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KRUH IZ ŽITNIH ZRN LJUBEZNI 
Med dogodkom, o katerem poroča prvo berilo, in tistim, ki ga 
pred nami razgrinja evangeljski odlomek, je preteklo nad 3000 
let. In vendar so nekatere podobnosti. Tako v prvem kot v 
drugem primeru srečujemo ljudi, ki jih Bog čudežno nasičuje; 
obakrat pa ti obdarovanci ne zanjo biti hvaležni, temveč Bogu 
oziroma Kristusu postavljajo nove zahteve. Tak Bog, ki bi 
čudežno nasičeval množice, je čisto po človeškem okusu. Kar 
je storil Bog Judom na potovanju skozi puščavo in kar je 
pripravil Jezus množici svojih poslušalcev v samotnem kraju, 
je samo klic, vabilo, da bi ljudje zahrepeneli po višji hrani – po 
kruhu, ki daje večno življenje. Kruh je, to vemo vsi, spečen iz 
moke, moko pa dobimo iz žitnih zrn. Za en kilogram kruha je 
potrebnih precej zrn. Žito mora biti posejano, ob primerni 
vlagi in toploti mora rasti in dozoreti, biti mora požeto in 
omlateno, priti mora med mlinske kamne, da iz posušenih zrn 
nastane moka. Kruh na poseben način predstavlja človeško 
delo: iz drobnih vsakdanjih opravil se gradi stavba osebne in 
družinske sreče, blagostanje družbe in države. Pomembnost 
kruha kot simbola vsega človeškega dela in prizadevanja pride 
do izraza pri mašni daritvi. Navadno Bogu ne moremo prinesti 
kakšnih velikih darov, ki pa jih on od nas niti ne zahteva. On 
hoče zvestobo v malem. Hoče, da je v hostiji, ki jo mašnik pri 
maši vzdiguje kvišku, tudi zrno, ki ga primaknemo mi. Na ta 
način bomo šli od svete daritve krepkejši, pripravljeni za 
življenjski boj. Kruh, ki je najboljša naravna hrana – hrana, ki 
se je nikoli ne naveličamo, postane nadnaravna hrana, moč za 
našo ljubezen, ki je razpoznavno znamenje Kristusovih 
učencev. Ljubezen, ki nas jo uči Kristus, navzoč pod podobo 
kruha, je umiranje sebičnosti, darovanje za druge. Skupaj z Judi 
tudi mi prosimo: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!«    

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

G. kaplan Aljaž 
Že v prejšnji številki 
Šentviške mreže smo izrekli 
dobrodošlico novemu g. 
kaplanu. Želimo mu, da bi 
se med nami dobro počutil! 
Kot je bilo zapisano, naj 
tudi on postane del naše 
velike župnijske družine, ki 
živi in deluje pod geslom: 
Povezujmo se! 

Obisk bolnih in 
ostarelih 

V tem mesecu avgustu 
bova bolne in ostarele po 
domovih obiskala skupaj z 
novim g. kaplanom, da vas 
bo spoznal in vas bo lahko 
naslednjič obiskal sam.  Ker 
vas je preveč za en dan,  
bova nekatere obiskala že v 
četrtek, druga pa v petek. 

Kristjan je duhovnik, 
prerok in kralj 

Zakrament sv. krsta se po 
koncilu pogosto podeljuje 
med mašo, zato se verjetno 
vsi spominjate, da je pri 
krščevanju poseben obred 
maziljenja s sveto krizmo, 
pred katerim krščevalec 
razloži, da novokrščenci 

prejemajo delež pri 
Kristusovi trojni službi: 
duhovnika, preroka in 
kralja. Že pri krstu torej 
vsi prejmemo poslanstvo, 
da Bogu opravljamo 
daritve (»Daritev bodi ti 
življenje celo«), da v 
njegovem imenu 
oznanjamo blagovest 
odrešenja (ne toliko z 
jezikom, temveč 
predvsem z zgledom) in 
da posnemamo Kristusa, 
kje je prišel, da bi stregel, 
in ne, da bi se mu streglo, 
ter tako z dejavno 
medsebojno ljubeznijo 
izvršujemo kraljevsko 
službo. S svojim načinom 
življenja napovedujemo 
prihodnost, ki bo 
nastopila po kratki dobi 
tega življenja. Kot 
sodobni preroki moramo 
imeti dober posluh za 
Božji glas in iskreno voljo, 
da to, kar slišimo, tudi 
izpolnimo. In to v vseh 
pogledih trojne službe 
našega poslanstva: 
duhovnika, preroka in 
kralja. 

Nedelja, 8. avg. 
6h:  Irena Novak 
      Majda Lokar 
8h:  Martin Krnc 
      Hana Kavšek 
10h: Urška Škrabec 
       Tadej Koleša 

Nedelja, 15. avg. 
6h:  Marjeta Bijec 
      Tomaž Tomažič 
8h:  Barbara Primc 
      Ana Koleša 
10h: Alenka Sinjur 
       Darja Strah 

Nedelja, 22. avg. 
6h:  Andreja Grabnar 
      Drago Lokar 
8h:  Andreja Štepec 
       Mojca Verbič 
10h: Erik Rojec 
       Erika Primc 

Nedelja, 29. avg. 
6h:  Bojana Grabnar 
      Luka Pajek 
8h:  Jaka Škrabec 
      Ana Adamlje 
10h: Jožica Varga 
      Martina Glavič 

Čiščenje in 
krašenje cerkve 
8. 8.: Dob: do konca 
15. 8.: Podboršt 
22. 8.: Pokojnica 
29.8.: Petrušnja vas 

 

Bratje in sestre! Odvrzimo greh in vsako 
hudobijo. Živimo življenje, ki nam ga je 
prinesel Kristus! Trenutek za trenutkom 

delajmo dobro, ker to od nas želi Gospod. 



AVGUST 
2 

PONEDELJEK 

 

Štefan I., 
papež, muč. 

7h   Š + Anton Novak, obl. 
           za Božji blagoslov in Marijino varstvo 
18h Pungert: Gorska sv. maša 

AVGUST 
3 

TOREK 

 

Konrad, 
redovnik 

7h   Š + Emil Čop 
         + Marija Lampret 
18h Dob: za odvrnjenje hude ure 

AVGUST 
4 

SREDA 

Janez M. Vianney, 
Arški župnik 

7h    Š  za zdravje 
19h Š + Srečko Porenta, 2. pog. 
          + Amalija Peček, obl. 

 

AVGUST 
5 

ČETRTEK 

 

Marija Snežna 
7h    Š  + Alojz Zupančič 
            za srečen zakon 
18h Vel. Pece: za sosesko 

 

AVGUST 
6 

PETEK 

 

Prvi petek, 
Jezusova sprem. na g. 

7h   Š   za duše v vicah 
19h Š  + Karol in + Jožefa Mostar 
           + Jožefa Verbič, obl. 

 

AVGUST 
7 

SOBOTA 

 

Prva sobota 
19h Š + Frančiška Verbič, Pristavlja vas, obl. 
          + župnik Jože Koželj 
          + Jože Pajk, Šentvid, obl. 

 
AVGUST 

8 
NEDELJA 

 

19. ned. med letom, 
Dominik, duh., ust. 

Dominikancev 

6h   Š  za farane 
8h   Š  + Roza Žnidaršič, obl. 
10h Š   ++ Nograškovi 
             po namenu 
10h Vel. Pece: žegnanje – za sosesko 

 

AVGUST 
9 

PONEDELJEK 

Terezija B. od križa 
(Edith Stein), soz. Evr. 

7h    Š   za Božji blagoslov in srečno zadnjo uro 
            + Marija Golf, obl. 
18h Hrast. Dol: + Amalija Zupančič, 2. pog. 

AVGUST 
10 

TOREK 

Lovrenc, 
diakon, mučenec 

7h    Š  + Alojzija Miklavčič 
             za dober namen 

 

AVGUST 
11 

SREDA 

 

Klara (Jasna) 
red. ust. 

7h    Š + Franci Okoren 
19h Š ++ starši Kastelic in Tekavčič 
          + Franc Hrovat 

AVGUST 
12 

ČETRTEK 

Ivana Šantalska, 
vdova, redovnica 

7h   Š + Tjaša Erjavec 
          + Alojzija Kristan       

 

AVGUST 
13 

PETEK 

 

Poncijan, papež in 
Hipolit, duh., muč. 

7h   Š + Ana Marjeta Bavdež 
19h Š ++ iz družine Krašovec 
          + Anton Škrabec 

 

AVGUST 
14 

SOBOTA 

 

Maksimiljan Kolbe, 
duh, muč. 

19h Š + Jana Vocovnik, obl. 
           + Rozalija Kutnar, Zaboršt, obl. 
          + Frančiška Primec, obl.  

 
 

AVGUST 
15 

NEDELJA 

 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE, 
Veliki Šmaren  

6h    Š za farane 
8h    Š + Alojz Čebular, Škoflje, obl. 
           + Lovro in + Nada Štajnar, obl. 
10h  Š + Duša in + Jože Gliha, Čagošče 4 

 



AVGUST 
16 

PONEDELJEK 

Rok, 
romar, spokornik 

7h   Š + Jožef Lampret 
18h Sv. Rok: v čast sv. Roku 

AVGUST 
17 

TOREK 

Evzebij, 
papež, mučenec 

7h   Š + Ana Verbič, Podboršt 
          + Marko Kastelic 

AVGUST 
18 

SREDA 

Helena, 
cesarica 

7h   Š + Marinka Pušljar 
19h Š + Terezija Štrus, Podboršt, obl. 

AVGUST 
19 

ČETRTEK 

 

Janez Edus, 
duhovnik 

7h     Š + Janez Bajc 
          + Amalija Zupančič     

 

AVGUST 
20 

PETEK 

 

Bernard, 
opat, C. uč. 

7h   Š + Ljudmila Kralj 
19h Š + Marija Škrabec 
          ++ starši in + Bojan Rus 

 

AVGUST 
21 

SOBOTA 

 

Pij X., 
papež 

19h Š + duhovnik Janko Novak, obl. 
          + Jože Kramar 
          + Joži Rojec, Dob, obl. 

 
AVGUST 

22 
NEDELJA 

 

21. ned. med letom, 
Devica Marija Kraljica 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Avguštin Omahen, obl. 
          + Joži Rojec, obl. 
10h Š + Nace in + Jožefa Fajdiga, Sobrače, obl. 
10h Sv. Rok: žegnanje - za sosesko 

AVGUST 
23 

PONEDELJEK 

Roza iz Lime, 
devica, red. 

7h    Š + Frančiška Malovrh, obl. 
18h Hrastov Dol: + Ani Verbič 

 

AVGUST 
24 

TOREK 

 

Natanael (Jernej), 
apostol 

7h   Š + Marija Piskule 
           + Lovro Zupančič 
18h Dob: + Fani Berdajs 

AVGUST 
25 

SREDA 

 

Ludvik IX., 
francoski kralj 

 

7h   Š ++ Gregorn in + Sonja Brkič  
19h Š + Anica Lampret 

AVGUST 
26 

ČETRTEK 

 

Zafrin, 
papež 

7h    Š + Slavko Marinčič 
18h  Dob: + Janez Mežan, obl. 

 

AVGUST 
27 

PETEK 

 

Monika, 
mati sv. Avguština 

7h    Š + Jerca Jevnikar, obl. 
19h  Š + Jože in + Angela Božič, obl. 
            za zdravje 

 

AVGUST 
28 

SOBOTA 

 

Avguštin, 
škof, C. uč. 

18h Bukovica: za sosesko 
19h Š + Anton Miklavčič. Obl. 
          + Jože Grabnar, Dob, obl. 

 
AVGUST 

29 
NEDELJA 

 

22. nedelja med 
letom, 

mučeništvo Janeza K. 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Pavlina Černe, obl. 
          + Jože in + Marija Grabnar 
10h Š + Janja Mostar, obl. 
     + Anton in + Jožefa Kastelic, Hrast. D., obl. 

 



Nove orgle. TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 
109.526,00 EUR. 

 

306 27.06.2021 Družina Fabjan, Grm 13 300,00 € 

307 27.06.2021 N.N. 300,00 € 

308 1.07.2021 Verbič Sonja, Artiža vas 6 300,00 € 

309 2.07.2021 Drobnetovi, Šentvid 99 1.000,00 € 

310 6.07.2021 Žingarjevi, Hrastov Dol 4 300,00 € 

311 6.07.2021 pogreb: + Marija Škrabec 1.355,00 € 

312 16.07.2021 pogreb: + Tjaša Erjavec 20,00 € 

313 19.07.2021 pogreb: + Franc Hrovat  30,00 € 

314 24.07.2021 pogreb: + Srečko Porenta 160,00 € 

315 26.07.2021 pogreb: + Amalija Zupančič 350,00 € 
 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

15. avgusta obhaja Cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem 
letu: Marijino vnebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja, je bila 
Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja v 
polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII. je 1. 
novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo. Formulacija dogme pravi 
takole: 'Na ta način je vzvišena Božja Mati, nedoumljivo združena z 
Jezusom Kristusom od vekomaj z eno samo odločitvijo vnaprejšnje 
izvolitve, brezmadežna ob svojem spočetju, čista Devica v svojem 
Božjem materinstvu, velikodušna tovarišica svojega Božjega Odrešenika, 
ki je prispela do konca z zmago nad grehom in njegovimi posledicami in 
kot krono vseh posebnih časti dosegla, da je bila obvarovana trohnenja v 
grobu in premagala smrt, kot njen Sin, bila vzeta z dušo in telesom v 
slavo Nebes, kjer sije kot Kraljica na desnici svojega Sina, večnega 
nesmrtnega Kralja'. To je torej jedro naše vere v vnebovzetje: 
verjamemo,da je Marija kakor Kristus, njen Sin, že premagala smrt in slavi 
zmago v nebeški slavi s polnostjo svojega bitja 'z dušo in telesom'! 
Benedikt XVI. 

»GLEJ, ODSLEJ ME BODO BLAGROVALI VSI RODOVI« 

Človek, ki bi samemu sebi napovedal slavno prihodnost, bi se pred ljudmi 
osmešil. Kdo bi ga jemal resno, posebno če bi bil mlad in preprostega 



rodu. Še manj je verjetno, da bi kdo takšno napoved zapisal v neko knjigo, 
ki bi se ohranila ter brala stoletja. Najmanj pa je verjetno, da bi se takšna 
napoved o slavni prihodnosti uresničila. Takega primera zgodovina ne 
pozna. In vendar ga pozna. Marija, preprosta mladenka, skoraj še deklica, 
živeča v komaj znanem naselju nekje na koncu rimskega cesarstva. 
Beremo, kako je o sebi že sama napovedala, da jo bodo blagrovali vsi 
rodovi. Takole nam namreč danes evangelist Luka pripoveduje o njenem 
vzkliku ob srečanju z Elizabeto: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj 
duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje 
služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi« (prim. Lk 1,46–
48). Našel se je torej nekdo, ki je to njeno napoved zapisal v neko knjigo. 
Ta knjiga je postala ena najbolj branih knjig, skozi stoletja je šla iz rok v 
roke, prevajali so jo v stotine jezikov, prišla je tudi do nas. Dekletova 
napoved se je uresničila. Ni žene, katere ime bi se na svetu tolikokrat 
izgovorilo in blagrovalo, ki bi bilo o njej napisanih toliko knjig, ki bi bila 
tolikokrat in na tako različne načine upodobljena, v toliko pesmih 
opevana, ki bi bilo njej v čast zgrajenih toliko svetišč … Kaj je na njej 
velikega? Na njej sami nič. Njena veličina je od drugod: Velike reči mi je 
storil On, ki je mogočen in njegovo ime je sveto, je priznala obenem s 
preroštvom, da bo blagrovana. Zato se z drzno napovedjo, da jo bodo 
blagrovali vsi rodovi, ni osmešila. Še posebej na današnji praznik se toliko 
bolj zatekamo k njej v molitvah, v zahvalah, v priprošnjah …, da nam od 
zgoraj izprosi blagoslov. 

 

Bl. Anton Martin Slomšek je takole zapisal: »Marija, naša tolažba 

in naše veselje, ki nam jo je njen sin Jezus, naš Gospod, dal na križu za 
mater. Vsi kristjani smo njeni duhovni otroci, ki jih ljubi, za katere skrbi. 
Kje je najboljši del, ki ji ne bo vzet, ki ga želi deliti z nami? To so nebesa, 
večna blaženost. Ravno danes praznujemo blaženi dan, na katerega se je 
poslovila od te žalostne zemlje, da bi vzela v posest svoj najlepši del v 
nebesih, kjer sedaj kraljuje povišana nad vse zvezde, kraljica vseh očakov, 
vseh prerokov in apostolov, in prosi za nas, svoje otroke. O, da bi se tudi 
mi nekoč na večer svojega življenja prav tako blaženo ločili od tega sveta, 
dosegli tisto veselje, ki ga Mati Božja, povzdignjena v nebo, sedaj že 
uživa«.  


