Maj 2021

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

SADOVI DUHA

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

Nedeljo za nedeljo pri sveti maši v veri zapovedujemo: »Verujem v
Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z
Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih …«
To je skoraj vse, kar o Svetem Duhu vemo in verujemo. Lahko
rečemo, da je Sveti duh vse preveč »neznani Bog«. Sveti Duh je
ljubezen, k povezuje vse tri Božje osebe, je ljubezen, ki deluje v
Cerkvi in v njenem slehernem članu. Sveti Duh deluje tudi danes s
prav takšno močjo, kot je deloval za časa apostolov. Kot na prve
binkošti tudi danes prihaja na Božje otroke. Ne prihaja samo na
birmance, po polaganju škofovih rok; prihaja tudi na vsakogar od
nas, ki smo z zakramentom svete birme prejeli pravico do milosti,
ki nas usposabljajo za dostojno krščansko poslanstvo.
Kako to, da veter Svetega Duha v današnji Cerkvi ni tako viharen,
kot je bil v prvi? Mar zato, ker smo kristjani preveč razvili pamet,
premalo pa srce? To so vprašanja za osebno izpraševanje. Je pa res,
da tudi v takem napol poganskem ali misijonskem svetu, kot je
slovenski, lahko vidimo, kako Duh Božji rodi sadove: poznamo
mlade in tudi starejše ljudi, ki se sredi sovražnega ali vsaj
brezbrižnega okolja spreobrnejo k živemu Bogu, ki s svojim
življenjem pričajo, da je delovanje Duha očitno! Duh Božji se
razodeva milo, ne s silo.
Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta, temveč sodimo po sadovih.
Laž in zmota sta vedno glasnejši od resnice, greh in pokvarjenost sta
človeški slabosti bližje kot krepost in dobrota; kar je puhlega,
plehkega in praznega, si nadeva videz bogatega, trdnega, vrednega.
Slabo blago potrebuje veliko reklam, dobro blago pa se samo hvali.
Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas vodi k »vsej resnici« in da
nam pomaga, »resnico uresničevati v ljubezni«. Da se bo to v večji
ali manjši meri uresničilo, pa je najprej potrebna odprtost srca.
Po: S. Čuk, Misli srca

Sv. birma, prvo sv. obhajilo in verouk: Ta teden zopet začenjamo
verouk. Pri devetdnevnici pred sv. birmo sta se 8. in 9. razred vsak dan
izmenjavala. S starši smo imeli sestanke preko zoom povezave. Veliko ste se
domenili tudi sami. Potrebna je iznajdljivost. Pred nami je praznik prvega sv.
obhajila (16. maj). Vsem staršem prvoobhajancev bom poslal povezavo za
sestanek preko zooma. Sestanek bo v ponedeljek, 3. maja, ob 19. uri. Če kdo
povezave ne bo dobil, naj mi sporoči. Vsaka družina je cerkev v malem. Dragi
starši: Če otrokom ne boste posredovali vere (kar ste pri sv. krstu obljubili), bodo
vaši otroci prikrajšani za bistveno stvar v življenju. Vaše vloge ne more
nadomestiti nihče, še posebej pa ne v teh težkih časih. Radi molite z in za vaše
otroke in jim bodite lep zgled!
Sv. maše na podružnicah: V manjših cerkvah je dovoljena sv. maša z
udeležbo do 10 ljudi (tisti, ki ste v skupnem gospodinjstvu štejete za eno osebo),
če lahko ohranimo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Zato sedaj začenjamo s sv.
mašami in hkrati z Šmarnicami na podružnicah, kot je oznanjeno v oznanilu.
Obiskovanje bolnikov: Na prvi petek bova duhovnika obiskala starejše in
bolne po domovih. Če še kdo želi obisk duhovnika, naj pokliče!
Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete na TRR za
orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 89.791,00 EUR.
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pogreb: + Franci Okoren
pogreb: + Marija Piskule
N.N.
družina Štajnar, Petrušnja vas 12
Janez Gašperšič, Bukovica
N.N.
Andrej in Ana Rus, Šentvid 97a
N.N.
pogreb: + Ciril Klemenčič
pogreb: + Alojz Zupančič
družina Rovanšek Rudolf, Šentvid 185
N.N.
pogreb: + Jožef Lampret
Hvala lepa vsem in vsakemu posebej!

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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MAJ
3
PONEDE27JEK

Filip in Jakob ml.,
apostola

MAJ
4
TOREK
MAJ
5
SREDA
MAJ
6
ČETRTEK
MAJ
7
PETEK
MAJ
8
SOBOTA

Dominik Savio,
zav. ministrantov

MAJ
9
NEDELJA

6. velikonočna,
ned. turizma

MAJ
10
PONEDELJEK

Florjan,
muč.
Gotard,
menih, škof

Prvi petek
Prva sobota

Job,
svetop. mož

MAJ
11
TOREK

Pankracij,
muč.

MAJ
12
SREDA

Leopold Mandić,
redovnik

MAJ
13
ČETRTEK

Gosp. vnebohod,
Fatimska M. B.,
Servacij, muč.

MAJ
14
PETEK

Bonifacij,
muč.

MAJ
15
SOBOTA

Zofija,
muč.

MAJ
16
NEDELJA

5. velikonočna
nedelja,
prvo sv. obhajilo

7h Š ++ Kaštigarjevi
na čast Materi Božji za zdravje
18h Pungert: + Franc in + Milka Fajdiga
7h Š + sestra Regula Kovačič, obl.
+ Jože Kastelic, Pet. vas
18h Vel. Češnjice: Florjanova sv. maša - za sosesko
7h Š + Emil Čop
19h Š + Martin Bajc, obl.
+ Davorin Kastelic
7h Š + Marija Groznik
+ Franc Dremelj
18h Vel. Pece: za odvrnjenje hude ure
7h Š + Alojz Zupančič, 2. pog.
19h Š + Alojzija Miklavčič
+ Ana Verbič, Podboršt
19h Š + Ivanka Poljšak, obl.
+ Drago in + Alojz Božič, obl.
+ Marija Kastelic, obl.
6h Š za farane
8h Š + Franc in + Roza Kotar, obl.
+ Anton in + Marija Štrus, obl.
10h Š + Terezija Črnič, obl.
+ Jože Glavič
7h Š za zdravje in ++ Rus
+ Ana Polšak
18h Vel. Češnjice: Prošnji dan - za sosesko
7h Š ++ Dlakovi
+ Janez Bajc, 2. pog.
18h Vel. Češnjice: + Prošnji dan - za sosesko
7h Š + Amalija Zupančič
18h Sv. Rok: Prošnji dan - za sosesko
19h Š + Drago Stopar iz Temenice, obl.
7h Š + Karol Kutnar
+ Anton Novak
19h Š + Jožef Lampret, 2. pog.
za srečen porod
7h Š + Ana Zaletel
19h Š + Marija in + Leopold Verbič, Artiža vas
++ iz družine Krašovec
19h Š + Jožefa in + Janez Fotruna, obl.
+ Jože Miklavčič, obl.
+ Frane Pečjak, obl.
6h Š za farane
8h Š + Marija in + Blaž Kastelic
+ Darko Anžlovar, obl.
10h Š + Jožefa Oven, obl.

MAJ
17
PONEDELJEK

Jošt,
puščavnik

MAJ
18
TOREK
MAJ
19
SREDA

Janez I,
papež, muč

MAJ
20
ČETRTEK

Benardin Sienski,
duhovnik

MAJ
21
PETEK

Timotej,
diakon, muč.

MAJ
22
SOBOTA

Julija,
muč.

MAJ
23
NEDELJA

BINKOŠTI

MAJ
24
PONEDELJEK

Krispin,
redovnik

Marija Pom.
Kristjanov

MAJ
25
TOREK

Beda Častitljivi,
duh., C. uč.

MAJ
26
SREDA

Filip Neri,
duhovnik

MAJ
27
ČETRTEK

Alojzij Grozde,
muč.

MAJ
28
PETEK

German Pariški,
škof

MAJ
29
SOBOTA

Maksim Emonski,
škof

MAJ
30
NEDELJA

Nedelja
Svete Trojice

7h Š + Dušan Drap
+ Janez Bajc
18h Hrastov Dol: za blagoslov polja
7h Š + Marija Kavšek
++ Balentovi, Radohova vas
19h Bukovica: za odvrnjenje hude ure
7h Š ++ Kanc iz Pristavice
19h Š + Rozi Pajek, obl.
+ Anton Kutnar
7h Š + Stanislav Smodiš
+ Frančiška Kern in + Angela Kepic
18h Sobrače: za odvrnjenje hude ure
7h Š + Marija Piskule
19h Š + Marija Linec, obl.
+ Rozi Pajek
19h Š + Terezija in ++ starši Kastelic
+ Milan in + Milena Pevec, obl.
+ Neža Perpar, obl.
6h Š za farane
8h Š + Jože Verbič, obl.
++ Ovničkovi, Oteč vrh
10h Š v zahvalo
10h Rdeči Kal: žegnanje - za sosesko
7h Š + Štefanija in + Boris Zajc
+ Natalija Grum
+ Alojzija Rus
7h Š ++ Grajžarjevi
+ župnik Jože Koželj
18h Bukovica: poljska sv. maša
7h Š + Ana Koleša
+ Marinka Pušljar
+ Ivana Kovačič in ++ sorodniki
7h Š + Jožefa in + Janez Vrhovšek
+ Franci Okoren
18h Velike Češnjice: + Jože Mostar, obl.
7h Š + Ladislav in + Roza Rozina
19h Š + Ana Verbič, Hrastov Dol
+ Pavel Novak, obl.
19h Š + Lojze in + Marija Kastelic, obl.
oba ++ Jožeta in + Marija Miklavčič, obl.
+ Jože Drobnič, obl.
6h Š za farane
8h Š ++ Žingarjevi
+ Jožefa Zajec, Pristavica in + Danica Krašovec, Struge
10h Š + Janez in + Alojzija Drobne, obl.
10h Male Pece: žegnanje – za sosesko

SOSESKA SV NIKOLAJA NA GRADIŠČU
ZAHVALA ZA OPRAVLJENO DELO
V soboto, 3.aprila 2021 so ob 16 - ih zvonovi na Gradišču naznanili, da bo v
nedeljo žegnanje na Gradišču, pa tudi sporočili, da je obnova z avtomatiko
zvonjenja končana. Vsi, ki so slišali zvonjenje so bili prijetno presenečeni. Kako
lepo in uglašeno so nam zvonovi zazvonili, kot bi se želeli zahvaliti za opravljeno
delo.
Korona virus nam je preprečil, da bi opravili blagoslov opravljenih del na nedeljo,
dne 4.4.2021, ko je v soseski sv. Nikolaja žegnanje. Kakor je bilo tudi prvotno
načrtovano, bomo to opravili potem, ko ne bo več omejitev zbiranja.
Dela so potekala, kot je bilo načrtovano na posvetu dne 7. in 28. nov. 2020 in
tudi po predračunu, ki smo ga prejeli od izvajalca del. Veliko del so opravili
mojstri iz soseske in s tem tudi pocenili oz. zmanjšali stroške obnove zvonjenja in
nabave nove avtomatike. Seveda ni šlo brez dodatnih del, ki se skoraj vedno
pojavijo pri obnovi. To so: zidarska in mizarska dela - obnova podestov, stopnic,
elektroinštalacijska in pleskarska dela itd. Vsem, ki ste sodelovali, se bomo
poimensko zahvalili ob blagoslovu, ki ga bo opravil stiški opat, g. Maksimiljan File.
Hvala župniku, g. Izidorju Grošlju za podporo, spodbudo, nadzor in vsestransko
sodelovanje, hvala vsem mojstrom, ki so s svojim znanjem, delom in stroji
prispevali, da so se stroški obnove znižali. Hvala firmi JMZ, PROJEKTIRANJE IN
MONTAŽA, VERONIKA MOŠKRIČ ROBLEK s.p., ki je strokovno in kvalitetno
opravila delo in tudi v predvidenem roku.
Hvala tudi vsem soseščanom - prebivalcem vasi Petrušnja vas, Pristavlja vas in
Griže, ki ste s svojim darom omogočili izvedbo vseh načrtovanih del pri obnovi
zvonjenja. Upamo, da bodo denarna sredstva skupaj s prihranki preteklih let
zadostovala za pokritje vseh stroškov. Seznam vseh darovalcev se hrani v arhivu
župnije.
Prvi zvonovi so bili za cerkev na Gradišču nabavljeni v letih 1717-1762, sedanji pa
imajo letnico 1922. To pomeni, da bomo leta 2022 obhajali 100 letnico nabave
sedanjih zvonov.
ŠE ENKRAT: HVALA VSEM - OSTANITE ZDRAVI!
GRADIŠČE, 28. 4. 2021
Zapisal: Jože Košak, ključar

GOSPODOV VNEBOHOD
Gospodov vnebohod je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih
praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po
vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo (prim. Mr
16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11).
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z
dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v
Konstituciji o svetem bogoslužju Drugega vatikanskega cerkvenega zbora, je Kristus navzoč tedaj,
ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi
osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v
zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.

SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Duhovnik pri spremenjenju ponavlja za Jezusom besede: »To je moje telo …, to je moja kri … Kaj
pomeni besedica »to«?
Pomeni kruh in vino, ki ju je dala narava: zemlja, rudnine, voda, zrak, sonce , dež, veter, rosa,
vročinah, hlad …
Pomeni tudi delež, ki ga je dodal človek, ko je oral, sejal, okopaval, obrezoval, škropil, žel, trgal, mlel
… Sodelovale so tudi tovarne, ki so dale orodje, škropivo, stroje, posode …
Jezus je s svojim telesom in krvjo povezal vso naravo in celotnega človeka. Vse posvečuje in vsemu
daje svojo Božjo prisotnost.
»… ki se daje …«
Ljudje smo po naravi takšni, da neradi dajemo. Mnogo rajši jemljemo. Zakaj so na svetu prepiri,
spopadi in vojne? Zato, ker nekateri hočejo jemati, česar jim drugi ne dajo.
Jezus je drugačen. Daje in se daje. Postaja med nami kruh in ga ponuja, naj ga vzamemo, razlomimo
in jemo.
Računsko vzeto se Jezusu takšno dajanje ne izplača. Prav tako, kot se kruhu ne izplača, da se daje v
jed. Zmanjka ga in ni ga več. V resnici pa se spremeni v drugačen, višji način bivanja. Spremeni se v
življenjsko moč tistega, ki ga je jedel, da postane močan in zdrav, sposoben za delo in za ljubezen.
Tudi materi se, računsko vzeto, ne izplača biti mati, roditi in vzgajati otroke ter skrbeti za družino.
Vsega tega ji nihče ne more poplačati. Toda njeno dajanje se spremeni v višjo obliko. Svetu je dala
novega človeka, ki ga ne more dati nihče drugi kot le ona.
Podobno velja za očeta v družini, za učitelja v šoli, za delavca v tovarni, za zdravnika v bolnišnici, za
duhovnika v župniji, skratka, za vsakogar, ki se daje in mu pri tem ne gre predvsem za lastno korist.
Računsko gledano se to dajanje nikomur ne izplača, toda človeštvo od takih dajalcev živi.
Med vsemi, ki se dajejo, pa se najbolj daje Jezus. Zato svet od njega najbolj živi.

