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KAKO PA MI OZNANJAMO EVANGELIJ? 
 

V evangelijskem odlomku nam evangelist Marko pripoveduje, 
kako je Jezus po čudežih ozdravljanja, ko so ga ljudje iskali, ker jim 
je bilo to zelo všeč, dejal: »Pojdimo drugam v bližnja naselja da 
bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel.« Ni bil potujoči 
zdravnik, temveč potujoči učitelj. Vendar se pri njem nauk ni nikoli 
ločil od življenja. Kar je govoril, je s svojim življenjem potrjeval. 
To doslednost Jezus pričakuje in zahteva tudi od nas. 
Apostol Pavel je zapisal: »Če oznanjam evangelij, nimam pravice, 
da bi se ponašal, saj je to zame nujnost. Kajti gorje meni, če 
evangelija ne bi oznanjal!« Te besede veljajo tudi za vsakega izmed 
nas. Najprej tako, da evangelij vidimo, da ga oznanjamo z 
življenjem. Da ne živimo »na predalčke«: v enem je življenje čez 
teden, v drugem pa nedelja oziroma tista urica, ki jo posvetimo 
Bogu. Te besede na poseben način veljajo za tiste, ki imajo 
posebno nalogo oznanjati in vzgajati – to so starši, vzgojitelji. 
Sodobno vzgojeslovje, ki se mu učeno reče pedagogika, je pričelo 
širiti prepričanje, da moramo delati z otroki v rokavicah, na mehko. 
Tu je treba reči: po pameti! Vzgoja mora biti zasnovana na ljubezni, 
ljubezen pa včasih zahteva tudi odločnost, žrtev. Koliko je staršev, 
ki zaradi neke napačne ljubezni ne vršijo svoje dolžnosti vzgojitelja, 
ne oznanjajo evangelija, kakor ga svojim otrokom lahko oznanijo 
le oni. Manjka jasna, odločna beseda, manjka pa tudi zgled 
življenja.  
Za starše, ki so po svojem stvariteljskem poslanstvu prvi vzgojitelji, 
pa tudi za nas vse velja: če evangelij oznanjamo le z lepimi 
besedami, trosimo suho listje; evangelij, ki se »utelesi« in oblikuje 
najprej naše življenje, pa je kvas prenove in življenjske svežine. 

Po: S. Čuk 
 

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

MESEC FEBRUAR 

Verouk: Slovenska škofovska konferenca sporoča, da se župnijska kateheza 
(verouk), kljub odprtju šol za otroke prvega triletja, do nadaljnjega še naprej izvaja 
na daljavo. Za izvajanje župnijske kateheze (verouka) je potrebno pridobiti 
ustrezno dovoljenje Vlade RS ter NIJZ, saj pri katehezi prihajajo otroci iz različnih 
razredov in šol, kar povečuje možnost okužbe. Župnike, katehistinje in katehiste 
bomo pravočasno obvestili o začetku izvajanja župnijske kateheze v razredu. 

Svečnica: V torek, 2. februarja, bo praznik Jezusovega darovanja - svečnica. Pri 
sv. maši zjutraj in zvečer bo blagoslov sveč, ki jih prinesite s seboj, da boste imeli 
doma blagoslovljene sveče, ki jih lahko prižigate ob različnih priložnostih. Že dalj 
časa je v naši župniji lepa navada, ko ob nakupu sveč, ki jih med sv. mašo, pred 
darovanjem prinesete pred oltar, darujete za vzdrževanje župnijske cerkve. Za 
redno vzdrževanje, razsvetljavo, ogrevanje, vosek itd. To bo letos odpadlo, kot je 
lani odpadel velikonočni in božični ofer. Naprošeni ste, da v ta namen darujete 
pri nedeljskih pušicah, ob delavniških sv. mašah je sredi cerkve nabiralnik, lahko 
pa se oglasite tudi v župnišču. Župnijska cerkev je »mater« vseh cerkva v fari. 
Hvala za vse vaše darove, pomoč in dobro voljo! 

Sv. Blaž: V sredo, 3. februarja, goduje sv. Blaž - škof in mučenec. Pri sv. maši 
zjutraj in zvečer boste prejeli blagoslov sv. Blaža, ki naj nas na njegovo priprošnjo 
obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. 

Postni čas in postna postava: Strogi post je na Pepelnično sredo (letos 17. 
feb.) in na Veliki petek (letos 2. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega 
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od dopolnjenega 18. leta, do 
dopolnjenega 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj 
postnega časa smemo ta zdržek zamenjati s kakšnim drugim dobrim delom itd. 
Že vrsto let smo povabljeni k akciji: 40 dni brez alkohola. Korajža velja!     

Križev pot: Če bo dovoljen iz strani pristojnih služb, bo po naslednjem vrstnem 
redu: 21. februar: Čagošče; 28. februar: Sad - Rdeči Kal; 7. mar.: Velike Češnjice; 
14. marec: Šentpavel; 21. marec: Gradišče. 

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve: Ker je obisk sv. maše v župnijski cerkvi 
sedaj možen med tednom in tudi ob nedeljah (sorodniki tistih za katere se daruje 
sv. maša in tisti, ki želite prejeti sv. obhajilo in spoved), bomo zopet čistili cerkev 
po razporedu, kot smo navajeni: 7. 2.: Mali in Veliki Kal, Male Češnjice; 14. 2.: 
Sobrače; 21. 2.: Pusti Javor, Vrh in Sela Sobrače; 28.2.: Radanja vas. Hvala! 

Branje beril: Ker je obisk nedeljskih sv. maš omejen, razpored ni objavljen. 
Naprošam tiste, ki se udeležite sv. maše, da pridete malo prej v zakristijo in boste 
med sv. mašo brali berilo.  



 

FEBRUAR 
1 

PONEDELJEK 

 

Brigita Irska, 
opatinja 

7h  Š ++ Rovanškovi, Šentvid 
         + Amalija Zupančič, 2. pog. 
17h Šentpavel: + Stane in + Rozalija Lavrih, obl. 

 
 

FEBRUAR 
2 

TOREK 

 

 

Jezusovo darovanje, 
svečnica 

7h   Š + Marija in + Ignacij Kotar, Šentvid 
18h Š ++ Zaletelovi 
          + Milena Jazbec, roj. Linec, 2.pog 

 

FEBRUAR 
3 

SREDA 

 

 

Blaž, 
škof mučenec 

7h    Š + Jože Glavič 
18h Š + Alojz Omahen 
          + Ivan Groznik 

FEBRUAR 
4 

ČETRTEK 

 

 

Jožef Leoniški, 
kapucin, misijonar 

7h     Š ++ Slapničar 
          + Marija Srnel, obl. 

 

FEBRUAR 
5 

PETEK 

 

Agata, 
devica, mučenka 

7h   Š + Franc Dremelj 
18h Š + Marija Šuštaršič, Vel. Češnjice 
          + Marija Kavšek, 2.pog. 

FEBRUAR 
6 

SOBOTA 

Pavel Miki, duhovnik 
in drugi jap. muč. 

 

18h Š ++ iz družine Mandelj, Rdeči Kal 
           + Frančiška Blatnik, obl. 

 
 

FEBRUAR 
7 

NEDELJA 

 

 

5. nedelja med 
letom 

 

6h    Š   za farane 
8h   Š + Anton Zaman, obl. 
          + Franc Pajek, obl. 
10h Š + Tilka Frelih, obl. 
           + Nada in + Lovro Štajnar, obl. 

FEBRUAR 
8 

PONEDELJEK 

Jožefina Bakhita, 
Prešernov dan - d. p. 

7h    Š + Štefka Širovnik, obl. 
17h Dob: + Jože in + Marija Kavšek 

FEBRUAR 
9 

TOREK 

Apolonija, devica, 
muč. 

7h    Š + Mari Grajzar, obl. 
           + Ana Verbič 

FEBRUAR 
10 

SREDA 

 

Sholastika, 
devica, mučenka 

7h    Š + Bernardka Bajc 
18h  Š + Angela in + Korel Anžlovar, obl. 
           + Alojzij, obl. in + Jožefa Sinjur 

FEBRUAR 
11 

ČETRTEK 

Lurška Mati Božja, 
svet. dan bolnikov 

7hŠ+Milka in +Franc Fajdiga; +Rozi in +Jože Kutnar 
 17h Dob: ++ starši Štrus 

 

FEBRUAR 
12 

PETEK 

 

Feliks, 
opat 

7h   Š + Kristina Bernard 
18h Š + Cvetka Bunderla 
          + Tone Kanc, Pristavica 

 

 

FEBRUAR 
13 

SOBOTA 

 

 

Gilbert, 
škof 

18h Š + Jože in + Rozalija Rus, Pristavlja vas, obl. 
          + Ludvik Verbič 
          + Janko Novak 

 

FEBRUAR 
14 

NEDELJA 

 

 

6. ned. med letom, 
Valentin, duh., muč. 

6h   Š    za farane 
8h   Š + Janez Zupančič, obl. 
          + Ivana Kovačič, obl. 
10h Š + Frančiška Sinjur, obl. 
          + Alojz Vencelj, st., obl. 

 



FEBRUAR 
15 

PONEDELJEK 

 

Klavdij, 
redovnik 

7h  Š + Jože Rutar 
          za zdravo pamet 

FEBRUAR 
16 

TOREK 

 

Julijana Koprska, 
muč. 

7h   Š  v čast sv. Roku za zdravje 
           v zahvalo 

 

FEBRUAR 
17 

SREDA 

 

PEPELNICA 
7h    Š  + Milan Grabnar 
18h Š  ++ Pekovi 
            v zahvalo 

 

FEBRUAR 
18 

ČETRTEK 

 

 

Frančišek Regis, 
duh., muč 

7h     Š  + Alojzija Sever 
           + Jože Kutnar, Zaboršt, obl. 
17h Š  Hrast. Dol: + Jožefa Turk 

 

FEBRUAR 
19 

PETEK 

 

 

Jordan Saški, 
redovnik 

7h   Š  + Jože Verbič, Pristavlja vas, obl. 
18h Š  + Janez in + Julijana Novak 
           + Marija Groznik, 2. pog. 

FEBRUAR 
20 

SOBOTA 

 Leon Sicilski, 
škof 

 

18h Š  + Marija Šuštaršič, Vel. Češnjice 
       + Ivan Uranič, + Jože in Marija Rus iz Viš. Gore 

 
 

FEBRUAR 
21 

NEDELJA 

 

 
1. postna nedelja 

6h   Š     za farane 
8h   Š ++ Štrusovi iz Rdečega Kala  
10h Š + Marija in + Danica Zupančič 
          + župnik Jože Grebenc in + Anica Dobrovc 

FEBRUAR 
22 

PONEDELJEK 

 
 

Sedež apostola 
Petra 

7h    Š + Albina Jenko, obl. 
          + Albin Puš, Šentpavel 

FEBRUAR 
23 

TOREK 

 

Polikarp, 
škof, muč. 

7h    Š ++ Trilar 
           + Fani Berdajs 

FEBRUAR 
24 

SREDA 

 

Matija,  
apostol 

7h    Š ++ spodnji Anžlovski 
18h  Š ++ iz družin Kastelic in Tekavčič 

FEBRUAR 
25 

ČETRTEK 

Valburga, 
opatinja 

7h    Š + Ana Koleša 
            za zdravje 

FEBRUAR 
26 

PETEK 

Porfirij, 
puščavnik, škof 

7h   Š + Jože Kastelic, Pet. vas 
18h Š + starši Grden, + Tone, + Milan in +Štefka Pilar  

 

FEBRUAR 
27 

SOBOTA 

 

Bazilij in Prokopij, 
redovnika 

18h Š ++ starši Ponebški, obl. in + sin Frenk 
          + Jožefa Kotar, obl. 

 
MAREC 

28 
NEDELJA 

 

 
2. postna nedelja 

6h   Š   za farane 
8h   Š + Franc Fajdiga, obl. 
10h Š + Avguštin in + Marija Sadar 
          ++ stari starši in + Robert Stopar, obl. 

 



Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete 
na TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992.  
Do sedaj zbrano: 70.791,00 EUR. 
186 27.12.2020 Drago in Nada Kastelic, Pungert 10 200,00 € 

187 22.12.2020 pogreb: + Alojzija Sever 130,00 € 

188 30.12.2020 Reisman Veronika, Vel. Češnjice 14c 200,00 € 

189 31.12.2020 NN 300,00 € 

190 31.12.2020 pogreb: + Ana Koleša 590,00 € 

191 2.01.2021 NN 100,00 € 

192 2.01.2021 pogreb: + Jože Kastelic 170,00 € 

193 6.01.2021 NN 300,00 € 

194 7.01.2021 Nuška in Franc Rus, Šentvid 90 400,00 € 

195 7.01.2021 NN 30,00 € 

196 7.01.2021 pogreb: + Fani Berdajs 90,00 € 

197 8.01.2021 Mikel Peter, Vel. Češnjice 17a 100,00 € 

198 8.01.2021 NN 300,00 € 

199 9.01.2021 Primož Vencelj, Šentvid 116 400,00 € 

200 11.01.2021 Grabljevec Jelka, Glogovica 6a 200,00 € 

201 11.01.2021 Irena Novak in družina Šteh, Vel. Pece 19 500,00 € 

202 12.01.2021 Štepec Peter z družino, Šentpavel 400,00 € 

203 13.01.2021 Godnjavec, Škoflje 13 300,00 € 

204 14.01.2021 Miha Košak, Radohova vas 14 300,00 € 

205 14.01.2021 Milan Kastelic, Škoflje 12 300,00 € 

206 14.01.2021 Danijel Kastelic, Vel. Kal 6 150,00 € 

207 14.01.2021 pogreb: + Jože Glavič 3.790,00 € 

208 15.01.2021 Družina Strmec, Bukovica 7 300,00 € 

209 16.01.2021 Reisman Veronika, Vel. Češnjice 14c 100,00 € 

210 16.01.2021 pogreb: + Amalija Zupančič 80,00 € 

211 17.01.2021 T.K. 150,00 € 

212 18.01.2021 Jelka Lavrih Stainbok 80,00 € 

213 19.01.2021 NN 20,00 € 

214 20.01.2021 Ana Zaletel, Radohova vas 24 300,00 € 

215 20.01.2021 Marija in Matjaž Zupančič, Šentvid 96 400,00 € 

216 19.01.2021 pogreb: +Ana Zaletel 810,00 € 



217 22.01.2021 NN 300,00 € 

218 22.01.2021 pogreb: + Marija Kavšek 385,00 € 

219 24.01.2021 pok. Tone Kanc - nedeljski prijatelji 30,00 € 

220 27.01.2021 Alojz in Draga Kastelic, Šentvid 173 300,00 € 

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. 

 

V spomin  na izjemnega človeka, kristjana, pričevalca za 

vero, Boga in domovino: Jože Glavič (1962 – 2021) 

Bil je hladen zimski dan in epidemija je narekovala zadržanost pri slovesu od 

človeka, ki je v naši župniji predstavljal svetal zgled življenja po veri. Kljub 

temu, da razmere niso dopuščale množičnega poslovilnega dogodka, je bil Jože 

deležen veličastnega zemeljskega slovesa.  Njegova dobra volja, humor, 

modrost in trdna vera s katero je premagoval vse življenjske ovire in 

preizkušnje, so neprecenljivo bogastvo, ki ga je zapustil svoji družini, kraju, 

društvom v katerih je sodeloval in tudi župniji. Dolg je bil seznam dobrotnikov, 

ki so ob njegovi smrti darovali v dober namen. Tako dolg, da je Jože s svojim 

korakom v svetlobo Božje bližine, postal prvi boter novih šentviških orgel. 

Vedno je s ponosom in žarom sodeloval pri vseh župnijskih slovesnostih. Rad 

je zastavil besedo in se postavil na čelo tistih, ki so se trudili za pomembne 

stvari v kraju in župniji. Njegova odločnost, pogum, dobrodušni smeh in 

nepozabni glas so bogatili dogodke v domačem kraju in župniji. Ostal bo 

zapisan v našem spominu kot Miklavž, prodajalec sveč ob svečnicah in nosilec 

luči pred nebom v procesiji; kot organizator in moderator dobuskih prireditev, 

kot stari ata Nace v predstavi Stezica je uglajena, kot bralec Božje besede, kot 

prijatelj, sogovornik in neutrudni delavec – tako na domačem posestvu, kot tudi 

v vinogradu oznanjevalcev Božjega kraljestva.  

Njegovi zadnji dnevi so bili prepredeni s trpljenjem in ostrino poslavljanja od 

življenja in ljudi, ki jih imel rad. Gledano z očmi tega sveta, je z njegovim 

odhodom nastala praznina. A gledano z očmi vere, je Jože Glavič boj izbojeval, 

tek dokončal, vero ohranil.  

Dragi Jože. Naj ti bo Stvarnik, ki si mu izročal svoje življenje, bogat plačnik za 

ves tvoj trud, dobra dela, molitve in prizadevanja za dobro.           Dragica Šteh 


