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   Jezusovo darovanje v templju – Svečnica  
        Na vzhodu so praznik poimenovali Hypapante, praznik srečanja, 
saj Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom ter v njem 
prepoznata težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se 
v Cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik 
razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem 
procesija s svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik: Svečnica. 
To vidno znamenje želi nakazati, da Cerkev v veri sreča Njega, ki je 
»luč ljudem«, ga z vero sprejme in nato to »luč« z vso zavzetostjo 
ponese svetu. 
        Sveti Janez Pavel II. je od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej 
Cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja, saj je darovanje 
Božjega Sina model za vsakega moškega ali žensko, ki posveti svoje 
življenje Gospodu. Ta dan ima trojen namen: najprej hvaliti Gospoda 
in se mu zahvaljevati za dar posvečenega življenja, drugi namen je 
prebuditi poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem 
Božjem ljudstvu in tretji namen pa je, povabiti vse, ki so posvetili svoje 
življenje zaradi evangelija, da bi obhajati čudovita dela, ki jih je v njih 
storil Gospod. Berilo iz Pisma Hebrejcem pa zelo dobro poveže 
razloge za to pomenljivo in lepo sovpadanje in nam ponuja namige 
za razmišljanje. Uvede v osnovno temo pisma, ki je Kristus kot veliki 
duhovnik. »Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélikega 
duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina« (Heb 4,14). Kristus 
je predstavljen kot edini Srednik. Je namreč pravi Bog in pravi človek. 
        V resnici ravno samo iz te vere v Jezusa Kristusa, edinega in 
dokončnega Srednika, ima posvečeno življenje v Cerkvi pravi smisel. 
Če Kristus ne bi bil resnično Bog in če ne bi bil istočasno v polnosti 
človek, ne bi bilo prave osnove za krščansko življenje, še posebej pa 
ne bi bilo osnove za kakršno koli posvetitev. Posvečeno življenje 
namreč pričuje in izraža na še posebej močan način ravno to 
medsebojno iskanje Boga in človeka ter medsebojno privlačno 
ljubezen.                                                                      Benedikt XVI. 

 
 

»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.  

Krsti 
V mesecu februarju bodo 
krsti v nedeljo, 13. feb. pri 
deseti sv. maši. Priprava za 
starše in botre bo v 
ponedeljek, 7. feb., ob 18. 
uri v Žup. domu. 

Jaslice 
Letošnje jaslice ste 
pripravili verniki iz soseske 
Gradišče: Petrušnja vas, 
Pristavlja vas in Griže. 
Hvala vam za zelo lepe in 
domiselne jaslice. Veliko 
vas je stopilo skupaj in 
sodelovalo. To je zelo 
pomembno in spodbudno. 
Jaslice bomo pospravili v 
četrtek, po prazniku 
Svečnice. Dobimo se ob 16. 
uri. Hvala tudi članom 
PGD Šentvid, ki vsako leto 
na vrh cerkve pritrdite 
zvezdo. Prosim, da tudi 
zvezdo, tako kot jaslice, 
pospravimo v četrtek. 
Naslednje leto je za jaslice 
na vrsti soseska Hrastov 
Dol. Vsaj kakšen 
predstavnik naj pride v 
četrtek, ko bomo jaslice 
pospravljali, da si ogleda 
zasnovo. Za Hrastovim 
Dolom pa bo čez dve leti na 
vrsti Rdeči Kal in krog vseh 
podružnic bo zaključen. 

Svečnica 
V sredo, 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 
razsvetljavo, ogrevanje, 
vosek... V nedeljo, 6. 
feb. Hvala za vaš dar! 

Sv. Blaž 
V četrtek, 3. feb., goduje 
sv. Blaž, škof in mučenec. 
Pri sv. maši boste lahko 
prejeli blagoslov sv. Blaža, 
ki nas varuje bolezni v 
grlu in vsakršnega drugega 
zla.  

Biblična skupina 
V tem mesecu bo srečanje 
dvakrat in sicer: v sredo, 9. 
in 23. feb. po večerni sv. 
maši. Lepo vabljeni. 

Ministranti 
Ministrantske vaje bodo v 
soboto, 12. feb. ob 9. uri. 
Vabljeni tudi novi 
ministranti. 

Družabne igre 
Družabne namizne igre 
bodo zopet 6. in 20. feb. 
ob 15. uri v dvorani 
Župnijskega doma. 

Nedelja, 6. februar 

6h:  Irena Novak 
      Jana Žurga 
8h:  Ana Koleša 
       Martin Krnc 
10h: Urška Škrabec 
       Tadej Koleša 
Nedelja, 13. februar 

6h:  Magda Pirman 
      Majda Lokar 
8h:  Barbara Primc 
       Ana Adamlje 
10h: Lucija Fortuna 
       Alenka Verbič 
Nedelja, 20. februar 

6h:  Marjeta Bijec 
      Andreja Grabnar 
8h:  Erika Primc 
       Meta Dremelj 
10h: Saša Koleša 
       Tina Medved 
Nedelja, 27. februar 

6h:   Drago Lokar 
       Bojana Grabnar 
8h:   Kristina Črnič 
       Jožko Glavič 
10h: Lea Kastelic 
       Arber Kramar 

 

Krašenje cerkve 

6. 2.:  Radanja vas 
13. 2.: Praproče,                                  
           Temenica 
20. 2.: Dolenja vas, 
           Pungert 
27.2.:  Škoflje,                        
           Sela pri Dobu 

 Daritev bodi ti življenje celo... (S. Gregorčič) 



 

FEBRUAR 
31 

PONEDELJEK 

 

Janez Bosko, 
ust. Salezijancev 

7h  Š + Alojzija Kristan 
         + Anton Fajdiga 
17h Dob: vsi ++ Moškrič in Roblek 

 
 

FEBRUAR 
1 

TOREK 

 

 

Brigita Irska, 
opatinja 

7h   Š + Lojzka Skubic 
          ++ Zelenkotovi 
17h Šentpavel: +Rozalija Lavrih, obl. in ++ Krošljevi 

 

FEBRUAR 
2 

SREDA 

 
 

 

Jezusovo darovanje, 
Svečnica 

7h    Š ++ Zaletel 
18h Š + Alojz Primc, obl. 
          + Anica in ++ starša Lampret 

 

FEBRUAR 
3 

ČETRTEK 

 

 

Blaž, 
škof mučenec 

7h     Š + Feliks, + Albina in + Jože Kralj 
          + Franc Rus, Hrast. Dol, obl. 
          + Tone Dremelj 

 

FEBRUAR 
4 

PETEK 

 

 

Prvi petek 
7h   Š + Tilka Frelih, obl. 
18h Š + Rozalija in + Rudolf Trnovšek, Podboršt, obl. 
          + Venčeslav in + Cilka Puš 

 

FEBRUAR 
5 

SOBOTA 

 

Prva sobota  
Agata, dev., muč. 

18h Š + Janez Smole 
           + Marija Šuštaršič 
           + Marija Šraj, obl. 

 
 

FEBRUAR 
6 

NEDELJA 

 

 
5. nedelja med 

letom 
 

6h    Š   za farane 
8h   Š + Nada in + Lovro Štajnar, obl. 
          + Frančiška Blatnik, obl. 
10h Š + Alojz Vencelj, obl. 
           + Amalija , obl. in + Stane Polončič 

 

FEBRUAR 
7 

PONEDELJEK 

 
Rihard, 

kralj 

7h    Š  v čast Sv. Duhu 
            v zahvalo in za zdravje 
17h Hrast. Dol: +Anton Oven in + Marija Gregorčič 

 

FEBRUAR 
8 

TOREK 

 

Jožefina Bakhita, 
Prešernov dan - d. p 

7h    Š + Anton Kastelic 
           + Jožefa Kotar, obl. 
           + France in + Matjaž Pevec, obl. 

 

FEBRUAR 
9 

SREDA 

 
 

Apolonija, devica, 
muč. 

7h    Š + Franc in + sin Franci Pajek 
18h Š + Marija Uhan, obl. 
          + Alojzija in + Janez Kutnar 

 

FEBRUAR 
10 

ČETRTEK 

 

Sholastika, 
devica, mučenka 

7h      Š + Miroslav Krašovec 
           ++ Špaji, Radohova vas  
            za zdravje 

 
 

FEBRUAR 
11 

PETEK 

 

Lurška Mati Božja, 
svet. dan bolnikov 

7h   Š  v zahvalo Materi Božji 
18h Š + Karel Hribar, Šentvid 
          + Ana Verbič 

 

 

 

FEBRUAR 
12 

SOBOTA 

 

 

Feliks, 
opat 

18h Š + Janez Zupančič 
          + Miroslav Lavrih, obl. 
          + Jože Kotar, Pokojnica, obl. 

 
FEBRUAR 

13 
NEDELJA 

 

 
6. ned. med letom 

 

6h   Š + Štefanija Zidar 
8h   Š + Julijana Golenko in + Mladen Vebarič 
           za farane 
10h Š + Janez Zupančič, obl. 
          + Rozalija in + Jože Rus, Pristavlja vas, obl. 

 



FEBRUAR 
14 

PONEDELJEK 

 

Valentin, 
duh., muč. 

7h   Š + Ivana Kovačič 
          + Franc in + Milka Fajdiga, obl. 
          + Gustelj in ++ Poglajnovi, Pokojnica 

FEBRUAR 
15 

TOREK 

 

Klavdij, 
redovnik 

7h   Š + Franci Šteh   
          + Jani Učakar 
17h Dob: + Jože in + Marija Kavšek 

 

FEBRUAR 
16 

SREDA 

 

Julijana, 
muč. 

7h    Š + Ljudmila Kralj 
18h Š + Marija Puš 
           + Lojzka in ++ starši Nose 

 

FEBRUAR 
17 

ČETRTEK 

 

 

Silvin, 
škof 

7h     Š + Jožef Blatnik 
           + Ana Marjeta Bavdež 
           + Janez Bajc 

 

FEBRUAR 
18 

PETEK 

 

 

Frančišek Regis, 
duh., muč 

7h   Š  + Jože Glavič 
18h Š  + Tone Krašovec 
   ++ starši, + Milan in + Tone Grden in + Štefka Pilar 

 

FEBRUAR 
19 

SOBOTA 

 

Konrad, 
spokornik 

18h Š  + Ana Verbič, Podboršt, obl. 
           + Janez in + Julijana Novak 
           + Milan Kastelic, Kanada 

 
 

FEBRUAR 
20 

NEDELJA 

 
7. nedelja med 

letom 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Janez Sadar, obl. in ++ Lončarjevi 
          + župnik Jože Grebenc in + Anica Dobrovc, obl. 
10h Š + Frančiška Sinjur, obl.           

 

FEBRUAR 
21 

PONEDELJEK 

 

 

Peter damjani, 
škof, C. uč. 

7h    Š + Jože Verbič, Pristavlja vas, obl. 
          + Rozalija Štrus 
          + Alojzij Košir 

 

FEBRUAR 
22 

TOREK 

 

 

Sedež apostola 
Petra 

7h    Š + Albina Jenko, obl. 
           + Jože Sinjur 
17h Hrast. Dol: + Štefan Zupančič, obl. 

 

FEBRUAR 
23 

SREDA 

 

Polikarp, 
škof, muč. 

7h    Š + Anton Fajdiga 
18h Š + Marija Škrabec 
          + Janez Perpar 

 

FEBRUAR 
24 

ČETRTEK 

 
 

Matija,  
apostol 

7h   Š  za blagoslov in Božje varstvo 
           + Tone Dremelj - Resnikov 
           + Anton Kanc in + Mari Grajzar, obl. 

 

FEBRUAR 
25 

PETEK 

 

Valburga, 
opatinja 

7h   Š  za zdravje  
18h Š + Stanko Kuplenk 
          + Amalija in + Marija Verbič 

 

FEBRUAR 
26 

SOBOTA 

 

Aleksander,  
škof 

18h Š + Alojzija Medved, obl. 
          ++ Drobnetovi, Šentvid in + Franc Hrovat 

 

MAREC 
27 

NEDELJA 

 

 

8. nedelja med 
letom 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Rafael Petan, obl. 
10h Š + Janez Štrus in ++ sorodniki 
          + Robert Stopar in ++ stari starši 

 



Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete na TRR za 
orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 136.951,00 EUR. Hvala lepa 
vsem, ki ste že darovali! 

31.12.2021 pogreb: + Iztok Kunej 35,00 € 

15.12.2021 pogreb: + Lojzka Skubic 10,00 € 

6.01.2022 družina Perme, Velike Češnjice 47 300,00 € 

5.01.2022 Štrus, Radohova vas 22 20,00 € 

10.01.2022 Mikelj Roman in Marinka, Velike Češnjice 55 100,00 € 

11.01.2022 Koščakovi, Glogovica 26 350,00 € 

12.01.2022 Joži Barle, Pristavlja vas 6 500,00 € 

11.01.2022 pogreb: + Rozalija Štrus 800,00 € 

13.01.2022 pogreb: + Alojzij Košir 270,00 € 

15.01.2022 Andrejčkovi, Šentvid 500,00 € 

15.01.2022 Joži Dremelj, Mali vrh 74, Šmarje Sap 300,00 € 

18.01.2022 Dušan Štepec, Hrastov Dol 200,00 € 

Kjer se objameta pravica in dolžnost 

      Dolžnosti so stvari, ki jih mora človek narediti, da lahko drugi dobijo svojo 
pravico. Če nihče ne opravlja svoje dolžnosti, potem nihče ne dobi svoje pravice. 
Obstaja samo toliko pravic, kolikor je dolžnosti. Kakšno vrednost ima deklaracija 
človeških pravic za tiste, ki stradajo, ker drugi nočejo deliti? Kaj pomenijo te pravice 
otrokom, ki so zanemarjeni, ki so prisiljeni v težko delo, prostitucijo, kriminalna 
dejanja, ker država in družba, družine in šole ne opravljajo svoje dolžnosti in ne ščitijo 
pravic_otrok?  
      Zahtevati pravice je lažje kot izpolnjevati dolžnosti. Občutek dolžnosti je pri 
mnogih nerazvit. Mladi ljudje pri nas ne slišijo veliko o tem. Pravice in dolžnosti se 
med seboj prepletajo. Ločeno ne morejo obstajati, razen  v diktaturi ali v kaosu, kjer 
imajo najmočnejši vse pravice in vsi drugi samo dolžnosti. Pravice in dolžnosti se 
objamejo, kjer ljudje postanejo soljudje, kjer je ljubezen norma za vse človeške 
odnose. Tam nastane mir in prijateljstvo. Tam vsak rad opravi svojo dolžnost. Tam 
vsak dobi svojo pravico.        Bosmans, V tebi je sreča 

      Po judovski postavi je morala vsaka mati 40. dan po rojstvu dečka v tempelj v 
Jeruzalem, da bi dala Bogu dar za očiščevanje – ovco ali dve grlici. Marija, najčistejša 
Devica, tega obreda, tega daru ni potrebovala, toda ker je bil v njenem narodu po 
postavi to vsesplošen običaj, je hotela biti poslušna in nam dati lep zgled verske 
zavzetosti. Ni je bilo sram, da tako kot revne matere daruje dve grlici.  
      Veliko se jih danes sramuje javno priznati, da so kristjani. To je rja na duši. O 
takih pravi Gospod: »Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim 
Očetom, ki je v nebesih« (Mt 10,33).               bl. Anton Martin Slomšek 



Načrti za nove orgle v zaključni fazi 

Že prav pošteno smo 
zakorakali v novo leto 
2022 in božični čas se 
izteka. Dobra novica za 
našo župnijo pa je ta, da 
načrtovanje novih orgel 
za zdaj poteka zelo 
uspešno.  
V delavnici orglarskega 
mojstra Tomaža Močnika 
in na terenu poteka 
intenzivno načrtovanje 
orgel, ki je tako rekoč že 
v zaključni fazi.  
 
Kot nam sporoča Luka Posavec, ki sodeluje pri načrtovanju orgel, so v začetku 
januarja skupaj z mojstroma Tomažem in Jožefom Močnikom in Alešem 
Razpotnikom, ki tudi sodeluje pri načrtovanju orgel, podrobno pregledali načrte 
za orgle in se pogovorili o podrobnostih pri izdelavi orgel (npr. dostopi za 
vzdrževanje orgel, razporeditev električne napeljave v orgelski omari …). Tomaž 
Močnik je med drugim na koru naše župnijske cerkve ponovno opravil temeljito 
izmero za pravilno umestitev orgel v prostor. Prav tako je že skoraj zaključeno 
načrtovanje zunanjega izgleda orgel. Mojstri so se odločili da bo t.i. zunanja 
omara orgel zelo podobna dosedanji, le da bo nekoliko povečana.  
Kot smo že zapisali pa se ekipa pri načrtovanju orgel trudi, da bi se kar najbolj 
vključilo znanje uspešnih orglarskih mojstrov iz preteklosti. Pri tem zlasti koristi 
raziskovanje, ki ga opravljata Luka in Aleš, ki sta se podrobno lotila preučevanja 
orgel mojstra Franca Goršiča (1836 – 1898). Ekipa pa v kratkem načrtuje še ogled 
mednarodno znanih zgodovinskih orgel, svetovno znanega nemškega orglarja 
Eberharda Friedricha Walckerja (1794 – 1872) v Hoffenheimu. Tamkajšnje orgle 
zlasti odlikujejo odlične zvokovne posebnosti. 

Kako zahtevno in obsežno delo so si strokovnjaki zadali pri novih šentviških 
orglah, pove tudi ugotovitev mojstra Močnika, da tako obseženega načrtovanja 
pri njih do sedaj še niso izvajali. 
Farani že nestrpno pričakujemo, da spoznamo sadove njihovega dela. Ob tem pa 
še naprej spremljajmo začeto delo z molitvijo in darovi.  

Matej Šteh  

Delovni sestanek pri orglarju Močniku. 


