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Na novo pot 
Zaprte oči, trenutek tišine in miru, nam dajo priložnost, da v svojih 
mislih zaokrožimo nenavadno leto. Veliko znamenj in preizkušenj 
se je zvrstilo v naših življenjih, zato nam je čedalje bolj jasno, da se 
časi preroško izpolnjujejo. Hvala za ta pogled, hvala za to izkušnjo.  
Z rezultati visoke tehnologije in znanosti, se človeštvo poizkuša 
rešiti iz vseh zagat. Službe in šole opravljamo na daljavo, 
proizvajamo cepiva, iščemo nove vire energije, izboljšujemo 
komunikacijske poti. Na preizkušnji so naši odnosi, naša srčnost, 
sočutje, ljubezen. Številne novice in mnenja nam majajo tla pod 
nogami, zato bi se morali kristjani zavedati, da ne smemo biti ujetniki 
strahu. Sv. Pavel od križa odločno pravi: »Nehajte poslušati svoje 
strahove. Bog je vaš vodnik in vaš oče, učitelj in zakonec. Spustite 
se v Božje naročje.« Naše srce potrebuje zavetje, potrebuje 
preprosto štalico, da se vanj lahko naseli novorojeno dete. Z njim in 
zaradi Njega najdemo nov smisel, novo upanje. Sveta družina nam 
je v bogatem božičnem sporočilu vzor in izvir navdiha, da lahko v 
naših družinah in domovih širimo veselje in pogum. 
 »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, 
nastalo je novo.«          
 2. pismo Korinčanom 5,17 
Človek, postavljen si na novo izhodišče, na novo pot. Čutiš 
hrepenenje? Čutiš strah? Nič se ne boj, samo na pot gremo! Na novo 
pot. 
S seboj ne jemlji stvari, ki bi te obremenjevale. Dovolj bo, če sabo 
vzameš Vodnika in stopaš. Korak za korakom. Pot bo strma in On 
te bo spodbujal. Pot bo vijugasta, On ti bo ravnal steze. Znašel se 
boš v temi in On ti bo svetil. Pot bo široka in ravna, On pa ti bo 
nastavil ovire, da ne zgrmiš v prepad. Odpiral ti bo oči, da boš videl 
svoje sopotnike, da ponudiš roko trpečim. Vse poti bodo označene 
in osvetljene z znamenji Njegove ljubezni.  
Greš, si pripravljen? 
Blagoslovljeno leto 2021!                               Jelka Rojec 
 

»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.  

LETO 2020 v številkah 

 Tako je bilo leta 2020 v naši župniji krščenih 22 otrok in ena odrasla 
oseba. Med novokrščenci je bilo 14 dečkov in 8 deklic, dobri dve tretjini otrok je 
zakonskih. Leta 2019 je bilo krstov 41, še leto prej pa 38. Število novorojenih 
otrok v naši župniji je precej višje od zapisane številke, saj od meseca maja, zaradi 
spoštovanja ukrepov, ni bilo krstov.  

 V letu 2020 je prvo sveto obhajilo prejelo 35 prvoobhajank in 
prvoobhajancev, leta 2019 jih je bilo 31, če leto prej pa 24. Zakrament svete 
birme je prejelo 32 birmank in birmancev, leta 2019 je bilo birmancev 38 in še 
leto prej 28.  

 Zakrament svetega zakona je leta 2020 v naši župniji sklenilo 6 parov. 
Povprečna starost ženinov je bila 42 let, neveste pa so bile v povprečju stare 37 
let.                                                                                                                                        
 Leta 2020 smo imeli v naši župniji 24 pogrebov. Leta 2019 jih je bilo 26, 
leta 2018  pa 33. V večnost smo pospremili 13 žensk in 11 moških. Najpogostejši 
vzroki smrti so bili: odpoved srca, kap in rak; prvič pa v knjigi umrlih ob vzroku 
smrti najdemo tudi zapis Covid 19. V naši župniji so zaradi posledic koronavirusa 
umrle tri osebe. 
 Najmlajši moški je umrl v starosti 63  let in 11 mesecev, najstarejši moški 
pa je dočakal 91 let in 11 mesecev. Povprečna starost moških, ki so umrli v letu 
2020, je bila 81 let, kar je 8 let več kot v letu 2019.  
 Najmlajša ženska je umrla pri starosti 77 let in 10 meseca, najstarejša 
ženska pa je dočakala 92 leti in 7 mesecev.  Povprečna starost žensk, ki so umrle 
v letu 2020 je bila 85 let, kar je dve leti več kot leta 2019.  

Sv. maše: Med tednom je naša župnijska cerkev odprta za obisk sv. maše, 
ob nedeljah pa ne, ker zaradi števila udeležencev ne moremo zagotoviti vseh 
varnostnih ukrepov.  Ob nedeljah bomo še naprej prenašali sv. maše iz župnijske 
cerkve preko You Tuba. Začnemo 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 zmolimo molitev za zdravje in 
prisluhnemo oznanilom. Ob nedeljah lahko prejmete sv. obhajilo ob 7., 9. in 11. 
uri. Na podružnicah zaenkrat še ni sv. maš. Mežnarje in ključarje na podružnicah 
vabim, da se čim prej oglasite v župnijski pisarni za naročilo rednih sv. maš.                                                                                                                           
 Koledar: Tudi letos smo izdali župnijski koledar, ki ga lahko dobite v 
našem Župnijskem domu. Lani so bile upodobljene naše cerkve, letos pa kapelice.                                                                                               
 Zahvala: Obema duhovnikoma, vsem faranom, še posebej vsem 
sodelavcem, se iskreno zahvaljujem za vso pomoč, molitev, dobro voljo in vse, 
kar storite za našo prafaro in vsem želim Božje bližine in varstva za praznike in 
skozi vso novo leto. Bog povrni!         župnik                                                                                                                                                                



DECEMBER 
28 

PONEDELJEK 

 

Nedolžni otroci, 
muč. 

7h  Š + Jožefa Štepec 
18h Hrast. D.:++ starši Nose, + hčerka Tončka, obl. 

DECEMBER 
29 

TOREK 

 

Tomaž Becket, 
škof, muč. 

7h   Š + Rozalija Kuhelj 
          + Franc in + Helena Klemenčič, Radoh. vas 

DECEMBER 
30 

SREDA 

 

Feliks I., 
papež 

7h    Š  v zahvalo in za Božji blagoslov 
18h Š + brat Daniel in + mama Dragica Ceglar 

 

DECEMBER 
31 

ČETRTEK 

 

Silvester, 
papež 

7h     Š  za zdravje 
18h Dob: v zahvalo 
18h Š  v zahvalo 

 

JANUAR 
1 

PETEK 

 

Marija, Božja Mati 
Novo leto – d. miru 

 

8h   Š  za zdravje 
18h Š + Milena in + Ivan Klemenčič, obl. 

JANUAR 
2 

SOBOTA 

 

Bazilij Veliki, 
škof, C. Učitelj 

 

18h Š + Avguštin Anžlovar 
          + Vinko Poljšak, obl. 

 
 

JANUAR 
3 

NEDELJA 

 

2. nedelja 
po Božiču, 

Presveto Jezusovo 
ime 

6h   Š za farane  
8h   Š + Angela Kozlevčar, obl. 
           za vse iz Dnevnega centra 
10h Š + Janez Perpar 
           + Anton Črnič, obl. 

JANUAR 
4 

PONEDELJEK 

 

Elizabeta Seton, 
redovnica 

7h     Š  za zdravje 
17h Dob: ++ Špaji, Škoflje 

JANUAR 
5 

TOREK 

 
 

Janez Nepomuk 7h    Š + Vera Kutnar, obl. 
            za zdravje g. Janeza 

 

JANUAR 
6 

SREDA 

Gospodovo 
razglašenje, 

Sveti trije kralji 

 

7h    Š + Marija in + Jože Verbič, Dob 
18h Š   v zahvalo za zdravo rojstvo 

 

JANUAR 
7 

ČETRTEK 

 
 

Rajmund 
Penjafortski, duh. 

7h    Š + Milan Grabnar, obl. 
17h Hrast. Dol: + Franc Rus 

 

JANUAR 
8 

PETEK 

 

Severin Noriški,  
opat 

7h    Š + Ana Koleša, 2. pog. 
18h  Š + Tonca in + Karel Adamlje 

 

 

JANUAR 
9 

SOBOTA 

 

 

Hadrijan, 
opat 

18h  Š + Jožefa in + Janez Duša, obl. 
            + Stanislav Smodiš 

 
JANUAR 

10 
NEDELJA 

 

 
Jezusov krst 

6h    Š  za farane 
8h    Š + Anton in + Marija Štrus, Dob 
           + Karol in + Olga Stopar, obl. 
10h  Š + Jože Fajdiga, obl. 
            + Veronika Kastelic, obl. 

 



 

JANUAR 
11 

PONEDELJEK 

 

Pavlin Oglejski II., 
škof 

7h  Š ++ Kralj in ++ Hribar, Male Češnjice 
         + Jože Kastelic, 2. pog. 
17h Dob: ++ starši Rus 

JANUAR 
12 

TOREK 

 

Tatjana, 
muč. 

7h   Š + Ludvik in + Alojzija Peček in + Frančiška Rus 
           za žive in ++ iz družin Turk in Verbič 

 

JANUAR 
13 

SREDA 

 

Hilarij, 
škof, C. uč. 

7h    Š ++ Rovanškovi, Šentvid 
18h Š + Drago Kovačič, obl. 

JANUAR 
14 

ČETRTEK 

 

Sava, 
škof 

7h     Š + Anton Novak 
          + Jože Rutar 

 

JANUAR 
15 

PETEK 

Pavel iz Teb, 
puščavnik 

7h   Š + Milan Grabnar 
18h Š + Jožefa Turk 

JANUAR 
16 

SOBOTA 

Honorat, 
škof 

18h Š + Franc Kavšek 
           + Ivana Jerlah, obl. 

 
 

JANUAR 
17 

NEDELJA 

 

2. nedelja med 
letom, ned. 

verskega tiska 
Anton, 

puščavnik 

6h   Š za farane  
8h   Š + Ivanka Novak, obl. 
          ++ starši Omahen 
10h Š + Anton Krašovec 
10h Rdeči Kal: Antonova sv. maša 

 

JANUAR 
18 

PONEDELJEK 

 

 

Marjeta Ogrska, 
kneginja 

7h   Š ++ duh.: Jože P., Jože G., Janez P., Milan G.,        
           Janez N., Ciril B., Franci V. in diakon Bogdan P.                          
          za duše v vicah 

JANUAR 
19 

TOREK 

b. sl. Friderik 
Baraga, misijonar 

7h   Š + Bernardka Bajc 
          + Franc Dremelj 

JANUAR 
20 

SREDA 

Sebastijan 
(Boštjan), muč. 

7h    Š  v zahvalo za srečen porod 
18h Š + Alojzija Sever, 2. pog. 

JANUAR 
21 

ČETRTEK 

 

Agnes (Neža), 
devica, mučenka 

7h   Š  v zahvalo 
17h Hrastov Dol: vsi ++ iz Hrastovega Dola 

JANUAR 
22 

PETEK 

Vincencij (Vinko), 
diakon, mučenec 

7h   Š  po namenu  
18h Š + Ana Verbič 

JANUAR 
23 

SOBOTA 

 

Henrik Suzo, 
dominikanec 

18h Š + Alojzij Primc, obl. 
           za srečo in zdravje v družini 

 
JANUAR 

24 
NEDELJA 

 

3. nedelja med 
letom, 

Frančišek Saleški, 
škof, C. uč. 

6h   Š + Milan Grabnar  
            za farane 
8h   Š + Ferdinand Zajec, obl. 
          + Jožefa Smrekar, Sobrače, obl. 
10h Š + Alojzija Petan 
           + Julijana Bivic, obl. 

 



JANUAR 
25 

PONEDELJEK 

 

Spreobrnitev apostola 
Pavla 

7h   Š + Jože Rutar 
17h Šentpavel: za sosesko 

 

JANUAR 
26 

TOREK 

 
 

Timotej in Tit, 
škofa 

7h     Š  za žive in ++ iz družine Verbič 
          + sestra Ovidija Potočnik in vse druge  
          ++ sestre, ki so delovale v Šentvidu 

JANUAR 
27 

SREDA 

Angela Merici, 
ust. Uršulink 

7h     Š  za duše v vicah 
18h Š + Janez Čebular 

JANUAR 
28 

ČETRTEK 

Tomaž Akvinski, 
duh., C. uč. 

7h    Š  + Stanislav Zorec, obl. 
            v zahvalo 

JANUAR 
29 

PETEK 

Konstancij, 
škof 

7h   Š  + Anica Dobrovc 
18h Š  + Marija Šraj, obl. 

FEBRUAR 
30 

SOBOTA 

Peter Bolgarski, 
menih 

18h  Š ++ Nosetovi iz Gabra 
           + Anton Drab 

 

FEBRUAR 
31 

NEDELJA 

 

4. nedelja med letom, 
ned. Božje besede 

6h   Š   za farane 
8h   Š  + Vida Bivic, Pristavlja vas  
10h Š  + Marija Škrabec, obl. 
           + Terezija Fortuna, 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: 58.286,00 EUR. 
 

174 30.11.2020 družina Sever, Radohova vas 2b 350,00 € 

175 1.12.2020 NN 20,00 € 

176 1.12.2020 Špaji, Dob 4 1.000,00 € 

177 2.12.2020 Jeromovi, Velike Češnjice 6 300,00 € 

178 3.12.2020 družina Verbič, Radohova vas 15 500,00 € 

179 5.12.2020 Marinčič Franc, Bukovica 19 300,00 € 

180 5.12.2020 družina Rus, Pristavlja vas 5 700,00 € 

181 6.12.2020 družina Nograšek, Bukovica 16 300,00 € 

182 9.12.2020 Marko Jantar, Šentvid 1.000,00 € 

183 14.12.2020 pogreb: + Jožefa Turk, Hrastov Dol 340,00 € 

184 20.12.2020 pogreb: + Jože Rutar, Boga vas 50,00 € 

185 22.12.2020 pogreb: + Alojz Omahen 30,00 € 



 
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. 
 

Imamo že nekaj dobrotnikov! Hvala vsem in vsakemu 
posebej! 

 

Na novo se da začeti! 
 
Res se da vedno začeti na novo. Ali je to mogoče, pa je odvisno od mene. 
Moje življenje vedno določata dva zorna kota. Eden je usmerjen vame od zunaj 
– to so stvari, ki se zgodijo okoli mene, na katere nimam vpliva, name delujejo 
od zunaj. Obsojena sem na nemoč, ko umira moja mama, ko je prekinjena moja 
delovna pogodba, ko mi kdo vzame prednost in doživim poškodbe v prometni 
nesreči … To je prvi zorni kot. 
Toda obstaja tudi drugi, ki poteka iz naše notranjosti: neko mnenje lahko 
razumem kot izziv, neki problem kot pobudo svoji ustvarjalnosti in celo smrt 
kot preizkus svoje vere. 
Velikokrat nimam vpliva na to, kar se mi bo zgodilo v teh 365 še nepopisanih 
dnevih novega leta – lahko pa vplivam na to, kaj bom s tem počela in kako bom 
to sprejela, iz katerega zornega kota bom na vse gledala.  
In prav s tem – kako bom to sprejela in kako bom s tem živela – lahko danes 
na novo leto začnem na novo. Pod tem, kako sem doslej živela, lahko potegnem 
črto – lahko in smem začeti na novo. 

 
Andrea Schwarz, Moj resnični božič 

 

 
 Nebeški oče, v tvoje roke izročamo leto, ki ga  začenjamo. Ne vemo, 
kaj nam bo prineslo, kako se bo končalo, a zaupamo v tvojo previdnost. Naj te 
slavimo in hvalimo, molimo in poveličujemo ter si prizadevamo, da bomo vse 
dni hodili po poti, ki nam jo kaže tvoj Sin Jezus Kristus, ki s teboj živi in kraljuje 
vekomaj. Amen. 
 


