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KAKŠEN NAJ BO POST 
 

Postni čas, ki ga bomo pričeli v sredo s spokornim obredom 
pepeljenja, je »močen« čas bogoslužnega leta. Dejstvo pa je, da Bog 
noče samo zunanjih postnih vaj – pritrgovanja v jedi in pijači, v 
zabavah in še v čem, temveč tudi in predvsem notranjo prenovo – 
da si prizadevamo za pravičnost in dobroto. Post ni teater, ki traja 
štirideset dni, post je čas prizadevanja za notranjo lepoto.    
Kako je to lepoto mogoče doseči, je povedano v prvem postnem 
hvalospevu: »Z večjo vnemo naj bi se posvečali molitvi in delom 
ljubezni do bližnjega.« Cerkev, ki ji je zaupana razlaga evangelija, nas 
uči, da ljubezen do bližnjega pokažemo s telesnimi ni duhovnimi deli 
usmiljenja. Nekdaj smo se jih pri verouku učili na pamet in starejši 
bi jih morda še znali našteti. Kako pa mladi?  
Po zgledih iz Svetega pisma Stare in Nove zaveze navadno 
navajamo sedmero telesnih in sedmero duhovnih del usmiljenja. 
Telesna dela usmiljenja so: lačne nasičevati, žejne napajati, 
popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike 
reševati in mrtve pokopavati. Duhovna dela usmiljenja pa so: 
grešnike svariti, dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivice 
voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga 
prositi. Mnogi ljudje, tudi taki, ki Kristusa in njegovega nauka ne 
poznajo, vršijo marsikatero od naštetih del. Bog jim tako svetuje po 
svojem (p)osebnem poslancu – po glasu vesti. Mi pa, če smo iskreni, 
pogosto opustimo marsikaj, kar bi kot Jezusovi učenci morali storiti.  
V evangeliju Jezus pravi: »Človek ne živi samo od kruha.« Kruh, 
mišljen kot vsa vsakdanja hrana, je okusen, če ga uživamo v družbi 
ljudi, ki se imajo radi. Kako lepo bi bilo, da bi vsaj ob nedeljah naše 
družine v miru sedele za mizo, kjer bi  ne samo jedli, temveč bi tudi 
drug drugemu postregli s prijaznostjo in hvaležnostjo. Otipljiva 
ljubezen – in to je bistvo posta – se mora pričeti doma, sicer bo vse 
naše prizadevanje za krščansko rast obviselo v oblakih. Začnimo že 
danes! 

»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 
V mesecu marcu bodo krsti 
v nedeljo, 13. marca pri 
deseti sv. maši. Priprava za 
starše in botre bo v 
ponedeljek, 7. marca, ob 18. 
uri v Žup. domu. 
vrsti Rdeči Kal in krog vseh 
podružnic bo zaključen. 

ŽPS 
Srečanje članov ŽPS bo v 
sredo, 9. marca, po večerni 
sv. maši, ob 18.30 uri v 
dvorani Župnijskega doma. 

Biblična skupina 
V tem mesecu bo srečanje 
dvakrat in sicer: v sredo, 9. 
in 23. marca ob 18.45. Lepo 
vabljeni! 

Mladi 
Vabljeni na srečanja ob 
petkih zvečer! 

Ministranti 
Ministrantske vaje bodo v 
soboto, 12. marca ob 9. uri. 
Vabljeni tudi novi 
ministranti. 

Družabne igre 
Družabne namizne igre 
bodo zopet 6. in 20. marec 
ob 15. uri v dvorani 
Župnijskega doma. 

Starši prvoobhajancev 
Sestanek za starše 
prvoobhajancev bo v sredo, 
16. marca, po večerni sv. 
maši, ob 18.30 v Župnijski 
dvorani. Od vsakega otroka 
naj pride vsaj en starš. 

Postni čas in postna 
postava:  

Strogi post je na 
Pepelnično sredo (letos 
2. marec) in na Veliki 
petek (letos 15. aprila). Ta 
dva dneva se le enkrat na 
dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. 
Strogi post veže od 
dopolnjenega 18. leta, do 
dopolnjenega 60. leta. 
Samo zdržek od mesnih 
jedi je na vse petke v letu. 
Zunaj postnega časa 
smemo ta zdržek 
zamenjati s kakšnim 
drugim dobrim delom, 
molitvijo, spokornim 
dejanjem, itd. Že vrsto let 
smo povabljeni k akciji: 40 
dni brez alkohola. 
Korajža velja!           
Križev pot: Vsako postno 
nedeljo, ob 14. uri vabljeni 
k molitvi Križevega pota, 
ki bo potekal na različnih 
krajih kot običajno. 
Križev pot bomo molili 
tudi ob petkih pred 
začetkom sv. maše. 
Vzemimo resno postni 
čas, ki je čas molitve, 
spreobrnjenja in milosti! 

Nedelja, 6. marec 
6h:  Irena Novak 
      Luka Pajek 
8h:  Andreja Štepec 
       Meta Dremelj S 
10h: Martina Glavič 
       Darja Strah 

Nedelja, 13. marec 
6h:  Rok Pajek 
      Jana Žurga 
8h:  Katarina Šoln 
       Jaka Škrabec 
10h: Uroš Hribar 
       Špela Hribar 

Nedelja, 20. marec 
6h:  Magda Pirman 
      Majda Lokar 
8h:  Nuša Volkar 
       Mojca Verbič 
10h: Arber Kramar 
       Tina Medved 

Nedelja, 27. marec 
6h:   Meta Bijec 
       Andreja Grabnar 
8h:   Matej Šteh 
       Manca Mostar 
10h: Erik Rojec 
       Tadej Koleša 

 

Krašenje cerkve 
6. 3.:  Artiža vas 
13. 3.: Bukovica, 
           Videm                     
20. 3.: Čagošče 
27.3.:  Boga vas, 
           Breg 

 

Duša, le pojdi z mano, z menoj na Božjo pot! Na 
Božjo pot na goro, na goro žalostno. 



 

FEBRUAR 
28 

PONEDELJEK 

 

Roman, 
opat 

7h   Š  v čast Materi Božji za zdravje 
           za srečno operacijo 
17h Hrastov Dol: + Jožefa Turk 

 

MAREC 
1 

TOREK 

 

 

Albin, 
škof 

7h   Š  + Tone Dremelj, Resnikov 
          v čast Materi Božji za zdravje 
17h Šentpavel: za zdravje v družini  

 

MAREC 
2 

SREDA 

 

PEPELNICA 
Neža, opatinja 

7h    Š + Jože Kutnar, obl. 
18h Š + Alojz Markovič, Radohova vas, obl. 
           za zdravje 

 

 

MAREC 
3 

ČETRTEK 

 

Konigunda, 
kraljica 

7h     Š  za dar otroka 
          + župnik Jože Koželj 
          + Lovro Zupančič 

 

 

MAREC 
4 

PETEK 

 

Prvi petek 
7h   Š  za dober namen 
18h Š + Neža Maučec 
          ++ starši Kastelic in Tekavčič 

 

MAREC 
5 

SOBOTA 

 

 

Prva sobota 
18h Š + Ana Kolenc, obl. 
           + Marjeta in + Franc Kastelic 
           + Marinka Pušljar, obl. 

 

 
MAREC 

6 
NEDELJA 

 

 
 

1.  postna nedelja 

6h   Š    za farane 
8h   Š + Albin Verbič, obl. 
          + Alojzija Drobne, obl. 
10h Š + Franc Gorišek, obl. 
           + Janez Zupančič, Vrh Sobrače 
14h Čagošče: Križev pot 

 

MAREC 
7 

PONEDELJEK 

 

 

Perpetua in 
Felicita, muč. 

7h    Š  v čast Sv. Duhu 
           + Frančiška Novak 
           + Slavko Marinčič 

 

MAREC 
8 

TOREK 

 

 

Janez od Boga, 
red. ustanovitelj 

7h    Š + Janez Zupančič 
           + Julijana, obl. in + Jože Kovačič  
17h Dob: + Fani Brdajs, obl. 

 

MAREC 
9 

SREDA 

 

 

Frančiška Rimska, 
redovnica 

7h   Š + Marija Puš 
18h Š + Karolina in + Franc Piškur, Pokojnica, obl. 
          + Jožefa Nose in ++ Lesjakovi 

 

 

MAREC 
10 

ČETRTEK 

 

40 mučencev 
iz Armenije 

7h   Š + Štefanija Zidar 
          + Jože Štepec, obl. in + Frančiška Blatnik 
17h Vel. Pece: Gregorjeva sv. maša     

 

MAREC 
11 

PETEK 

 

 

Benedikt, 
škof 

7h   Š + Angela in + Alojz Zupančič, Šentpavel, obl. 
18h Š + Filip Petan, obl. 
          + Jože Lampret 

 

 

MAREC 
12 

SOBOTA 

 

Inocenc I., 
pap., Gregorjevo 

18h Š + Miroslav Krašovec 
          + Franci Strmole, obl. 
          ++ iz družine Mandelj, Rdeči Kal 

 
MAREC 

13 
NEDELJA 

 

 

2. postna, 
papeška nedelja  

6h   Š  za farane 
8h   Š ++ starši Omahen, obl. 
          ++ Antončič, Dob 
10h Š + Janez Perpar, obl. 
          ++ Androvi in ++ Ulčarjevi, Hrastov Dol 
14h Sad – Rdeči Kal: Križev pot 

 



 

MAREC  
14 

PONEDELJEK 

 

 

Matilda, 
kraljica 

7h   Š + Alojzija Kristan 
          + Tončka in+ Rudolf Krašovec 
18h Hrastov Dol: + Jožefa Kastelic, obl.  

 

MAREC 
15 

TOREK 

 

Ludovika de 
Marillac, red. 

7h   Š + Milan Grabnar 
          + Anton Kastelic 
18h Dob: za zdravje 

 

MAREC 
16 

SREDA 

 

Herbert, 
škof 

7h    Š + Tone Dremelj, Resnikov 
18h Š + Franci Šteh 
          + Karel in + Jožefa Adamlje 

 

MAREC 
17 

ČETRTEK 

 

Patrik, 
škof, misijonar 

7h     Š + Jerca Jevnikar 
          + Jožefa in + Rozalija Kutnar, Zaboršt 
          +Vinko Golf, obl. 

 

 

MAREC 
18 

PETEK 

 

 

Ciril Jeruzalemski, 
škof, C. uč. 

7h   Š + Emil Čop. obl. 
18h Š ++ Severjevi, Rdeči Kal 
          + Jožefa, + Jože in + Nace Fajdiga 

 

MAREC 
19 

SOBOTA 

 
 

Jožef, 
Jezusov rednik 

18h Š + Jože, + Jožefa in + Alojz Sinjur 
          + Jožefa in + Ludvik Oven, obl. 
          + Olga Ajdič, obl. 

 

 
MAREC 

20 
NEDELJA 

 

 
3.  postna nedelja 

6h   Š    za farane 
8h   Š + Jože Erjavec, obl. 
          + Avguštin, obl. in + Marija Sadar 
10h Š + Jože Kramar, Škoflje (100 let) 
           + Tone Krašovec 
14h Vel. Češnjice: Križev pot 

 
 

MAREC 
21 

PONEDELJEK 

 

 

Serafion, 
Škof, muč. 

7h    Š + Jože Antončič, obl.  
           + Fani Grden 
            Za spreobrnjenje duš 

 

MAREC 
22 

TOREK 

 

 
 

Lea, 
spokornica 

7h    Š + Anton Fajdiga 
           + Ciril Srnel, obl. 
17h Hrastov Dol: + Amalija Šraj 

 

MAREC 
23 

SREDA 

 

Alfonz Turibij, 
 škof 

7h    Š + Alojzij Košir 
18h Š + Jože Fajdiga 
           + Malka in + Franc Grabljevec, obl. 

 

 

MAREC 
24 

ČETRTEK 

 

Katarina Švedska, 
redovnica 

7h    Š + Rozalija Štrus 
          + Amalija Zupančič  
           v zahvalo za rojstvo 

 

MAREC 
25 

PETEK 

 

Gospodovo 
oznanjenje 

7h   Š + Janez Bajc, obl. 
18h Š + Anica in ++ starša Lampret 
          + Ana Kotar, Radanja vas 

 

MAREC 
26 

SOBOTA 

 

Evgenija,  
mučenka 

18h Š + Jožef Blatnik 
           + Karel Dremelj, obl. Petrušnja vas 
            v zahvalo 

 
MAREC 

27 
NEDELJA 

 

 
4. postna nedelja 

6h    Š     za farane 
8h    Š + Majda Peček, obl. 
           + Jožica Kovačič, Radohova vas, obl. 
10h  Š + Jožefa Zupančič iz Ljubljane 
           ++ Zaječevi (Krškovi), Bič 
14h Šentpavel: Križev pot 

 



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

za orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 140.786,00 EUR. Hvala 
lepa vsem, ki ste že darovali! 

31.01.2022 družina Sadar, Šentvid 28a 400,00 € 

10.02.2022 Jože Zajec, Velike Češnjice 50 150,00 € 

16.02.2022 N.N. 700,00 € 

16.02.2022 Luka Kajfež 80,00 € 

19.02.2022 A.L. 1.000,00 € 

21.02.2022 Marija Zupančič 500,00 € 

19.02.2022 pogreb: + Jožef Grabljevec 1.005,00 € 

Pepelnica in pomen pepela: Pomni človek, da si prah in da se v prah 
povrneš! Spreobrni se in veruj evangeliju! - Izreče duhovnik, ko na 
pepelnično sredo potrese pepel na glavo. Verovati evangeliju pomeni verovati 
v držo ljubezni – in ne egoizma, pa naj ves svet še tako trdi, da je le-ta edini 
način preživetja. Verovati v pot odnosov in povezanosti – in ne zaskrbljenosti 
zase, pa čeprav je včasih veliko silnic, ki človeka držijo zagledanega vase. 
Pepel – simbol človekove minljivosti, krhkosti, moralne in bivanjske 
omejenosti. S tem je zaznamovana naša eksistenca. Kdo ne izkuša trpljenja in 
nesmisla trpljenja? Kdo ne izkuša na tak ali drugačen način zaznamovanosti z 
grešnostjo? Kristus prihaja prav za to in prav za tebe. 

SVOJ KRIŽ NOSITI: Ni zemljana, ki ne bi bil obtežen s križem. Mnogi se 
sprašujejo, posebno v urah bolečine, ali je potreben, in krivijo Boga za to, kakor 
menijo, sistemsko napako. Ali mu celo odrekajo božanstvo. Kajti Božje sile, če 
to so, naj bi vendarle zmogle ustvariti popolnost. Življenje brez muk in 
trpljenja. Brez neskončnih preizkušenj in možnosti večne pogube. Če bi Bog 
resnično obstajal, se zareče mnogim, tega ne bi dopuščal, ampak bi človeka 
obvaroval pred vsem hudim in ga povzdignil v stanje lepote in odličnosti. 
 Toda Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Kot svobodno bitje ga je 
ustvaril. Če človek v sebi ne bi nosil svobodne volje, ne bi mogel zares zaživeti 
in ne bi mogli govoriti o brezmejni ljubezni Boga do nas. Ker je človek 
svoboden, se lahko izreče tudi proti Stvarniku.  

 Padli angeli so se uprli, da bi ga nadomestili, padli človek pa je z 
nepokorščino zapravil neposredno Božjo bližino in gledanje Najvišjega. Ta 
človeška zabloda je vzrok vseh zemeljskih stisk. Da bi Jezus Kristus omogočil 
človeštvu vrnitev v večno radost, je prostovoljno stopil na križ. Plačal je naš 
dolg z lastno smrtjo. Kako potem svojega križa ne bi vzeli nase tudi mi, saj 
predstavlja spravo z nebeškim Očetom in pogoj za vrnitev v objem Večnega?  

      Po: P. Millonig, Zasidran v veri 



Nove orgle bodo ohranjale dediščino naših prednikov 

Iz meseca v mesec lahko farani spremljamo, kako napreduje projekt novih orgel 

za našo župnijsko cerkev. Iz orglarske delavnice Močnik so nam tokrat 

posredovali skico zunanjega izgleda novih orgel (t.i. orgelski prospekt). Načrt je 

izdelal mojster Jožef Močnik in sicer po vzoru sedanjega baročnega prospekta. 

Obstoječe baročno rezljano okrasje in polnila bodo restavrirana in uporabljena 

na novih orglah. Barva nove orgelske omare še ni določena, vendar bo ustrezala 

slogu notranje opreme cerkve. Medtem izgled orgelskega igralnika še načrtujejo 

Tomaž Močnik, Luka Posavec in Aleš Razpotnik in bo dokončan v prihodnjih 

tednih. 

 

 
 

Mojstri se torej trudijo, da se pri načrtovanju novih orgel ohrani tradicija in 

izročilo naših prednikov. Čeprav se zaradi praktičnosti in smotrnosti, staro umika 

novemu, pa se moramo zavedati korenin in tradicije, na katerih temelji naša 

vera. Ne pozabimo – mi smo tista generacija v župniji, ki bo morala poskrbeti za 

nove orgle, da bodo tudi prihodnji rodovi ohranjali cerkveno petje in svečano 

obhajali skrivnosti svete evharistije. Hvala vsem, ki se zavedate tega poslanstva 

in načrte za nove orgle podpirate z molitvijo in darovi. 
Matej Šteh 

 

Izgled nove orgelske omare, ki bo spominjala na stare orgle. Na skici še ni izbrana 

barva orgel, prav tako še ni dokončan videz igralnika. 


