Januar 2022

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

»Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in
konec.« Raz 22, 13

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

Na začetku.
Ljudje imamo radi začetke. Radi imamo občutek nove strani v knjigi
življenja, za katero rečemo, da je pred nami kot bel, nepopisan list.
Radi imamo poroke in rojstva, veselimo se selitve v novo hišo in
nove službe. Radi imamo začetke.
V Janezovem evangeliju beremo znameniti stavek: »V začetku je bila
Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« Kako veličastna
popotnica našim besedam, ki jih bolj ali manj premišljeno sejemo v
svet! Kako blagodejna spodbuda, da na začetku novega leta, svoje
besede uglasimo na ta veliki - Božji začetek.
Si predstavljate, da lahko z besedo bližnjemu prinesemo Boga? Ne
samo veselo oznanilo, ne samo upanje in veselje, ampak Boga
samega. A za tovrstno držo bo najbrž potrebno prezračiti naše misli,
jih očistiti praznoverja, nevoščljivosti, privoščljivosti, napuha,
častihlepja, hinavščine in še marsičesa. Potrebno bo skrbno
pregledati naš besednjak in iz vrtov medsebojnega sporazumevanja
izruvati vse besede, ki niso spoštljive, sočutne, dobronamerne, srčne
in čiste. Potrebno bo podaljšati reakcijski čas od občutka do besede;
zato da v naglici in nepremišljenosti ne izrečemo besed, ki
prizadenejo. In brez dvoma bo potrebno večkrat skleniti roke in
besede pozlatiti z zaupno molitvijo. Le tako lahko Beseda obstane.
Le tako nas lahko povezuje z Bogom in nas osvobodi strahu pred
koncem, ki bo pravzaprav pravi začetek. Prav Beseda je ščit pred
strašljivimi napovedmi prihodnosti in luč vsem našim iskanjem
resnice in večnosti.
Pred nami je nov začetek, novo leto 2022, ki ga spremljajo številna
pričakovanja in dobre želje. Morda prav v željah ljudje mnogokrat
pretiravamo in si zastavljamo preveč. Kaj pa če bi letos res začeli na
začetku? Pri Besedi in z besedo. Blagoslov in milost Vsemogočnega
Boga kličemo nad leto, ki prihaja in nad vse vas.
Dragica Šteh

Krsti

V mesecu januarju bodo krsti
v nedeljo, 9. 1. Priprava za
starše in botre bo v
ponedeljek, 3. 1., ob 18. uri.

LETO 2021 v številkah

Leta 2021 je bilo v naši
župniji krščenih 44 otrok in
1 odrasla oseba. Med
novokrščenci je bilo 19
dečkov in 25 deklic. Zadnja
leta v župniji prevladujejo
imena – Anže, Luka, Mark,
Žan ter Ajda, Sara, Neža, Mija.
Leta 2020 je bilo krstov 23,
leto prej pa 41.
V letu 2021 je prvo sveto
obhajilo
prejelo
35
prvoobhajank in prvoobhajancev, leta 2020 jih je bilo 35,
še leto prej pa 31. Zakrament
svete birme je prejelo 49
birmank in birmancev, leta
2020 je bilo birmancev 32 in
še leto prej 38.
Zakrament svetega zakona
je leta 2021 v naši župniji
sklenilo 6 parov, enako kot
leto poprej. Povprečna starost
ženinov je bila 36 let, neveste
pa so bile v povprečju stare 30
let.
Leta 2021 smo imeli v naši
župniji 40 pogrebov. Leta
2020 jih je bilo 24, leta 2019
pa 26. V večnost smo
pospremili 20 žensk in 20
moških. Najpogostejši vzroki
smrti so bili tudi v letu 2021
odpoved organov, kap, rak in
starostna oslabelost. Ker smrt
večkrat
pride
povsem
nepričakovano, pomnožimo
molitve za srečno zadnjo uro

in poskrbimo za vredno
prejemanje zakramentov.
Najmlajši moški je umrl v
starosti 30 let in 8 mesecev,
najstarejši moški pa je
dočakal kar 99 let in 3
mesece. Povprečna starost
moških, ki so umrli v letu
2021, je bila 73 let in pol,
ker je skoraj 8 let manj kot
leto prej.
Najmanjšo starost je dosegla
deklica, ki je umrla pri 5 letih
in 7 mesecih, najstarejša
ženska pa je dočakala 94 let
in 6 mesecev. Povprečna
starost žensk, ki so umrle v
letu 2020 je bila 80 let, kar

je pet let manj kot leta
2020.
G. KAPLAN vabi

V župniji bo vsako drugo
nedeljo, možnost igrati
namizne igre. Zakaj?
Namizne igre so dobra
konkurenca proti »begu v
internetni svet«. Namizne
igre imajo mnoge pozitivne
učinke
pri
mladih:
analitično, strateško mišljenje, treniranje asociacilj,
domišlije in gradnja čustvene inteligence. Vabimo
mlade in stare (5. razred in
naprej) na prvo srečanje, ki
bo v ned. 9. jan. ob 15.00.
Prosim, da se prijavite
na akrasovc@gmail.com ali
osebno g. kaplanu Aljažu.
Vabimo vas tudi, da se
pridružite biblični skupini
kjer
bomo
poskušali
razumeti
in
razlagati
svetopisemske odlomke za

današnji čas. Srečanja
bodo potekala vsako 2.
sredo v mesecu zvečer
po sv. maši. Prvo srečanje
bo 12. januarja.

Nedelja, 9. januar
6h: Magda Pirman
Majda Lokar
8h: Meta Dremelj S
Katarina Šoln
10h: Arber Kramar
Jožko Glavič
Nedelja, 16. januar
6h: Marjeta Bijec
Andreja Grabnar
h
8 : Jaka Škrabec
Nuša Volkar
10h: Martina Glavič
Darja Strah
Nedelja, 23. januar
6h: Drago Lokar
Bojana Grabnar
8h: Mojca Verbič
Matej Šteh
10h: Uroš Hribar
Špela Hribar
Nedelja, 30. januar
6h: Rok Pajek
Luka Pajek
8h: Manca Mostar
Breda Kastelic
10h: Erik Rojec
Jožica Varga
Krašenje cerkve
9. 1.: Pokojnica
16. 1.: Mali in Vel. Kal,
Male Češnjice
23. 1.: Sobrače
30.1.: Pusti Javor, Vrh
in Sela Sobrače

Srečno novo leto! Povezujmo se še naprej!
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.
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PONEDELJEK
JANUAR
11
TOREK

Presveto Jezusovo
ime
Elizabeta Seton,
redovnica
Janez Nepomuk
Gospodovo
razglašenje,
Sveti trije kralji
Rajmund
Penjafortski,
duhovnik
Severin Noriški,
opat

Jezusov krst

Gregor Niški,
škof, C. učitelj
Pavlin Oglejski,
škof

JANUAR
12
SREDA

Tatjana (Tanja),
muč.

JANUAR
13
ČETRTEK

Hilarij,
škof, C. uč.

JANUAR
14
PETEK

Sava,
škof

JANUAR
15
SOBOTA

Pavel iz Teb,
puščavnik

JANUAR
16
NEDELJA

2. ned. med letom,
ned. verskega tiska

7h Š v čast Sv. Duhu
+ Alojz Zupančič
7h Š za zdravje in v zahvalo
++ starša Trilar
17h Hrastov Dol: + Anton Turk, obl.
8h Š + Amalija Zupančič
18h Š + Avguštin Anžlovar, obl.
+ Jože Fajdiga, Novo mesto
7h Š + Drago Kovačič, obl.
18h Š ++ starša Albin in Ivana Puš
+ Amalija in + Jože Trontelj
h
7 Š + Milan Grabnar, obl.
18h Š + Milena in + Ivan Klemenčič, obl.
v zahvalo in za zdravo pamet
18h Š + Vinko Poljšak
++ Hitrovi
+ Jožefa in + Janez Duša, obl.
6h Š za farane
8h Š + Jože Glavič, obl.
+ Angela Kozlevčar, obl.
10h Š + Marija in + Jože Rojec
+ Jože Fajdiga, obl.
+ Karel in + Olga Stopar, obl.
h
7 Š + Vera Kutnar, obl.
17h Dob: ++ Centovi, Dob
7h Š + Franci Šteh
+ Štefanija Zidar
+ Marija Grabljevec, Griže, obl.
7h Š + Janez Zupančič
18h Š + Anton Kastelic
+ Frančišek Primec
7h Š + Miroslav Krašovec
+ Emil Čop
+ Anton Škrabec
7h Š + Marija Lampret
18h Š ++ starši in + Bojan Rus
+ Francka Verbič, obl.
18h Š + Amalija Zupančič, obl. in + Janez Anžlovar
+ Ana Zaletel, obl.
+ Julka Bivic, obl.
6h Š za farane
8h Š + Jožefa Smrekar, Sobrače, obl.
+ Tone Krašovec
10h Š + Jožefa Mostar, Bukovica, obl.
+ Janez Kastelic, Petrušnja vas
10h Rdeči Kal: Antonova sv. maša

JANUAR
17
PONEDELJEK
JANUAR
18
TOREK
JANUAR
19
SREDA
JANUAR
20
ČETRTEK
JANUAR
21
PETEK

Anton (Zvonko),
puščavnik, opat
Marjeta Ogrska,
kneginja
Makarij
Aleksandrijski,
opat
Fabijan,
papež, muč.
Agnes (Neža),
devica, mučenka

JANUAR
22
SOBOTA

Vincencij (Vinko),
diakon, mučenec

JANUAR
23
NEDELJA

3. nedelja med
letom,
ned. Božje
besede

JANUAR
24
PONEDELJEK
JANUAR
25
TOREK
JANUAR
26
SREDA

Frančišek Saleški,
škof, C. uč.
Spreobrnitev
apostola Pavla
Timotej in Tit,
škofa

JANUAR
27
ČETRTEK

Angela Merici,
ust. Uršulink

JANUAR
28
PETEK

Tomaž Akvinski,
duh., C. uč.

JANUAR
29
SOBOTA

Konstancij,
škof

JANUAR
30
NEDELJA

4. nedelja med
letom

7h Š za žive in ++ iz Šentpavla
+ Anton Novak
7h Š + Stanko Kuplenk
17h Sv. Rok: za sosesko sv. Roka
7h Š ++ starša Trilar
18h Š + Frančiška in + Franc Retar, Čagošče, obl.
+ Jože Sinjur
7h Š + Marija Puš
17h Dob: v zahvalo
7h Š + Ana Kotar, Radanja vas, obl.
18h Š + Tone Dremelj, Resnikov
++ starša Marija in Metod Kavšek, obl.
18h Š + Veronika Kastelic, obl.
++ starši Ponebški, obl. in + sin Frenk
+ Alojz Vencelj, obl.
6h Š za farane
8h Š + Ferdinand Zajec, obl.
+ Ivanka Novak, obl.
10h Š + Anton Dremelj
+ Ivana Kralj in ++ sorodniki
+ Terezija Fortuna, Pokojnica, obl.
7h Š + Alojzija in + Ludvik Peček in + Frančiška Rus
17h Dob: + Jožefa in + Stanislav Zorec
7h Š za zdravje in v zahvalo
17h Šentpavel: za sosesko
7h Š + Jožef Blatnik
18h Š + Štefka Širovnik, obl.
+ Lojze in ++ starši Kastelic
7h Š + Barbara Trilar
+ Jožef Lampret
17h Sobrače: vsi ++ Rantovi
7h Š + Slavko Marinčič
18h Š + Milena Jazbec, obl.
+ Alojzija Petan
18h Š v čast Materi Božji in sv. Judu Tadeju
+ Marija Groznik, obl.
za srečno vožnjo
6h Š za farane
8h Š ++ Ovničkovi
+ Ana Mikelj
10h Š + Marija Škrabec, obl.
+ Anton Črnič, 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: 133.566,00 EUR.
26.11.2021 Stane Perpar, Zaboršt
100,00 €
3.12.2021
NN
200,00 €
1.12.2021
pogreb: + Jožef Blatnik
110,00 €
11.12.2021 Krašovec, Selan, Šentvid 148a
500,00 €
19.12.2021 Dremljeva
100,00 €
14.12.2021 Breda Zajc
200,00 €
15.12.2021 pogreb: + Lojzka Skubic
20,00 €
19.12.2021 pogreb: + Anton Fajdiga
225,00 €
20.12.2021 Agrograd d.o.o., ob 30 letnici poslovanja
3.000,00 €
23.12.2021 NN
200,00 €
25.12.2021 darovanje za Božič
7.200,00 €
27.12.2021 družina Šteh in Irena Novak, Velike Pece 19 500,00 €
29.12.2021 Prosenovi, Velike Pece 8
100,00 €
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.
Koledovanje: Hvala kolednikom in odraslim, ki ste kolednike spremljali po
domovih naše župnije in vsem, ki ste ob tem darovali za misijonske dežele. Na
praznik Svetih treh kraljev (6. jan.) koledniki in vaši spremljevalci vabljeni k
večerni sv. maši, zatem pa na pico!
Sv. maše na podružnicah: Čim prej se oglasite v župnišču in za celo leto
naročite redne sv. maše na vaših podružnicah.
Srečanje članov ŽPS za več dekanij skupaj, ki je bilo po navadi v Šentvidu
nad Ljubljano, bo v soboto, 29. januarja od 9. do 12. ure po Zoomu.
Zahvala: Obema duhovnikoma, vsem faranom, še posebej vsem sodelavcem,
se iskreno zahvaljujem za vso pomoč, molitve, dobro voljo in za vse (tudi za
koline), kar storite za našo prafaro! Bog povrni! župnik
Malo za šalo: VODNJAK ŽELJA – Romantični večer je in starejši zakonski
par stoji pri vodnjaku želja. Mož se nagne čez rob, vrže kovanec v vodo in si
po tihem nekaj zaželi. Potem se nad vodnjak skloni tudi žena in pade v vodnjak.
Nato mož reče:
»Pa to je neverjetno. To dejansko deluje.«
OBRAMBA – Učitelj: »Erik, kaj je to legitimna obramba?« – Erik: »To je, ko
so ocene tako slabe, da sem primoran obvestilo staršem podpisati sam.

Mojster Močnik že pripravlja načrte za nove šentviške orgle
Kot smo že zapisali, bodo nove orgle
za našo župnijsko cerkev izdelali v
delavnici mojstra Tomaža Močnika.
Izdelava novih orgel je dolgotrajen
in kompleksen proces, saj so vsake
orgle unikaten inštrument. Pred
samim začetkom izdelave je zelo
pomembno tudi proces načrtovanja
orgel.
Pred kratkim so Luka Posavec, Aleš
Delovni obisk in ogled orgel v Zagorju ob Savi.
Razpotnik in Tomaž Močnik s
sodelavci, obiskali župnijsko cerkev sv. Petra in Pavla v Zagorju ob Savi in si
ogledali tamkajšnje Goršičeve orgle iz leta 1895. Njihova posebnost je v tem, da
so še vedno ohranjene v izvirni obliki in še vedno zelo dobro delujejo. Zgledovati
se po takšnem mojstru je torej smiselno tudi pri načrtovanju novih orgel
približno 130 let kasneje. Mojstra Močnika in sodelavce je zanimalo kako je
Goršič pri zagorskih orglah izdelal t.i. sapnice, kako je posamezne dele sestavil in
kakšne materiale je uporabil. Prav tako so preučili delovanje mehanske trakture
– mehanske povezave med tipko in ventilom v sapnici. Kvalitetna in pravilna
izdelava nekaterih vitalnih delov orgel, je namreč ključna, da bodo orgle dobro in
dolgo delovale. Seveda pa je v fazi načrtovanja potrebno upoštevati še vrsto
drugih podrobnosti in
pot do končnega in tudi
zunanjega izgleda orgel
je še dolga.

Goršičeve orgle v Zagorju ob Savi iz l. 1895 so zaradi
kvalitetne izdelave vzorčni primer za načrtovanje novih orgel.

Zima bo torej minila v
znamenju preučevanja in
načrtovanja. Spomladi,
ko bo dokončno znano
kakšne bodo nove orgle v
Šentvidu, se bomo tudi
mi seznanili s podrobno
predstavitvijo.

Mojstrom želimo veliko uspeha pri načrtovanju in naj njihovo delo spremlja Božji
blagoslov, da se bomo v letu 2022 zares lahko razveselili novih orgel v domači
župnijski cerkvi. Iskrena hvala vsem, ki nove orgle podpirate tudi s potrebnimi
finančnimi sredstvi.
Matej Šteh
(Foto: Luka Posavec)

