Junij 2021

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

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, VODITE ME!

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

Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti od vekomaj mislil na nas. Sklenil
je, da nas enkrat v času pokliče v življenje po sodelovanju dveh, ki ju
je povezal z darom stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo iz ust ljudi:
»Ko bi živel sto let prej, bi živel lepše, bolj krčansko!« A prav v tem
času, v katerega nas je postavil najmodrejši Bog Oče, moramo
izpolniti tisto zamisel, ki jo ima o nas. Nihče drug ne bo tega storil
namesto nas.
V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje: »Nič nam ne bi
koristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli sreče, da smo odrešeni.«
Odrešenje je na poseben način delo druge Božje osebe, ki je postala
človek. Jezus je naš brat in prijatelj. Pokazal nam je smisel življenja in
ga povzel v eni sami besedi: LJUBITE! Z medsebojno ljubeznijo
postanemo pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki jo je do nas pokazal
Božji Sin. Samo žrtev, samo darovanje samega sebe odrešuje. S tem
nas je odrešil in nam pokazal pot. Po velikem petku in velikonočnem
jutru ni več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne bila
del odrešenja.
Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi imeli življenje v
izobilju«. Obilje življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha,
tolažnika in posvečevalca naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim
apostolom ob odhodu s tega sveta in ga poslal na binkoštni dan v
podobi ognjenih jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj uničuje vse,
kar je lahkega: slamo, papir, les …; kar pa je plemenitega, se v ognju
prečisti. Ogenj Svetega Duha hoče v naših srcih použiti vse, kar je
slabega, Boga nevrednega. Tistemu, kar je v nas plemenitega in
dobrega, pa hoče dati še večjo vrednost.
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v duši vsakega kristjana,
je temeljna resnica naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Trojice.
Po njej v nas prihaja dobrota Očeta, ljubezen Sina in moč Svetega
Duha.
Po: S. Čuk, Misli srca

Farno žegnanje
Nedelja, 6. junij
V nedeljo, 13. junija bo
farno žegnanje. Župnijska 6h: Magda Pirman
cerkev je
»mati« vseh
Andreja Grabnar
cerkva v župniji, zato je to 8h: Ana Adamlje
praznik vse župnije. Pri
Andreja Štepec
vseh sv. mašah bo ofer za 10h: Alenka Verbič
potrebe naše župnije.
Saša Koleša
Odpadel je Božični in
13. junij
Velikonočni ofer, kot tudi Nedelja,
h
6
:
Meta
Bijec
darovanje ob Svečnici, zato
Rok Pajek
resnično Bog povrni vso
h
vašo
dobroto! 8 : Mojca Verbič
Nuša Volkar
Zahvala
h
10
:
Darja Strah
Že jesen in vse letošnje leto
Alenka Verbič
je bilo negotovo in polno
Nedelja,
20. junij
presenečenj.
Zaradi
h
slovesnosti sv. birme in 6 : Luka Pajek
prvega sv. obhajila pa je bil
Irena Novak
mesec maj še posebej 8h: Mojca Verbič
stresen. Hvala Bogu, ki na
Matej Šteh
koncu uredi, da je vse prav! 10h: Špela Hribar
Brez sodelovanja ne bi šlo.
Tina Medved
Hvala Edu in Romanu, ki Nedelja, 27. junij
sta vsako nedeljo v tej 6h: Drago Lokar
epidemiji poskrbela, da ste
Majda Lokar
lahko sv. maše spremljali iz 8h: Manca Mostar
domače, župnijske cerkve.
Erika Primc
Z neposrednimi prenosi 10h: Lucija Fortuna
sedaj zaključujemo! Hvala
Martina Glavič
staršem prvoobhajancev in
birmancev, še posebej
8.00–9.00: Sobrače in Bukovica tistim,
ki
ste
bili
9.00-10.00:.Pungert in sv. Rok koordinatorji. Res hvala Čiščenje in krašenje
10.00-11.00:.Šentpavel
ministrantom, pritrkova- 6. 6.: Radanja vas
11.00-12.00:.Češnjice in Grad. lcem, bralcem, pevcem, g. 13. 6.: Škoflje, Sela pri
14.00-15.00: Vel. in Male Pece
Dobu
15.00-16.00: Hrast. Dol in Rd. Miranu in ga. Fridi, katere
aranžmaji niso polepšali le 20. 6.: Praproče in
Kal
Temenica
slovesnosti ampak ves
17.00-18.00:.Dob
27.
6.:
Dolenja
vas in
mesec
maj!
18.00-1900: Šentvid
Pungert
Srce Jezusovo, daritev za grešnike, usmili se nas!
Krsti
Od sedaj naprej, zaradi
boljših
epidemioloških
razmer, bodo krsti zopet
med sv. mašo. Krsti bodo v
nedeljo, 13. junija, pri 10.
sv. maši. Če je še kakšen
kandidat, naj njegovi starši
pokličejo
v
župnišče.
Ministranti
Že dolgo časa je od našega
zadnjega srečanja. Obleke
so prekratke in jih je
potrebno zamenjati, vaje in
dogovori za naprej pa so
tudi potrebni. Dobimo se v
soboto, 5. junija, ob 9. uri.
Vabljeni novi ministranti!!!!!
Zapovedan praznik Sv.
Rešnjega Telesa in Krvi
V četrtek, 3. junija, na
praznik Sv. Rešnjega Telesa
in Krvi, bo celodnevno
češčenje Najsvetejšega.
Začelo se bo s sv. mašo ob
7. uri. Sklep češčenja bo ob
19. uri s slovesno sv. mašo,
ter blagoslovom na vse štiri
strani neba v cerkvi.
Procesija tudi letos odpade.
K češčenju ste povabljeni
po sledečem razporedu:

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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Robert
Newminsterski, opat
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8
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Medard,
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9
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13
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7h Š + Julijana in + Jožef Kovačič, obl.
za zdravje
18h Hrastov Dol: za odvrnjenje hude ure
7h Š + Franc Čuček, Desternik
+ Jože Černjavič
18h sv. Rok: za odvrnjenje hude ure (Glogovica)
7h Š + Ana Koleša
19h Š + Milena Jazbec
+ Franc Rojec, obl.
7h Š za farane
19h Š + Avguštin in Marija Strmec, obl.
+ Jože Glavič
7h Š za zdravje
19h Š + Janez Kastelic, Petrušnja vas
+ Franc in + Fani Ulčar in + Ivan Tadina
19h Š + Jože Mostar
+ Alojzija, + Jože in + Frančiška Praznik
+ Jože Kastelic, Petrušnja vas
6h Š za farane
8h Š + Anton, +Vid in +Albina Glavič, obl.
+ Jože Fajdiga
10h Š + Toni Ceglar
++ Pucljevi in ++ Bregarjevi iz Doba
7h Š + Alojzija Miklavčič
+ Janez Štrus in ++ sorodniki
18h Vel. Češnjice: Poljska sv. maša
7h Š + Ana Zaletel
za zdravje
18h sv. Rok: za odvrnjenje hude ure
7h Š + Marija Groznik
19h Š + Jože in + Marija Adamlje in ++ starši Pevec
+ Marija Lampret, 2. pog.
7h Š + Ana Polšak
+ Emil Čop
++ Gregoren, ++ Potokar in ++ Sadar
7h Š + Ana Verbič, Podboršt
19h Š + Janez in + Jožefa Duša, obl.
+ Albina Duša
19h Š + Lado Ribič, obl.
+ Ivan Kavčič, obl. in ++ Jerkotovi
++ Lončarjevi
6h Š za farane
8h Š + Anton in + Marija Štrus, obl.
+ Tone Krašovec
10h Š + Anton Kutnar
+ Marija Kavšek
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Rihard,
opat
Vid,
mučenec
Tihon,
škof
Rajner,
samotar
Gregor Barbarigo,
škof
Nazarij,
prvi koprski škof
12. nedelja
med letom

Alojzij Gonzaga,
redovnik

JUNIJ
22
TOREK

Janez Fisher, škof in
Tomaž More, muč.

JUNIJ
23
SREDA
JUNIJ
24
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JUNIJ
25
PETEK

Agripina,
mučenka
Rojstvo Janeza
Krstnika, kres
Dan državnosti

JUNIJ
26
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Jožefmarija Escriva,
ust. Opus Dei

JUNIJ
27
NEDELJA

13. nedelja
med letom,
Ema Krška

7h Š + Franci Okoren
+ Alojz Zupančič
18h Pungert: za odvrnjenje hude ure
7h Š v čast sv. Vidu
za zdravje v družini
18h Vel. Češnjice: + Vid Duša
7h Š + Fani Berdajs
19h Š + Veronika Kastelic in ++ starši Nared
v zahvalo
7h Š + Ciril Klemenčič
+ Alojzija Rus
+ Amalija Zupančič
7h Š + Jožef Lampret
19h Š + Ivan in + Jožefa Trnovšek, obl.
+ Marija Šuštaršič
19h Š + Franc Beručan, obl.
+ Irena Ihan, obl. in ++ Štefičevi iz Glogovice
+ Rezka in + Jože Trnovšek, Podboršt
6h Š za farane
8h Š + Marija in + Franc Košak, obl.
+ Alojz Ceglar
10h Š + Nace in + Fani Kastelic, Dob, obl.
+ Vida Škrabec, obl.
10h Sobrače: blagoslov cerkve, poljska sv. maša
7h Š + Alojzija Antončič
za srečno zadnjo uro
18h Hrast. Dol: + Ivana Turk, obl.
7h Š + Marinka Pušljar
++ Rovanjškovi - Bučarjevi iz Vel. Kala
18h Dob: + Jože Erjavec, st., obl.
7h Š + Marija Piskule
19h Š ++ starši in + Bojan Rus
+ Alojzija Ferkal
7h Š + Janez Bajc
+ Janez Jevnikar
18h Bukovica: za sosesko
7h Š + Milena Kastelic, obl.
19h Š + Alojz in + Frančiška Fajdiga
+ Janez Novak, obl.
19h Š + Slavko Marinčič
+ Jožefa in + Jože Hribar, Vel. Kal, obl.
++ starši Kelc, obl.
6h Š za farane
8h Š ++ Špaji, Škoflje
+ Jožefa Zajec, Pristav. in + Danica Krašovec, Struge
10h Š + Ivanka in + Pavel Novak
+ Franc Urbančič
10h Bukovica: žegnanje – za sosesko

Nove orgle. TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj
zbrano: 97.631,00 EUR.
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30.04.2021 pogreb: + Janez Bajc
1.05.2021 Birmanci
2.05.2021 N.N.
3.05.2021 Karol in Jožefa Verbič, Radohova vas 15
3.05.2021 TOK, trgovina in posredovanje d.o.o.
3.05.2021 N.N.
7.05.2021 N.N.
9.05.2021 Štepčevi, Pristavlja vas 7
14.05.2021 Grden, Male Češnjice 3
18.05.2021 pogreb: + Kati Klemenčič
19.05.2021 družina Kompare, Sad 12
19.05.2021 pogreb: + Slavko Marinčič
21.05.2021 N.N.
22.05.2021 Vovkovi, Mali Kal 6
26.05.2021 pogreb: + Marija Lampret
BLAGOSLOV CERKVE V SOBRAČAH

1.000,00 €
50,00 €
50,00 €
500,00 €
300,00 €
40,00 €
200,00 €
1.000,00 €
150,00 €
200,00 €
500,00 €
420,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.930,00 €

V petek, 3. marca, je strela udarila in močno poškodovala cerkev sv. Andreja v
Sobračah. Poškodovana je bila kritina na zvoniku, kot tudi sam zvonik. Uničena je
bila elektrifikacija zvonjenja, kot tudi vsa električna napeljava. Na cerkvi so se pojavile
razpoke... Vse to je obnovljeno tudi z veliko pomočjo domačinov, ki ste stopili
skupaj. Še posebej gre zahvala vsem trem ključarjem! Vse to bomo blagoslovili v
nedeljo, 20. junija, ob 10. uri. Tudi farani od drugod vabljeni k sv. maši in
blagoslovu, ki bo zunaj pred cerkvijo. Ofer bo namenjen poplačilu dolga. Za tem bo
(ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil) pogostitev. Lepo vabljeni v Sobrače!

Nenavadna sreča
Nenavadno je. Sreča ne prihaja z bogastvom. Bogati ljudje so redko
veseli ljudje. Nenavadno je. Sreča tudi ne pride, če delaš samo to, kar te veseli.
Nihče ti ne more reči, kaj moraš delati, da boš v svojem enkratnem življenju
srečen. Sreče ne merimo na metre. Sreča je za vsakega drugačna.
Toda obstajajo poti, po katerih svojo srečo zagotovo zgrešiš. Se kdaj
spomniš na dobrih starih deset Božjih zapovedi? Mogoče si že kdaj pomislil, da
naj bi prav te zapovedi stale nasproti tvoji sreči. Najlepši dnevi življenja so prav
takrat, ko si v popolnem sozvočju z njimi, ko imaš čisto vest, ko živiš v iskreni
ljubezni.
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA
»Srce človeško – sveta stvar.« Tako je zapisal naš duhovnik – pesnik Simon Gregorčič.
Srce ni sveto samo zato, ker je motor življenja, podarjenega od Boga, in je že kot telesni
organ nekaj čudovitega. Srce je prvo, k začne delovati v otroku, spočetem pod srcem matere,
in zadnje preneha delovati, ko v človeku ugaša življenje. Srce je »sveto«, ker je središče
čustvovanja: dobrote, naklonjenosti, ljubezni, žal pa lahko tudi hudobije, zla, maščevanja,
sovraštva. Zato ima Gregorčič prav, ko v tisti pesmi pravi, da je v srcu »naš pekel in naš
raj«. Z besedo »srce« označimo celega človeka, njegov značaj: srce je lahko čisto, plemenito,
odkrito, zlato, junaško, pa tudi umazano, nizkotno, hinavsko.
Tudi v govorici Svetega pisma je srce skupni pojem za človekovo bistvo in značaj ter vir
življenjske drže. Ljudje »čistega srca«, ki jim je namenjen šesti blagor v govoru na gori z
obljubo, da »bodo Boga gledali«, so tisti, katerih temeljna drža je nepokvarjena in ki temu
ustrezno ravnajo. To so obenem tisti »mali – otročiči« iz svetopisemskega odlomka, ki se
bere na današnji praznik. Na zunaj so lahko veliki, lahko so učeni in bogati, a
najpomembneje je, da so mali po srcu. Če hočemo, da bo naše srce zares »sveta stvar«, se
mora vanj pretakati usmiljena ljubezen iz Jezusovega srca, ki pa je »presveta stvar«.
O Bog, vir vsega dobrega.
V srcu tvojega Sina, ki so ga ranili naši grehi,
si nam odprl neizčrpne zaklade ljubezni.
Naj mu zvesto služimo, ga častimo
in mu vselej zadoščujemo. Amen.

SMEH JE POL ZDRAVJA
POT V ŠOLO – Druščina se ob pivu spominja mladosti. »Jaz sem bil rojen v
Ljubljani, šolo pa sem obiskoval na Ptuju.« – »Potem pa si imel daleč do šole.«
USTA – Učiteljica hoče biti zelo nazorna, zato reče: »Vsakokrat, ko jaz izdihnem,
umre en človek.« – Oglasi se Janezek: »Zakaj pa potrem raje ne uporabljate ustne
vodice?«
TEŽAVE MED LETOM – Med čezoceanskim letom se nenadoma po zvočniku
oglasi pilot in reče: »Če je med potniki kakšen zdravnik, naj prosim čimprej pride v
pilotsko kabino.« – Čez nekaj minut se po zvočniku sliši zdravnikov glas, ki pravi:
»Če je med potniki kakšen pilot, naj prosim pride v pilotsko kabino.«

