spremenilo v zemljo. Delamo lepe pričeske, barvamo lase, 
pudramo obraz, ličimo oči, kupujemo obleko, čevlje, avtomobi-
le, stanovanja. Še hujše pa so maske, s katerimi pokrivamo 
bedno notranjost, grešnost in puhlost. Za pepel in v zemljo? 
POST BO SPET PRILOŽNOST, da se zavemo, da nas samo Bog 
lahko reši iz ničnega sveta v Vstajenje in Življenje. 
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V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† ALBINA ŠTANC (99 let), Prušnikova 11 
† TEREZIJA BAČIČ (100 let), Prušnikova 64 
† JANEZ GOMBOC (88 let), Manice Komanove 16 
† ANDREJ NAPAST (74 let), Vižmarska pot 5 
† STIPE VRANDEČIĆ (86 let), Smerdujeva 3 
† MARICA LAKNER (97 let), v Kladeh 7 
† ANDREJ HOČEVAR (90 let), Spomeniška pot 13 
† RAFAEL BEČAN (92 let), Stanežiče 41b 
† ANA MERHAR (89 let), Komacova 10 
† MILA TRPIN (96 let), Prušnikova 54 
 
Letos smo pospremili na Božjo njivo  že 10 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj! 
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NABIRKA 2. NEDELJE v mesecu: 
pri januarski nabirki za potrebe župnije  smo v Šentvidu zbrali 
3.150 € in v Stanežičah 276 €. Hvala za vašo radodarnost. 
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ZNAMENJE KRIŽA 

Vsakokrat, ko se pokrižamo, prosimo našega Gospoda, naj nav-
dihne 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 se na rameni, ki 
predstavljata naše delo in vso človeško dejavnost. Križ z blago-
slovljeno vodo pa nas spomni na naš krst, pri katerem smo po-
stali Božji otroci. 

 

POKLEK 

Poklek je znamenje spoštovanja. Z njim izražamo svojo poniž-
nost 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 le-
pem 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 krščan-
stvu. Prvi kristjani so v znamenje spoštovanja in veselja tudi 
prejemali obhajilo stoje. Srednji vek pa je za obhajilo želel lju-
dem vsiliti klečanje, češ da je Jezus obsojal farizeja, ki je v tem-
plju 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 mno-
žice. Zato tudi njegov učenec sede, da bolj zbrano posluša tiste-
ga, ki govori in uči. Tudi sedenje zahteva dostojnost. 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. 

DRŽA ROK 

Drža rok je več kot beseda. Roke spregovore o veselju in žalo-
sti. Govorijo o presenečenju, pričakovanju, kesanju, ganjeno-
sti…. Z njimi izražam svoje misli in čustva. V njih se razodeva 
moja duša in obenem z njimi sprejmem dušo drugega. Roke pa 
ne samo da govorijo, ampak tudi molijo. V njih je krik slave, za-
hvale, stiske in prošnje. Zato naj drža naših obeh rok pri vsak-
danjem 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. 

 



 

 
V februarju: 
Sobota: 4. 2., Podgora 
     11. 2. Polane 
     18. 2. Šentvid 
     25. 2. Vižmarje nad. 
Hvala vam za pomoč in skrb!
Enako ekipi v Vidovem domu! 
 

Delavniške: 
• Šentvid: 
 jutranje 7.30, 
 večerne 18.30. 
Nedeljske: 
 Šentvid: 6.30, 8.30, 10.00, 
19.00 

 Stanežiče: 9.30. 
Praznične: 
 Šentvid: 8.30 in 18.30. 
 Stanežiče: 18.00. 

Sprejemam mašne name-
ne, ki bodo opravljeni v  
februarju in marcu. 
 

Darujte tudi za maše, ki jih 
oddam  duhovnikom, ki jih 
imajo premalo. 

 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. in 18. uro. 

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

Vabljeni k spremljanju teden-
skih oznanil, aktualnih izre-
dnih obvestil in fotozgodb 
preteklih dogodkov, objavlje-
nih na naši spletni strani: 
www.zupnija-sentvid.si. 
 

Naročite se lahko tudi na ob-
vestila o objavi spletne izdaje 
Našega zvona in izrednih žup-
nijskih obvestil. 

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

