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Za Vse svete doma 
Težko leto je in vendar so spomladi na vso moč zvonili šentviški zvonovi 
v velikonočnem jutru, kot bi poleg veselega oznanila želeli pregnati tudi 
meglo negotovosti, ki jo je čez ves svet razgrnil zahrbtni virus. Jezus je 
premagal smrt in verujemo, da so jo z njim premagali tudi svetniki, ki se jih 
ob koledarju in duhovnih spodbudah spominjamo skozi vse leto.  
Na praznik vseh svetih pa se običajno spomnimo tudi tistih nebeščanov, 
katerih imen ni v koledarju svetnikov, so pa ob nas in v našem srcu kot 
svetilniki upanja in življenja po veri. Letos ne bomo šli med grobovi, ne 
bomo pozdravili sorodnikov in znancev, s katerimi s običajno srečamo 
prav na pokopališču. A Kristus, križani in vstali bo spet šel med grobovi. 
Šel bo počasi, z roko dobrega pastirja bo pobožal hladne plošče iz katerih 
sijejo zlata imena in še enkrat sprejel nase grehe vseh, ki čakajo na pragu 
Božjega usmiljenja. Trkal bo na vrata Očetove ljubezni in prosil 
odpuščanja. A ne bo se sprehajal samo po pokopališču. Šel bo po ulicah, 
vaseh in domovih. Pridružil se bo večerni družinski molitvi in blagohotno 
objel mamo, ki jo teži skrb za odraščajoče otroke. Položil bo roko na ramo 
očetu, ki ga tarejo izguba službe, breme kredita in negotova prihodnost. Z 
besedo tolažbe bo pozdravil vse, ki so utrujeni od skrbi za bolne in 
umirajoče. Obrisal bo solze osamljeni in ostareli teti na koncu vasi in 
prižgal žarke dobrosrčnosti pri ljudeh, ki zmorejo in hočejo pomagati. 
Sedel bo na kavč in poklical k sebi otroke. Pripovedoval jim bo zgodbe in 
prilike o dobroti, hvaležnosti in milosti odpuščanja. Stopil bo v prazno 
cerkev in molil z župnikom, ki pogreša živo občestvo, petje na koru in 
prijateljska srečanja.  
Jezus Kristus, Božji Sin, nas bo poklical  po imenu in nas povabil, da ne 
obupujemo, da se ne predamo otožnosti in slabi volji ter da ne nasedamo 
novicam, ki vznemirjajo. Povabil nas bo, da v svojih družinah gradimo 
občestvo povezano z našimi rajnimi, ki so že v Božji ljubezni in tistimi, ki 
še čakajo na dotik odrešenja. Namesto sveč na grobovih prižgimo luč 
družinske molitve in pogovora, ki bo obudil spomine na rajne sorodnike, 
sosede, duhovnike, redovnice, prijatelje in znance. Povejmo živim, kaj so 
nam pomenili tisti, ki jih ni več med nami. S čim so nas razveseljevali, kako 
so živeli in kaj so verovali. In ne nazadnje povejmo živim, kaj nam 
pomenijo in za kaj smo jim hvaležni. Povejmo jim zdaj, preden pride hip, 
nenaden in usoden in nariše ostro črto med življenjem in smrtjo. Z 
Jezusom objemimo mame, podprimo očete, potolažimo bolne in utrujene, 
opogumimo osamljene, sprejmimo otroke, se spomnimo na duhovnike in 
se še naprej povezujmo v mislih, molitvah in spodbudah. Vi pa - Božji 
svetniki in svetnice, naši krstni zavetniki in zavetniki naših sosesk, prosite 
za nas!                                                         Dragica Šteh 
 

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

 »
S

p
o
z
n

a
l 
s
e
m

, 
d

a
 v

s
e

, 
k
a

r 
B

o
g
 d

e
la

, 
o

s
ta

n
e

 n
a
 v

e
k
e
.«

 (
P

rd
 3

, 
1

4
) 



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.  

Spoštovani šentviški farani! 
 

 Zopet se ponavlja vse to, kar smo »dali skozi« že letošnjo pomlad. Od 
takrat imamo že določene izkušnje glede sv. maš, verouka na daljavo itd.                

Sv. maše: Ob nedeljah bomo prenašali sv. maše iz župnijske cerkve preko 
You Tuba. Začeli bomo že 20 minut pred deseto uro z molitvijo rožnega venca. 
Škofje so dali določena navodila. Sv. mašo naj verniki spremljajo v direktnem 
prenosu, naj ne bodo samo gledalci pred ekranom, ampak pri prenosu dejavno 
sodelujejo. Pri vsaki maši bomo zmolili molitev za zdravje in prisluhnili 
oznanilom. Res je, da so prenosi tudi na drugih tv. kanalih, pa je vendar sv. maša 
iz domače župnijske cerkve drugače doživeta.   

Prejem sv. obhajila: Škofje so dovolili prejem sv. obhajila, seveda z 
upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov. V naši župnijski cerkvi boste lahko sv. 
obhajilo prejeli ob nedeljah ob 7., 9. in 11. uri. V cerkvi ne sme biti več kot šest 
ljudi hkrati, zato so na tleh označbe za upoštevanje varne razdalje in dovoljenega 
števila ljudi v cerkvi. V cerkev vstopite skozi glavni vhod, razkužite roke, 
pristopite k obhajilu in izstopite skozi levi stranski izhod proti župnišču, kjer si 
tudi razkužite roke. Tisti, ki boste zunaj čakali na vstop v cerkev upoštevajte 
varnostno razdaljo. V skupini zunaj je lahko največ 6 ljudi. Držite se narazen! 

Sv. spoved: Poleg sv. obhajila boste lahko pristopili tudi k sv. spovedi. 
Ker spovednice niso dovolj zračne, bo spovedovanje v vetrolovu pri desnem 
stranskem izhodu, kjer je bolj zračno in je včasih že potekalo spovedovanje. 

Pušica: Na sredini cerkve je nabiralnik, kamor lahko darujete, kar ste 
namenili za potrebe naše župnije, kot redna nedeljska pušica. Hvala za vaše 
darove! 

Verouk: Kateheze za vsak razred bodo objavljene na naši spletni strani. 
Starše spodbujam, da otrokom pri tem pomagajo in jih spremljajo.  

 Molitev Rožnega venca: Po navadi smo rožne vence za naše rajne molili 
v cerkvi, sedaj smo k tej molitvi povabljeni doma. Pri sv. krstu smo postali deležni 
skupnega duhovništva, ki ga izvršujemo tudi na ta način. Vsaka družina je Cerkev 
v malem, zato radi molimo po domovih. K tej molitvi nas bodo spomnili tudi 
župnijski zvonovi ob 18. uri. 

 

Bera: Vsem, ki ste ob molitvah za rajne darovali za bero, se vam iz srca 
zahvaljujem. Seznam bo objavljen na oglasni deski pred cerkvijo. Bog vam povrni 
za vso dobroto in skrb!  

 

G. Janez Zaletel, naš duh. pomočnik, je v bolnišnici. Vsem se zahvaljuje 
za molitve, pozdrave in dobre želje. Želimo mu zdravja in čimprejšnje vrnitve! 

Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas! 



NOVEMBER 
2 

PONEDELJEK 

 

Spomin vseh vernih 
rajnih 

7h   Š za v molitve priporočene 
10h Š ++ Pekovi 
18h Š ++ Rupnški 

ONOVEMBER 
3 

TOREK 

Viktorin Ptujski, 
škof, muč. 

7h   Š  za zdravje 
17h  Dob: + Marija in + Avguštin Rus, Dob, obl. 

 

NOVEMBER 
4 

SREDA 

 

Karel (Drago) 
Boromejski, škof 

7h     Š + Jože Verbič 
18h Š ++ Frlajtovi 

NOVEMBER 
5 

ČETRTEK 

Zaharija in Elizabeta, 
starša J.Krstnika 

7h    Š + Marjan in + Ivanka Oven, obl. 
            v zahvalo 

 

NOVEMBER 
6 

PETEK 

 

Lenart, 
opat 

7h    Š  v zahvalo za zdravo rojstvo 
17h Pungert: Lenartova sv. maša – za sosesko 
18h Š + Tomaž Linec 

 

NOVEMBER 
7 

SOBOTA 

 

Engelbert, 
škof 

 

18h Š + Jožefa Petan in + Celestina Miše 
            + Karol Hribar, Šentvid, obl. 
           + Anica Lampret 

 
NOVEMBER 

8 
NEDELJA 

 

 

32. nedelja med 
letom, 

zahvalna 

6h   Š ++ bratje in ++ sestre Novak, Šentpavel 11 
8h   Š + Jožefa, obl. in + Alojz Sinjur 
           za farane 
10h Š ++ starši Jožefa in Franc Kotar, obl. 
           + Janez Štrus 

NOVEMBER 
9 

PONEDELJEK 

 

Posvetitev 
lateranske baz. 

7h    Š + Ani Krištof 
17h Dob: + Jože in + Julijana Perpar, obl. 

NOVEMBER 
10 

TOREK 

 

Leon Veliki, 
papž, C. uč. 

7h    Š  za v molitve priporočene 
           ++ Merkunovi, Vel. Češnjice 

 

NOVEMBER 
11 

SREDA 

 

 

Martin, 
škof 

7h    Š + Ana Kavšek, obl. 
18h Š  + Fani Grden, Šentpavel, obl. 
            po namenu za Marijino varstvo 

NOVEMBER 
12 

ČETRTEK 

 

Jozafat Kunčevič, 
škof, muč. 

7h   Š + Minka Kotar, obl. in + tinca Vrbovšek 
 17h Sobrače: ++ Pristopec 

NOVEMBER 
13 

PETEK 

 

Stanislav Kostka, 
redovnik 

7h    Š + Ludvik in + Jožefa Oven, Radohova vas 
18h  Š + Milka in + Franc Fajdiga 
           ++ Udabovi in ++ starši Tekavčič 

 

 

NOVEMBER 
14 

SOBOTA 

 

Lovrenc Irski, 
škof 

 

18h  Š + Franc in + Tone Rus 
           + Drago Tiček, obl. 
             vsi ++ Gomilarjevi 

 

 

NOVEMBER 
15 

NEDELJA 

 

33. nedelja  
med letom, 
Albert Veliki 

6h    Š + Milan Grabnar 
8h    Š + Anton Klemenčič 
            za farane 
10h  Š + Franc, obl. in + Jožefa Verbič 
           + Alojz Ceglar 

 



 

NOVEMBER 
16 

PONEDELJEK 

 

Marjeta Škotska, 
kraljica 

7h  Š + Vanja Bartolič 
         ++ Lončarjevi 
17h Hrastov Dol: + Amalija Šraj 

 

NOVEMBER 
17 

TOREK 

Elizabeta Ogrska, 
redovnica 

7h  Š ++ Grajžarjevi 
         ++ Kočarjevi in ++ Kovačevi 

 

NOVEMBER 
18 

SREDA 

Roman Cezarejski, 
mučenec 

 

7h   Š  za v molitve priporočene 
18h Š ++ Sever, Rdeči Kal 

 

NOVEMBER 
19 

ČETRTEK 

 

Matilda, 
redovnica 

7h    Š  + Milan Kastelic 
           ++ starši, ++ bratje in ++ sestre Šteh 
17h Dob: ++ Kabeševi 

NOVEMBER 
20 

PETEK 

 

Edmund, 
kralj 

7h   Š ++ Balentovi 
18h Š + Jožefa Drobnič 

 

NOVEMBER 
21 

SOBOTA 

 

Darovanje Device 
Marije 

18h Š + duhovnik Janez Novak 
           + Florjan in + Frančiška Šraj 

 
NOVEMBER 

22 
NEDELJA 

 

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA, 

Cecilija, dev.,muč. 

6h   Š  za farane 
8h   Š  po namenu darovalca 
          + Pepca Zupančič, obl. 
10h Š + Vid Glavič, obl. 
10h Sobrače: žegnanje – za sosesko 

 

NOVEMBER 
23 

PONEDELJEK 

 

Klemen I., 
papež mučenec 

7h   Š + Ana Kotar, Radohova vas 
           v čast Materi Božji za zdravje 
17h Dob: + Igor Dežman in vsi ++ Mežnarjevi 

NOVEMBER 
24 

TOREK 

 

Flora in Marija, 
muč. 

7h   Š ++ Pajkovi, Petrušnja vas 
          + Frančiška Ravnikar, obl. 

NOVEMBER 
25 

SREDA 

 

Katarina Aleksandrijska, 
devica, muč. 

7h   Š  po namenu za žrtve prometnih nesreč 
18h Š + Roman Verbič, Zagorica 

NOVEMBER 
26 

ČETRTEK 

 

Leonard Portomavriški, 
red., misijonar 

7h   Š + Jože Verbič 
17h Hrastov Dol: + Celestina in + Anton Zajec 

 

NOVEMBER 
27 

PETEK 

 

Modest in Virgil, 
apostola Karantanije 

7h   Š + Alojzij Trnovšek, obl. 
18h Š + France in + Frančiška Retar, obl. 

NOVEMBER 
28 

SOBOTA 

 

Katarina Laboure, 
red., vidkinja 

18h Š  za v molitve priporočene 
          + Frančiška Gorišek, obl. 

 
NOVEMBER 

29 
NEDELJA 

 
 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Julijana Novak, obl. 
          + Karol Zupančič, obl. 
10h Š + Anton Oven in + Marija Gregorčič 
          +Vanja Bartolič in ++Matevževi, Škoflje 

 



Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete 
na TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992.  
Do sedaj zbrano: 48.951,00 EUR. 
138 25.09.2020 NN 50,00 € 

139 27.09.2020 Družina Retar, Goli vrh 16a 300,00 € 

140 28.09.2020 Ivan Vencelj, Petrušnja vas 1a 300,00 € 

141 1.10.2020 Družina Mostar, Bukovica 3 400,00 € 

142 1.10.2020 NN 20,00 € 

143 2.10.2020 Joži Perpar, Zaboršt 26 300,00 € 

144 4.10.2020 Antončičevi, Dob 7 600,00 € 

145 4.10.2020 Avguštin Koleša, Radanja vas 3 150,00 € 

146 4.10.2020 Kristanovi, Dob 33 200,00 € 

147 5.10.2020 Grabnarjevi, Radohova vas 8 500,00 € 

148 5.10.2020 NN 500,00 € 

149 5.10.2020 Kastelic Jure 200,00 € 

150 10.10.2020 Marinčič Jelka, Čagošče 15 100,00 € 

151 10.10.2020 NN 100,00 € 

152 10.10.2020 NN 200,00 € 

153 11.10.2020 Frančiška in Florjan Šraj, Dob 11a 300,00 € 

154 13.10.2020 Blatnik Avgust, Šentvid 22 300,00 € 

155 13.10.2020 Drago in Miha Blatnik, Šentvid 22a 500,00 € 

156 15.10.2020 Rutarjevi, Dob 2 500,00 € 

157 19.10.2020 NN 50,00 € 

158 26.10.2020 Andrej Pajk, Šentvid 8b 300,00 € 

159 29.10.2020 NN 200,00 € 
 

DOBROTNIK, BOTER IN ZLATI BOTER 
 Na začetku oktobra, še preden je prišel odlok o prepovedi zbiranja 
ljudi, smo imeli sestanek našega ŽPS. Nove orgle so dragocen inštrument in 
velik zalogaj. Zdajšnje je župnik Vidergar naročil 8. marca 1912, pred prvo 
svetovno vojno. Kar dolgo so zdržale. Ljudje, ki so jih takrat priskrbeli so že 
pokojni. Sedaj smo na vrsti mi. Družine ste povabljene, da darujete 300 EUR 
za orgle. V ta namen smo odprli TRR na katerem se zbirajo ta sredstva. Vsak 
mesec v naših farnih oznanilih objavim zbrani znesek, da je stvar jasna in 
transparentna. Mnogi ste že darovali. Vsak po svojih močeh. Hvala! Kdor pa 
lahko daruje več, je lahko dobrotnik, boter ali zlati boter. 



DOBROTNIK bo tisti, ki bo daroval 1.000, 00 eur; 
BOTER bo tisti, ki bo daroval 3.000, 00 eur; 
ZLATI BOTER bo tisti, ki bo daroval 5.000, 00 eur. 
 Ko bodo orgle postavljene, bomo ob blagoslovu izdali poseben bilten, 
kjer bo inštrument predstavljen in poimensko navedeni vsi, ki ste zanj 
darovali. Ravno tako bodo na orglah zabeleženi dobrotniki, botri in pa zlati 
botri. Zneski so veliki. Lahko darujete tudi po obrokih, neprisiljeno. Vsi 
vemo, da je zbiranje tako velikega zneska tek na dolge proge. Treba je začeti, 
potem pa že nekako gre. Podobno, kot če se mlad par odloči, da bo zidal hišo, 
kupil avto ali traktor... 

 
JEZUSOVI BLAGRI IN VSI SVETI 

Ko bi blagre pisali ljudje, bi jih sestavili drugače. Sicer jih pa že sestavljajo: 
Blagor bogatim, lepim, zdravim, mogočnim, tistim, ki počno, kar se jim 
zljubi (ali pa nič); blagor tistim, ki malo delajo, pa imajo mastne dohodke; 
blagor brezobzirnim in predrznim, ki si vse upajo; blagor tistim, ki so si tako 
zamorili vest, da jih ni strah ne sram početi kakršnokoli hudobijo in 
umazanijo. Da bi takšni blagri nekaterih prinesli strahoten neblagor večini, 
si ni težko predstavljati. Včasih to že okušamo. 
Jezus postavlja s svojimi blagri protiutež človeški samopašnosti. Usmerja 
nas od nas samih k drugim; od telesnih dobrin k duhovnim; od vrednot, ki 
se nam ponujajo tu, k vrednotam, ki nas čakajo v nebeškem kraljestvu. Ne 
zapoveduje jih, tudi mej jim ne postavlja. Kdor more razumeti, naj razume, 
kolikor more; kdor more doseči, naj doseže, kolikor more. 
Jezusovi blagri torej niso nekaj, kar bo nekoč prišlo samo od sebe in čez noč. 
Naloga so, ki jo je potrebno že tu na zemlji uresničevati. Nebeškega 
kraljestva ne smemo pričakovati šele v nebesih. Že tu moramo odpravljati 
revščino, preprečevati nasilje in krivice, uvajati mir in širiti usmiljenje. Za 
čistost srca se moramo že tu vsaj toliko truditi, kot se trudimo za čistočo 
telesa in stanovanja. 
Ta »že tu« pa bo dosegel svojo končno dovršitev šele v nebesih. Šele tam 
bomo zares blaženi, šele tam bodo zavezana usta vsem lažnivcem in 
obrekljivcem. Naše srce bo tako dolgo nemirno, dokler se ne bo šele tam 
umirilo v Bogu. Blagor ubogim se bo uresničil šele takrat, ko bo Bog naše 
edino pa tudi popolno bogastvo. 
Vsa lepa pričakovanja blažene večnosti so prazna, če ne bomo postavljali 
temeljev te blažene večnosti že v tem življenju. Toda vsa prizadevanja za 
boljši tukajšnji jutri bodo jalova, če ne bodo imela svoje utemeljitve in sovje 
dopolnitve v onstranstvu.                      
                                                                                 Po.: F. Cerar 


