Oktober 2021

»Spoznal sem, da vse, kar Bog dela, ostane na veke.« (Prd 3, 14)

»Zapojte zahvalo, igrajte našemu Bogu.« Ps 147,7

»Spoznalsem,davsekarBogdela,ostanenaveke.«(Prd3,14)

Zamenjajmo program.
Že dobro leto in pol se naš svet vrti okrog besed, ki jih prej skoraj
nismo uporabljali. Virus, epidemije, korona, maske, ukrepi,
omejitve. Vplivi te nenavadne situacije se poznajo na vsakem
koraku. Vsakdanje opravke, delo in celo pogovore, zaznamujejo
skrbi, nelagodje, včasih celo strah in naveličanost. Se vam ne zdi, da
bi bilo dobro počasi zamenjati program? Saj veste, tako kot na radiu;
če nam nek program ni všeč, obrnemo gumb in najdemo boljšega.
Poiščemo glasbo, ki nam dvigne duha in se ob njej sprostimo. Ste
kdaj pomislili, kako velik Božji dar je glasba? Kako velika je njena
moč in kako bogato njeno poslanstvo. Glasba lahko v človeku
prebudi čustva, prikliče solze, privabi objem in ustvari prijazen
občutek bližine. Je kakor skrivnosten odmev svetega in večnega. Je
kakor pot, ki nas iz puščave rutinskih opravil in ujetosti v skrb za
materialne dobrine, vodi v oazo duhovnega sveta.
V naši župniji smo se kljub negotovim, koronskim časom, podali v
nov projekt. Ponosni na pevsko tradicijo in na ljubezen do cerkvene
glasbe, zbiramo sredstva za nove orgle. Dobro nam gre. Hvaležni
smo za vse vaše darove in vas prosimo, da z molitvijo in dobro
besedo še naprej pomagate na poti cilja. Spodbujamo, da vsaka
družina v župniji prispeva delež po svojih močeh, da bodo v
melodijah novih orgel prepevali tudi spomini na drobne odpovedi
in veliko veselje ob povezanosti našega občestva. Zavedamo se, da
smo zaradi trenutne situacije in ukrepov za zajezitev virusa, precej
omejeni pri izvedbi dogodkov, ob katerih bi zbirali sredstva. Še kar
nekaj časa bomo težko organizirali kak koncert ali predstavo, zato
smo še toliko bolj veseli vaših darov in prizadevanja, da bi v naši
cerkvi kmalu zaigrale nove orgle. Prepričani smo, da bo takrat za
župnijo velik praznik.
Dragi šentviški farani. Z molitvijo in dobrimi deli lahko tudi mi
zamenjamo program. Od skrbi in nezaupanja, k velikodušnosti in
upanju, da bo Bog blagoslovil naša prizadevanja in okrepil
povezanost med nami.
Dragica Šteh

Krsti
Krsti bodo v nedeljo, 10.
oktobra. Priprava bo v
ponedeljek, 4. 10., ob 19.00.
Prvi petek
Vsak petek je pol ure pred
vsako sv. mašo češčenje
Nasjvetejšega zakramenta,
molitev Rožnega venca in
blagoslov z Najsvetejšim.
Za prvi petek (kot tudi
vsako nedeljo) je pred sv.
mašo tudi priložnost za sv.
spoved. Ob prvih petkih z
g. kaplanom obiskujeva
bolnike in ostarele po
domovih. Domači, sporočite v župnišče, če želite obisk
duhovnika!
Sestanek za starše
Za starše otrok v zadnji
triadi in za vse ostale, ki se
niste udeležili prejšnjih
terminov, bo sestanek v
sredo, 29. sept. Najprej je
ob 19. uri sv. maša, potem
pa sestanek v dvorani.
Mladinska srečanja
Mladi vabljeni na mladinska
srečanja vsak petek ob 19.
30 uri (po sv. maši)!
Rožni venec
Oktober je mesec Rožnega
venca. Vabljeni k tej molitvi
pred vsako sv. mašo in tudi
doma!
ŽPS
Volili smo novo sestavo
ŽPS. Oblikovali bomo
komisijo, ki bo lističe

pregledala in preštela. Čim Nedelja, 3. okt.
prej, ko bo možno, bomo 6h: Irena Novak
Rok Pajek
objavili in se tudi sešli z
novim ŽPS, ki ima 8h: Nuša Volkar
Mojca Verbič
mandat 5 let.
h: Sorodniki
10
Molitve za rajne
biseroporočencev
V mesecu oktobru lahko
Nedelja,
10. okt.
darujete
za
molitve
6h: Jana Žurga
namenjene našim rajnim.
Tomaž Tomažič
Po teh namenih se za naše 8h: Erika Primc
rajne v mescu novembru
Manca Mostar
darujejo sv. maše. Vaš dar 10h: Uroš Hribar
je vsakoletna župnikova
Špela Hribar
bera, za kar se vam iz srca Nedelja, 17. okt.
zahvaljujem!
6h: Bojana Grabnar
Marjeta Bijec
Župnijski pevski zbor
h: Ana Adamlje
8
Upamo, da bomo v
Meta Dremelj
oktobru podpisali pogoh: Saša Koleša
10
dbo in naročilo novih
Tina Medved
orgel. To je velik projekt,
Nedelja,
24. okt.
ki ga bomo zapustili vašim
h: Magda Pirman
6
vnukom in pravnukom.
Lokar
Hvala vsem, ki ste že 8h: Majda
Breda Kastelic
darovali. Orgle na koru
Matej Šteh
zavzemajo kar nekaj 10h: Darja Strah
prostora, ne pa vsega. Že
Leja Kastelic
dolgo časa je želja, da bi Nedelja, 31. okt.
ustanovili
župnijski 6h: Andreja Grabnar
mešani pevski zbor, ki bi
Drago Lokar
imel redne vaje in tudi 8h: Martin Krnc
Ana Koleša
večkrat pel pri nedeljskih
sv.
mašah.
Pevski 10h: Alenka Verbič
Lucija Fortuna
potenciali v naši župniji so
Krašenje
cerkve
zelo veliki. Veliko je
3.
10.:
Glogovica,
Vrhpolje;
zasedb in skupin. Prav je,
10.
10.:
Radohova
vas da se povežemo in
prvi del;
ustanovimo zbor, ki bo z 17. 10.: Radohova vas veseljem pel Bogu v čast
drugi del;
in vsem nam v veselje. Sv. 24. 10.: Šentvid: šola in
Cecilija, prosi za nas!!!!
center

Če rožni ven'c boš molil rad, dobil boš milost
vsakiktar; Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo!

31. 10.: Šentvid: Rašica

Župnija Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 69, 1296 Šentvid pri Stični; tel. župnišče: 01/
780 01 76; župnik: 031/856-817; e-pošta: zu.sentvid.sticni@rkc.si, spletna stran:
http://sentvid-zupnija.si/, FB: Župnijski utrip, TRR: SI56 0430 2000 3071 198. Šentviška
mreža je interno glasilo župnije Šentvid pri Stični. Odgovarja: Izidor Grošelj, župnik.

SEPTEMBER
27
PONEDELJEK
SEPTEMBER
28
TOREK
SEPTEMBER
29
SREDA
OKTOBER
30
ČETRTEK
OKTOBER
1
PETEK
OKTOBER
2
SOBOTA
OKTOBER
3
NEDELJA
OKTOBER
4
PONEDELJEK
OKTOBER
5
TOREK

h
Vincencij Pavelski, 7 Š ++ Kutnar iz Vel. Dol
+ Marko Kastelic
ust. Lazaristov
18h Pungert: + Franc in + Milka Fajdiga
7h Š + Mari in + Marjan Grajzar
Venčeslav,
+ Jožef Medved, obl.
muč.
18h Hrastov Dol: + Feliks, + Albina in + Jože Kralj
h
Mihael, Gabrijel, 7 h Š za duše v vicah
19 Š + Frančiška Blatnik (rojst. dan)
Rafael, Nadangeli
+ Franci Okoren
Hieronim,
7h Š + Milena in + Štefan Jazbec
duhovniik, C. uč
+ Marija Piskule
h
7 Š + Amalija in + Jože Trontelj, obl.
Prvi petek,
19h Š + Anton in +Frančiška Ceglar,obl.,+Ljudmila Kralj
Terezija Det. Jez.
v zahvalo Materi Božji za zdravo rojstvo
h
19 Š + Janez Medved
Prva sobota,
+ Alojz in + Jožefa Verbič, Podboršt
Angeli Varuhi
po namenu darovalca sv. maše
h
6
Š
+
Alojz Strajnar, obl.
27. ned. med
8h Š + Alojz Petan, Podboršt, obl.
letom,
za farane
Rožnovenska
10h Š + Ana Grum, obl.
nedelja
Biserna poroka: Polde in Jože Dremelj
h
Frančišek Asiški, 7 Š + Marjan Klemenčič
18h Dob: + Marija in + Avguštin Rus, Dob
red. ust.

Favstina
Kowalska, red.

OKTOBER
6
SREDA

Bruno,
ust. Kartuzianov

OKTOBER
7
ČETRTEK

Rožnovenska
Mati Božja

OKTOBER
8
PETEK

Benedikta,
devica, muč.

OKTOBER
9
SOBOTA

Abraham, očak in
Sara, nj. žena

OKTOBER
10
NEDELJA

28. nedelja med
letom

7h Š ++ Balantovi
18h Hrastov Dol: + Jožefa in + Ivana Turk
7h Š + Srečko Porenta
19h Š + Tonca in + Karol Adamlje
+ Jožefa Sinjur, obl. in + Alojz
7h Š + Lojze Ostanek, Dob, obl.
za žrtve prometnih nesreč
po namenu darovalca sv. maše
7h Š + Mihael Skubic
19h Š + Tjaša Erjavec
++ starša Silva in + Karol Kutnar, Pungert
19h Š + Lovro Markovič, obl.
+ Jože Fajdiga
+ Marjeta Kastelic, obl.
6h Š za farane
8h Š + Marjan Klemenčič, obl.
+ Alojzija Antončič, obl.
10h Š + Jože Kramar
+ Veronika Sinjur, Radanja vas, obl.

OKTOBER
11
PONEDELJEK
OKTOBER
12
TOREK
OKTOBER
13
SREDA

Janez XXIII.,
papež
Maksimiljan Celjski,
muč.
Gerald,
vitez

OKTOBER
14
ČETRTEK

Kalist I.,
papež, muč.

OKTOBER
15
PETEK
OKTOBER
16
SOBOTA

Terezija Avilska,
devica, C. uč.

OKTOBER
17
NEDELJA

Marjeta Marija
Alakok, redovnica
29. ned. med letom,
Ignacij Antiohijski,
škof, muč.

OKTOBER
18
PONEDELJEK
OKTOBER
19
TOREK
OKTOBER
20
SREDA

Luka,
evangelist
Pavel od Križa,
duhovnik
Irena,
muč.

OKTOBER
21
ČETRTEK

Uršula,
devica, muč.

OKTOBER
22
PETEK

Janez Pavel II.,
papež

OKTOBER
23
SOBOTA
OKTOBER
24
NEDELJA

1

Janez Kapistran,
duhovnik

30. ned. med letom,
misijonska nedelja

7h Š za zdravje
18h Sobrače: + Jože Fajdiga iz Novega mesta
7h Š + Celestina in + Anton Zajec, Lučarjev Kal
+ Jože Kastelic, Petrušnja vas
7h Š + Marko Kastelic
19h Š + Marija Škrabec
+ Jožef Lampret
7h Š + Ivan Golf
+ Anton Novak
18h Hrastov Dol: + Amalija Šraj
7h Š + Alojz in + Amalija Primc
19h Š + Marija in + Lovro Šuštaršič
+ Majda in + Miha Maver
19h Š + Jožefa Glavič, Škoflje, obl.
++ iz družine Krašovec
++ Severjevi, Rdeči Kal
6h Š za farane
8h Š + Amalija in + Janez Žinger
++ Slapničar
10h Š + Leopold Ozimek
+ Jože Grabnar, obl. in + Marija
7h Š v zahvalo
po namenu darovalca sv. maše
18h Hrast. Dol: za vse žive in ++iz soseske Hrast. D
7h Š + Slavko Marinčič
18h Pungert: za vse iz podružnice Pungert
7h Š + Tjaša Erjavec
19h Š + Anton Škrabec
+ Milan Milač
7h Š + Lovro Zupančič
18h Vel. Češnjice: za sosesko
7h Š + Marija Zadel, obl.
19h Š + Karol Mostar, Bukovica, obl.
+ Ana Zaletel
19h Š + Danijel Kastelic, obl.
+ Alojz Verbič, obl.
++ iz družine Mandelj
6h Š +Tilka Tomažin in +Franc, +Tilka Vencelj, obl.
8h Š + Albin Verbič
za farane
10h Š + Anton Fortuna, Pokojnica, obl.
+ Jožefa in + Franc Kotar, obl.

OKTOBER
25
PONEDELJEK

Tadej, škof,
Dan suverenosti

OKTOBER
26
TOREK

Lucijan in
Marcijan, muč.

OKTOBER
27
SREDA

Everist,
papež

OKTOBER
28
ČETRTEK

Simon in Juda
Tadej, apostola

OKTOBER
29
PETEK

Mihael Rua,
duh., red.

OKTOBER
30
SOBOTA

Marcel,
muč.

OKTOBER
31
NEDELJA

31. ned. med
letom,
žegnanjska

7h Š + Ljudmila Kralj
+ Ana Polšak
18h Velike Pece: za vse žive in ++ iz soseske Vel. Pece
7h Š + Rozalija in + Jože Kutnar
+ Jožefa Zajc, Podboršt
+ Ana Verbič, Podboršt
h
7 Š + Amalija Zupančič
19h Š + Ignacij in + Marija Zajec
+ Marija Lampret
h
19 Š + Alojzija Kristan
18h Šentpavel: za sosesko
7h Š + Ana Marjeta Bavdež
19h Š + Matej Gričar
+ Marija Pušljar
h
19 Š + Jože Glavič
++ Golški
+ Alojzija Miklavčič
6h Š + Marija Groznik
8h Š ++ Bločanovi
za farane
10h Š + Jože Sinjur
+ Marija Kavšek, Temenica

Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete
na TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992.
Do sedaj zbrano: 114.196,00 EUR.
326 7.09.2021
Branko Žinger, Šentvid 98
30,00 €
327 7.09.2021
pogreb: + Stanko Kuplenk
310,00 €
328 12.09.2021
T.K.
100,00 €
329 22.09.2021
N.N.
50,00 €
MANJŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA!
Naša Župnijska Karitas tudi letos sodeluje v akciji Manjša sveča, za sočloveka
sreča. Vabimo Vas, da ob 1. novembru in med letom prižgete manj sveč ali pa
sveče Karitas, ki so okolju prijazne. Sveče bodo BLAGOSLOVLJENE. Njihov
plamen bo svetil vašim pokojnim, pa tudi ljudem v stiski. Priporočeni dar je
1,50 €. Sveče bodo na voljo v nedeljo 24. 10. in v nedeljo 31. 10. po vseh treh
svetih mašah. Lahko jih boste dobili tudi med letom. Za sodelovanje se Vam
lepo zahvaljujemo.

NOVEMU PEVSKEMU ZBORU NA POT!
Težko si predstavljamo bogoslužje, zlasti ob slovesnih priložnostih, brez glasbe,
orgel in petja. Lepa, ubrana in primerna glasba nam lahko pomaga doživeti
Božjo bližino, se nas dotakne, nas odpira in dviguje našo notranjost h Gospodu,
nam pomaga globlje moliti. Večkrat zapojemo kot občestvo v ljudskem petju,
nekaj posebnega pa je, ko bogoslužje sestavlja zborovsko petje.
Pevski zbor je pomemben sodelavec v liturgičnem življenju župnije, saj s svojim
petjem veča lepoto svetih obredov in povzdiguje govorjeno besedo. V zboru
se na pevskih vajah povezujejo ljudje, ki jih združuje veselje do glasbe in petja.
Urijo se v večglasnem petju, pri katerem ima vsak glas svojo melodijo, kar
zahteva od pevca precej poslušanja in prilagajanja drugim. Tudi tako se pevci
medsebojno vzgajajo in duhovno rastejo. Da zborovska pesem usklajeno
zazveni, je potrebno veliko vztrajne vadbe. Ko pa pevski zbor ubrano in iz srca
zazveni, prenese duhovno sporočilo zbranemu občestvu in mu pomaga globlje
se srečati z Gospodom, ob tem pa raste v veri tudi sam. To je temeljno in hkrati
zelo plemenito poslanstvo vsakega cerkvenega pevskega zbora.
Simona Zvonar

DRUŽINA - POSVEČENA SKUPNOST
V družini ima vsakdo svoje poslanstvo in nalogo. Mož naj bi bil modra glava družine,
žena pa njeno srce, ki s svojo prirojeno nežnostjo prinaša v družinsko skupnost
toplino, brez katere ni zdrave rasti. Otroci naj bi s hvaležnim in učljivim srcem
posnemali vse dobro, kar na starših vidijo. Krščanski zakonci imajo pravico in
dolžnost, da vsak zase in drug za drugega prosijo Boga, naj v njih okrepi milost
zakramenta svetega zakona. To ni enkrat za vselej sklenjeni obred, ampak neusahljivi
vir milosti in moči, ki se mora stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih vplivih,
predvsem svoje domače družine. Dr. Anton Trstenjak piše: »Večine lastnosti, ki
oblikujejo njegov značaj, se otrok naleze že zgodaj v domači hiši, v družini od staršev
pa tudi od drugih članov družine. Glavni vpliv, s katerim starši oblikujejo svoje
otroke, ni namerna vzgoja, temveč njihovo vsakdanje ravnanje in govorjenje, pri
katerem niti ne mislijo, da z njim vplivajo na otroke. Mirno lahko rečemo: glavni
zgled, s katerim starši otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo, marveč v
tem, kaj in kakšni so.«

