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TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
 

Kaliti in rojevati nove duhovne poklice je ena najzahtevnejših nalog 
sodobnega časa. Potrebna je prenovljena iznajdljivost, ki bo vsej 
Cerkvi in še posebej župnijskim animatorjem dala moči in poguma, 
dušnim pastirjem Duha poslušnosti in sodelovanja, vsakemu kristjanu 
pa omogočila, da bo odkrival lastno poklicanost, kako biti Jezusov 
učenec in misijonar evangelija. Nikomur izmed njih pa ne sme biti tuje 
molitveno življenje in tišina, ki je edina sposobna iz prahu zemlje 
obuditi tiste, ki jih Bog kliče. Duhovni poklici so žlahtna ruda, ki se s 
trudom izkoplje iz Božjih globočin. Samo potem, ko bodo naše roke 
žuljave od molitve, bo Cerkev doživela pomlad duhovnih poklicev. 
Zato smo še posebej v tem tednu vsi povabljeni, da se odpravimo na 
pot molitve in iskrene prošnje. 
 

Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosim za vse naše 
duhovnike, redovnike, redovnice in misijonarje. Napravi iz njih 
orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo. Kjer so 
razdori, naj ustvarjajo edinost. Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero. Kjer 
so zmote, naj svetijo z resnico. Kjer je obup, naj budijo upanje. Kjer 
je žalost, naj razdajajo veselje. 
Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo sveti, 
požrtvovalni in potrpežljivi. 
Nam pa daj moči, da jim bomo vračali zvestobo za zvestobo, 
velikodušnost za velikodušnost, dobroto za dobroto. 
Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi našim duhovnikom 
in redovnikom zvestobo do konca. 
Amen.  

Po: Molite in spodbujajte k molitvi – Molitve za duhovne poklice 

 
 

»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 
Krsti bodo v nedeljo, 8. 
maja. Priprava za starše in 
botre bo v ponedeljek, 2. 
marca, ob 19.30. uri. 

Šmarnice 
Letošnje šmarnice je 
napisala naša ga. Dragica 
Šteh: Marija vse k Tebi hiti. 
Prebirali jih bomo v 
Šentvidu in tudi na 
podružnicah pri vseh sv. 
mašah, ker ja vsak dan sv. 
maša v žup. cerkvi, ali pa na 
podružnici. Kjer želite imeti 
šmarnice vsak dan 
sporočite, da boste dobili 
knjigo. Letos bomo častili 
Marijo s pobožnostjo 
šmarnic tudi ob nedeljah. 
Vsako nedeljo v maju se 
bomo ob 14h zbrali v 
župnijski cerkvi in počastili 
Marijo. Potem pa sledijo 
družabne namizne in 
druge igre ter veselo 
preživljanje nedeljskega 
popoldneva. 

Biblična skupina 
Biblična skupina bo imela 
srečanje v sredo 11. in 25. 
maja po večerni sveti maši v 
župnijskem domu, v  
učilnici. Vabljeni! 

Oratorij 
Letošnji oratorij bo od 4. 
do 8. julija. Sestanek za 
animatorje bo v petek, 13. 
maja ob 17.30. Vabljeni 
sedanji in novi animatorji! 

Družinske sv. maše 
Na srečanju ŽPS, ko smo 
govorili o sinodi, je prišel 
predlog, da bi imeli 
»družinske sv. maše«, kjer 
bi sodelovali otroci in 
starši. Sodelovali bodo 
člani naše MVM in drugi. 
Prva taka sv. maša bo 8. 
maja ob 10. uri. 

Ofer za g. kaplana 
Delavec je vreden svojega 
plačila, zato bo darovanje 
za g. kaplana pri vseh sv. 
mašah (v Šentvidu) v 
nedeljo, 15. maja. Prav je, 
da smo hvaležni za delo 
duhovnikov, ki nima 
urnika, ampak smo vam 
vedno na razpolago. 

Koncert - Karitas 
Župnijska Karitas Šentvid 
pri Stični vabi na 
dobrodelni koncert 
»Odpri srce in oči.«, ki bo 
v soboto, 21. maja 2022, 
ob 18.30 uri (po večerni 
sveti maši), v dvorani 
župnijskega doma. 
Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni 
potrebam naše župnijske 
Karitas. Prisrčno vabljeni. 

Srečanje MVM bo v 
soboto, 29. maja ob 10. 
uri. Lepo vabljeni otroci, 
birmanci in tudi mladi, da 
se nam pridružite kot 
animatorji.      

Nedelja, 8. maj 

6h:  Marjeta Bijec 
      Nevenka Rugelj 
8h:  Andreja Štepec 
      Meta Dremelj S 
10h: Erik Rojec  
       Jožica Varga 
Nedelja, 15. maj 

6h:  Andreja Grabnar 
      Majda Lokar 
8h:  Katarina Šoln 
       Jaka Škrabec 
10h: Uroš Hribar 
       Špela Hribar 

Nedelja, 22. maj 

6h:   Bojana Grabnar 
       Luka Pajek 
8h:   Nuša Volkar 
       Mojca Verbič 
10h:  prvoobhajanci 
Nedelja, 29. maj 

6h:  Rok Pajek 
      Irena Novak 
8h:  Matej Šteh 
       Manca Mostar 
10h: Lea Kastelic 
       Arber Kramar 
 

 

Krašenje cerkve 

8. 5.:  Pristavlja vas 
15. 5.: Hrastov Dol in 
          Trnovica 
12. 5.: Male in Velike 
           Pece 
29. 5.: Rdeči Kal in Sad 
 

 Spet kliče nas venčani maj, k Mariji .... 

 



 

MAJ 
2 

PONEDEJEK 

 

Atanazij, 
škof, C. uč 

645   Š  za zdravje 
           v čast Materi Božji za zdravje 
1830 Dob: Florjanova sv. maša - za gasilce 

 

MAJ 
3 

TOREK 

 

Filip in Jakob ml., 
apostola 

645    Š  v čast Sv. Duhu  
          + Jože Grabljevec 
18h Vel. Češnjice: Florjanova sv. maša  

 

MAJ 
4 

SREDA 

 

Florjan, 
muč. 

645    Š ++ starši Marinčič in Retar 
19h Š + Martin Bajc, obl.  
          + Rozi Pajek, obl. 
          + Marija Medved, 2. pog     

MAJ 
5 

ČETRTEK 

Gotard, 
menih, škof 

645  Š + sestra Regula Kovačič 
18h Vel. Pece: za odvrnjenje hude ure  

 

MAJ 
6 

PETEK 

Prvi petek 
Dominik Savio, 

zav. ministrantov 

645  Š + Štefanija Zidar 
19h Š + Tone Dramelj, obl. 
          + Matej Gričar 

 
 

MAJ 
7 

SOBOTA 

 

Prva sobota 
19h Š + Ivanka Poljšak, obl. 
          + Marija Kastelic, obl.  
          + Alojzija, + Jože in + Francka Praznik 

 
MAJ 

8 
NEDELJA 

 
 

4. velikonočna, 
ned. Dobrega 

pastirja 

6h   Š     za farane 
8h   Š + Milan in + Milena Pevec, obl. 
          ++ Slapničar 
10h Š + Jože Fajdiga in ++ sorodniki 
          + Jože Mostar, Češnjice, obl. 
            v zahvalo 

 

MAJ 
9 

PONEDELJEK 

 

Izaija, 
prerok 

645  Š + Janez Medved 
            po namenu v zahvalo 
18h Pungert: Gorska sv. maša 

 

MAJ 
10 

TOREK 

 

Job, 
svetop. mož 

645   Š + Marija Puš 
            v zahvalo 
18h Dob: + Anton Škrabec 

 

MAJ 
11 

SREDA 

 

Pankracij, 
muč. 

645   Š  Mariji v zahvalo 
19h Š  v zahvalo za Božjo naklonjenost in blag. družine 
          + Anton Dremelj - Resnikov 

 

MAJ 
12 

ČETRTEK 

 

Leopold Mandić, 
redovnik 

645  Š + Janez Blatnik  
           v zahvalo 
18h Sobrače: za odvrnjenje hude ure 

 

MAJ 
13 

PETEK 

 

Fatimska M. B., 
Servacij, muč. 

645  Š + Marjeta Bavdež, obl.  
19h Š + Roza Kotar, obl. 
v zahvalo za evharistijo, +žpk. Koželj in +sestra Ovidija 

MAJ 
14 

SOBOTA 

Bonifacij, 
muč. 

19h Š + Drago in + Alojz Božič, obl. 
           + Marija in + Leopold Verbič, obl. 

 
MAJ 

15 
NEDELJA 

 

 

5. velikonočna 
nedelja, 

Zofija,muč. 

6h   Š za farane 
8h   Š + Marija Linec, obl. 
          + Erika Kolar 
10h Š + Darko Anžlovar, obl. 
10h Hrastov Dol: žegnanje - za sosesko 

 



 

MAJ 
16 

PONEDELJEK 

 

Janez Nepomuk, 
duh., muč. 

645 Š + Ana Abram 
         + Slavko Marinčič, obl. 
18h Bukovica: za odvrnjenje hude ure 

 

MAJ 
17 

TOREK 

 

Jošt, 
puščavnik 

645  Š + Stanko Kuplenk 
         + Janez Bajc 
18h Hrastov Dol: + Lojze Zupančič, obl. 

 

MAJ 
18 

SREDA 

 

Janez I, 
papež, muč 

645   Š + Anton Fajdiga 
19h Š + Rozalija Štrus 
          + Drago Stopar, Temenica 

 

MAJ 
19 

ČETRTEK 

 

Krispin, 
redovnik 

645  Š + Alojzij Košir 
18h Dob: za odvrnjenje hude ure 
19h Š + Amalija Zupančič 

 

MAJ 
20 

PETEK 

 

Benardin Sienski, 
duhovnik 

645  Š + Jože Tomažič 
19h Š ++ Pekovi 
          + Jože Miklavčič, obl. 

 

MAJ 
21 

SOBOTA 

 

Timotej, 
diakon, muč. 

18h Pungert: + Milan Hribar, obl. 
19h Š + Marija Lampret, obl. 
           + Franc Rojec, obl. 

 
MAJ 

22 
NEDELJA 

 
BINKOŠTI, 

prvo sv. obhajilo 

6h   Š     za farane 
8h   Š  + Janez Kastelic, Petruš. Vas, obl. 
           + Ludvik Verbič 
10h Š  + Ivana Sinjur 
           + Terezija Črnič, obl. 

 

MAJ 
23 

PONEDELJEK 

 

Socerb Tržaški, 
muč. 

 

645  Š + Jožefa in + Ivana Turk 
          + Franci Šteh 
18h Vel. Češnjice: prošnji dan - za sosesko 

 

MAJ 
24 

TOREK 

 

Marija Pom. 
Kristjanov 

 645   Š + Jožef Grabljevec 
            za zdravje 
18h Šentpavel: prošnji dan - za sosesko 

 

 

MAJ 
25 

SREDA 

 

 

Beda Častitljivi, 
duh., C. uč. 

645  Š + Ivana Kovačič in ++ sorodniki 
18h sv. Rok: prošnji dan - za sosesko  
19h Š + Nejc Rihtaršič 
          + Karol in + Vesna Kutnar 

 

MAJ 
26 

ČETRTEK 

 

Gospodov 
vnebohod 

645  Š + Jožefa in + Janez Vrhovšek, obl. 
19h Š + Angela Grabnar 
          + Ivan in + Marija Groznik  

 

MAJ 
27 

PETEK 

 

Alojzij Grozde, 
muč. 

645  Š + Marija Žnideršič  
19h Š + Jurij, obl. in + Anica Rojec 
          + Lojze in + Marija Kastelic, Sad, obl. 

 

MAJ 
28 

SOBOTA 

 

German Pariški, 
škof 

19h Š + Janez Zupančič 
           ++ sestri Albina in Pepca 
           + Jože Verbič, obl. 

 
 

MAJ 
29 

NEDELJA 

 

 

Nedelja 
Svete Trojice 

6h   Š   za farane 
8h   Š + Pavel Novak, obl. 
10h Š + Franc Urbančič 
          + Frančiška in + Avgust Grabljevec, obl. 
10h Rdeči kal: žegnanje – za sosesko 

 



Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete na TRR 

za orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 156.974,00 EUR. Hvala 
lepa vsem, ki ste že darovali! Kdor pa hitro da, dvakrat da!  

25.03.2022 pogreb: + Ana Abram 565,00 € 

27.03.2022 N.N. 300,00 € 

26.03.2022 pogreb: + Janez Blatnik 850,00 € 

10.04.2022 Peter Mikelj, Velike Češnjice 17 150,00 € 

13.04.2022 Rus, Šentvid 131 300,00 € 

13.04.2022 Kančevi, Pokojnica 30,00 € 

2.04.2022 pogreb: + Marija Žnideršič 30,00 € 

11.04.2022 pogreb: + Marija Medved 430,00 € 

11.04.2022 Robert Markovič, Velike Češnjice 1.000,00 € 

17.04.2022 N.N. 500,00 € 

23.04.2022 Tone in Anica Prosen, Dob 17 300,00 € 

17.04.2022 Darovanje - Velika noč 8.098,00 € 

Mati, ti si ostala zvesta 
Sveta Marija, Gospodova mati, ti si ostala zvesta, ko so učenci pobegnili. 

Kakor si verovala, ko ti je angel oznanil nekaj neverjetnega – da boš 

postala mati Najvišjega – tako si verovala tudi v uri njegovega 

najglobljega ponižanja. Tako si postala v uri križa, v uri najtemnejše noči 

v zgodovini, mati vernikov, mati Cerkve. Prosimo te: uči nas verovati in 

nam pomagaj, da bo naša vera postala pogum služenja in delovanje 

dejavne in sočutne ljubezni. Amen. 
 

 

VNEBOHOD Kaj pomeni: Jezus je šel v nebesa? 
 

Z Jezusom je eden od nas prišel k Bogu in je za vedno tam. V svojem 
Sinu je Bog nam ljudem človeško blizu. Poleg tega pove Jezus v 
Janezovem evangeliju: »… in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse 
pritegnil k sebi« (Jn 12,32).  
(KKC 659–667) 
 
V Novi zavezi Jezusov vnebohod označuje konec štiridesetdnevne posebne 
bližine Vstalega do svojih učencev. Ob koncu tega časa Kristus z vso svojo 
človečnostjo vstopi v Božjo slavo. Sveto pismo to izrazi s podobami 'oblaka' in 
'neba'. »Človek,« pravi papež Benedikt XVI., »dobi prostor v Bogu.« Jezus 
Kristus je zdaj pri Očetu, od koder bo nekega dne prišel »sodit žive in mrtve«. 
Kristusov vnebohod pomeni, da Jezus ni več vidno na zemlji, toda kljub temu 
je navzoč in je tu. 



Orgelski igralnik oblikovan v stilu 19. stoletja bo 

vseboval sodobne elektronske pripomočke 

Pomemben del vsakih orgel je tudi t. i. orgelski igralnik, na katerega organist igra. 

Mojster Jožef Močnik je izdelal načrt za igralnik na novih šentviških orglah, ki je 

stilistično oblikovan po vzoru igralnikov kakršni so bili značilni za slovenski in 

nemški prostor v drugi polovici 19. stoletja.  

A njegova funkcionalnost in sestava bo povsem moderna. V igralniku bo 

elektronski nastavljalnik (računalniški spomin s sekvencerjem) s katerim bo 

organist lahko nadzoroval celoten zvočni potek maše ali orgelskega koncerta. 

Imel bo tudi vgrajen zaslon, na katerem bo organist lahko preko dveh kamer 

spremljal potek dogajanja na glavnem 

vhodu in oltarju. V igralniku bo prav tako 

vgrajen računalnik za predvajanje 

ljudskega petja.  

Živahno je tudi v delavnici Orglarstva 

Močnik, kjer so pred časom očistili vse 

lesene in kovinske piščali iz zgodovinskih 

orgel Franca Goršiča iz Vipave (l. 1892). 

Mojstri so nedavno obiskali tudi znane 

Goršičeve orgle v uršulinski cerkvi v 

Ljubljani, kjer so preučili delovanje 

jezičniških piščali, kakršne bodo naredili za 

nove orgle v Šentvidu pri Stični. 
               Matej Šteh 


