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NAŠI VZRONIKI IN PRIPROŠNJIKI 
Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, 
neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici svetih. Vsak dan v 
letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev uradno 
razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so 
se posvetile ob svojih otrocih in družinah med štirimi stenami 
doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v 
tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih 
študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših 
načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; 
tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, 
naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preizkušnjah 
dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z 
mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi 
do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih 
preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so 
brale njegovo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti 
vedele več kot učeni profesorji … Med svetniki so tudi naši 
prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu 
kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in 
najti Boga. 
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To 
ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano na naših koledarjih do 
nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest 
in trdno drži njegova obljuba: “Kdor v me veruje, bo živel, tudi 
če umrje!” Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo 
kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, 
živijo. Človeške oči ne vidijo vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo 
veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki 
počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili 
ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je 
namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih.   

 
 

»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, 6. 11. 
Priprava bo v ponedeljek, 
31. oktobra, ob 18. uri. 

Ministranti 
Ministranti imajo vaje v 
soboto, 12. novembra ob 9. 
uri. Vabljeni novi 
ministranti, prvoobhajanci.. 

Birmanci 
V soboto, 19. nov., ob 9. uri 
imajo birmanci posebno 
srečanje, ki spada v  
pripravo na sv. birmo. 

Srečanje jubilantov 
Srečanje zakonskih jubila- 
ntov bo v nedeljo, 13. nov., 
pri sv. maši ob 10.00 uri 
Vabljeni vsi, ki obhajate 10., 
15., 20., 25., 30., 35., itd. 
obletnico zakona. Po maši 
ste vsi vabljeni v Župnijski 
dom na druženje! 

KARITAS sporoča: 
Družabni večer za vse, ki 
ste starejši od 60 let, bo v 
petek, 18. nov., ob 17.uri, v 
Žup. domu. Vabljeni! 
Adventni venčki: tudi 
letos bomo izdelale 
adventne venčke, ki bodo 
na voljo v nedeljo, 20. 11. in 
v nedeljo, 27. 11., po vseh 
treh svetih  mašah.  
27. 11., ko bo nedelja 
Karitas in hkrati prva 
adventna nedelja, vas 
vabimo, da se pred cerkvijo 
zadržite na druženju ob 
čaju in kavi. 

Želimo, da venčki 
prinesejo  mir in veselje v 
naše domove in na 
grobove naših dragih.  
Darovi bodo namenjeni 
pomoči potrebnim. 

Družinska sv. maša 
Je tretjo nedeljo v mesecu. 
Pojejo in sodelujejo 
otroci. Pevske vaje so 
vsako soboto ob 17. uri! 
      Biblična skupina 
Srečanje bo v sredo: 9. in 
23. novembra. Vabljeni! 
                MVM 
Duhovno družabni 
vikend za osnovnošolce 
od 7. do 9. razreda, bo pri 
Svetem Mohorju nad 
Moravčami, od 18. do 20. 
novembra. Prijave: s. 
Vlasta 031 503 011. 
Srečanje MVM bo v 
soboto, 5. 11. ob 10.00 v 
župnijskem domu.  

ŽPS 
Srečanje bo v četrtek, 24. 
novembra ob 18. uri. 

Pevski zbor 
V svoje vrste vabimo vse, 
ki imate pevski dar, da se 
skupaj pripravimo na  
slovesnost blagoslova 
orgel. Vabimo vas na 
pevske vaje ob četrtkih 
ob 19. uri, dan vaj pa se 
bo po potrebi prilagodil. 
Več info.: 031 738 514. 

Bera 
Najlepša hvala! žpk. 

Vsi sveti, 1. nov. 
Bralci boste naproše- 
ni pred sv. mašo. 
Nedelja, 6. nov. 
6h:  Irena Novak 
      Rok Pajek 
8h:  Andreja Štepec 
       Meta Dremelj S 
10h: Tadej Koleša 
       Lucija Fortuna 
Nedelja, 13. nov. 
6h:  Jana Žurga 
      Magda Pirman 
8h:  Jaka Škrabec 
       Nuša Volkar 
10h: Alenka Verbič 
       Saša Koleša 
Nedelja, 20. nov. 
6h:  Majda Lokar 
      Nevenka Rugelj 
8h:  Mojca Verbič 
      Matej Šteh 
10h: Tina Medved 
       Lea Kastelic 
Nedelja, 27. nov. 
6h:  Marjeta Bijec 
      Andreja Grabnar 
8h:  Manca Mostar 
      Breda Kastelic 
10h: Arber Kramar 
       Kristina Črnič 
Krašenje cerkve 

6. 11.: Bukovica in                  
          Videm  
13.11.: Čagošče 
20.11.: Boga vas in 
           Breg 
27.11.:  Dob, do gas. 
            doma 

 Odpustek: Ob prazniku Vseh svetih ga lahko 
darujemo našim rajni. Pogoj: sv. spoved, obhajilo, 
obisk pokopališča in molitev po namenu sv. očeta. 



 

OKTOBR 
31 

PONEDELJEK 

 

Volbenk, škof, 
dan reformacije 

7h   Š  za srečno operacijo 
         ++ starši Kanc iz Biča 
         + Karel in + Tonca Adamlje 

 
 

 
 

NOVEMBER 
1 

TOREK 

 
 

 
 

VSI SVETI 

7h   Š + Julijana Golenko, obl. 
            za farane 
10h Š + Marjan Kastelic 
14h Š + Julijana in + Janez Novak 
++ duh.: Jože P., Vlado P., Jože G., Janez P., Milan G.,                
     Janez N., Ciril B., Franci V., Jože K., diak. Bogdan P. 
18h Š molitev Rožnega venca 

 

 
NOVEMBER 

2 
SREDA 

 

 
Spomin vseh vernih 

rajnih 

7h   Š  za v molitve priporočene 
          + Marija in + Albin Puš, obl. 
10h Š ++ Pekovi 
          ++ iz družin Slapničar in Verbič 
18h Š + Vid Duša 
          + Alojz Kastelic, Vel. Češnjice 

NOVEMBER 
3 

ČETRTEK 

 

Viktorin Ptujski, 
škof, muč. 

7h    Š + Julijana in + Jožef Kovačič 
             za blagoslov družin 
17h Dob: ++ starši in ++ sinovi Ostanek – Lukatovi 

 

NOVEMBER 
4 

PETEK 

 
 

Karel (Drago) 
Boromejski, škof 

7h    Š  za zdravje 
18h Š + Jože in + Julijana Perpar, obl. 
          + oče, + mama in + brat Maver 

 

NOVEMBER 
5 

SOBOTA 

 

Zaharija in Elizabeta, 
starša J.Krstnika 

18h Š ++ Matevževi iz Sada 
            + Ciril Štrus 
           + Ivana, + Albin in vsi ++ Puš 

 

 
NOVEMBER 

6 
NEDELJA 

 
 

 

32. nedelja med 
letom, 

zahvalna ned., 
Lenart, opat 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Ana Kastelic, Hrastov Dol 
           za zdravje in srečno operacijo 
10h Š + Alojzij Šraj 
          + Ivan Ivanjko, obl. 
10h Pungert: Lenartova sv. maša – za sosesko 

NOVEMBER 
7 

PONEDELJEK 

 
 

Engelbert, 
škof 

7h    Š ++ Bločanovi 
            v zahvalo 
           za duše v vicah 

NOVEMBER 
8 

TOREK 

 
 

Gotfrid (Bogomir), 
škof 

7h   Š  v zahvalo  
          ++ Balentovi 
17h Hrastov Dol: + Anton Oven in + Marija Gregorčič 

NOVEMBER 
9 

SREDA 

 

Posvetitev 
lateranske baz. 

7h    Š  za v molitve priporočene 
18h Š + Ana Krištof 
          + Bojan in ++ starši Rus 

NOVEMBER 
10 

ČETRTEK 

 
 

Leon Veliki, 
papež, C. uč. 

7h   Š + Anton Fajdiga 
       Š + Fani Grden, obl. 
17h Dob: ++ Rutarjevi iz Doba 

NOVEMBER 
11 

PETEK 

 

Martin, 
škof 

7h    Š  za zdravje in prave odločitve 
18h  Š + Franc Dremelj, obl. 
           + Ana Kavšek, obl. 

 

NOVEMBER 
12 

SOBOTA 

 

Jozafat Kunčevič, 
škof, muč. 

18h  Š ++ starša Alojzij in Amalija Adamlje 
           + Fani in + Ludvik Novak 
           + Lucija Polončič, obl. 

 

 

NOVEMBER 
13 

NEDELJA 

 

33. nedelja  
med letom 

6h    Š  za farane 
8h    Š ++ starši Polončič 
           + Amalija in + Janez Žinger 
10h  Š + Ana Verbič, obl. 
           + Ladislav in + Roza Rozina 

 



 

NOVEMBER 
14 

PONEDELJEK 

 

Lovrenc Irski, 
škof 

7h  Š + Minka Kotar, obl. 
          za zdrav razum in zdravo pamet 
17h Dob: ++ Gačjakovi iz Doba 

 

 

NOVEMBER 
15 

TOREK 

 

Albert Veliki, 
škof, C. uč. 

7h   Š  za v molitve priporočene 
          ++ Kočarjevi in ++ Kovačevi 
          + Milka Fajdiga, obl. 

 

 

NOVEMBER 
16 

SREDA 

 

Marjeta Škotska, 
kraljica 

7h   Š + Ivan Venjcelj  
18h Š + Frančiška in + Florjan Šraj, Dob 
          + Janez in + Julka Ostanek, Glogovica 

 

NOVEMBER 
17 

ČETRTEK 

 

Elizabeta Ogrska, 
redovnica 

7h    Š + Justina Steklačič 
          + Alojzij Šraj 
17h Vel. Češnjice: za zdravje in Božje varstvo 

 

 

NOVEMBER 
18 

PETEK 

 

Roman Cezarejski, 
mučenec 

7h   Š + Anton in + Amalija Kastelic, obl. 
18h Š + Jožefa in + Franc Kastelic, Podboršt 
          + Marjeta in + Franc Kastelic 

 

NOVEMBER 
19 

SOBOTA 

 

Matilda, 
redovnica 

18h Š + Matilda Drab 
           + Anica in ++ starši Lampret 
          + Jožefa Petan, obl. in + Celestina Miše, obl. 

 
NOVEMBER 

20 
NEDELJA 

 
KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 
 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Drago Tiček, obl. 
10h Š ++ Kujarjevi, Sela pri Dobu 
          + Tomaž Linec, obl. 
10h Sobrače: žegnanje – za sosesko 

 

NOVEMBER 
21 

PONEDELJEK 

 

Darovanje Device 
Marije 

7h   Š + Marija in + Ignacij Zajc 
          + Jože Kozlevčar 
           za domovino in za mir 

 

 

NOVEMBER 
22 

TOREK 

 

 

Cecilija, dev.,muč. 
7h   Š  za duše v vicah 
           v čast Materi Božji za zdravje 
17h Dob: ++ Dimnikovi iz Doba            

 

NOVEMBER 
23 

SREDA 

 
 

Klemen I., 
papež mučenec 

7h   Š + Nada Mostar 
18h Š ++ Barbeževi 
          + Marjan in + Ivanka Oven, obl. 

 

NOVEMBER 
24 

ČETRTEK 

 

Flora (Cvetka) in 
Marija, muč. 

7h   Š + Frančiška Ravnikar, obl. 
          + Štefanija Zidar, obl. 
17h Hrastov Dol: + Marija Kastelic 

 
 

NOVEMBER 
25 

PETEK 

 
 

Merkurij,  
muč. 

7h   Š  za v molitve priporočene 
18h Š ++ Merkunovi, Češnjice 
          + Tone Krašovec 

 

NOVEMBER 
26 

SOBOTA 

 

Valerijan Oglejski, 
škof 

18h Š + Alojzija Boh, obl. 
          + Ignacij in + Angela Kastelic, Artiža vas 
          ++ Gomilarjevi       

 
NOVEMBER 

27 
NEDELJA 

 

 

1. adventna ned., 
nedelja Karitas 

6h   Š + Alojzij Trnovšek, obl. 
8h   Š + Karol Zupančič, obl. 
            za farane 
10h Š + Vid, obl., + Albina in + Anton Glavič 
           + Stanislav Ferdin, obl. 

 



Nove orgle. TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 
192.039,00 EUR. 
30.09.2022 N.N. 1.000,00 € 

3.10.2022 družina Markelj, Rdeči Kal 7 330,00 € 

5.10.2022 Jože Kastelic 300,00 € 

7.10.2022 N.N. 200,00 € 

9.10.2022 družina Ihan, Štefičevi, Glogovica 300,00 € 

9.10.2022 David Kutnar z družino, Temenica 19 100,00 € 

3.10.2022 pogreb: + Alojzij Šraj 1.006,00 € 

16.10.2022 N.N. 100,00 € 

17.10.2022 F.J. 100,00 € 

19.10.2022 N.N. 150,00 € 

23.10.2022 Jože in Lojzka Pečan 500,00 € 

18.10.2022 pogreb: + Janja Pajek 1.336,00 € 

26.10.2022 Glavičevi, Hrastov Dol 15 400,00 € 

27.10.2022 družina Uhan, Šentvid 184 300,00 € 
 

 

KRISTUS – KRALJ VESOLJSTVA 
V cerkvenem letu pri bogoslužju vedno znova podoživljamo skrivnosti 
našega odrešenja od pričakovanja Odrešenika do dopolnitve časov; 
zaključujemo pa ga s slovesnim praznikom Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. 
V evangeliju se nam je Jezus predstavil kot križani. Potrebna je res globoka 
vera, da v tem prebičanem, izmučenem in ponižanem Jezusu spoznamo 
svojega kralja in ga priznamo za vladarja našega življenja. To je spoznal in 
priznal desni razbojnik. »Jezus, spomni se me, ko bo prideš v svoje 
kraljestvo!« je prosil. In Jezus mu je obljubil: »Resnično ti povem, še danes 
boš z  menoj v raju.« 
Ko je bil vpeljan praznik Kristusa Kralja, je bilo slišati mnoge ugovore: 
zemeljskih kraljev, ki so bili nekdaj mogočni vladarji, je zmeraj manj, tisti, 
kar ji je še, pa imajo bolj malo moči in veljave. Kako naj torej ljudje sploh 
razumejo vladarsko moč Kristusa kralja? Kristus, ki ga priznavamo za 
svojega kralja, je čisto drugačen od vladarjev tega sveta. »Čeprav je bil Božje 
narave,« piše o njem apostol Pavel, »je sam sebe izničil tako, da je prevzel 
naravo hlapca in je sam sebe izničil tako, da je prevzel naravo hlapca in je 
sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na 
križu.« Njegov edini vladarski prestol je tako križ, s katerega nam deli 
darove usmiljenja in odrešenja. Iz ljubezni do nas je prelil zadnjo kapljo krvi. 
Vsakega ljubi s čisto osebno ljubeznijo.  

Križani Kralj nas uči, kakšna mora biti naša medsebojna ljubezen, da bo 
odsev njegove kraljevske ljubezni: darujoča se, dobrohotna, usmiljena, 
odpuščajoča. Zaživimo jo v našem vsakdanu! 



V mesecu novembru praznuje 

sveta Cecilija 
22. novembra praznuje sveta Cecilija, zavetnica 

cerkvenih pevcev, glasbenikov in tudi izdelovalcev 

cerkvenih glasbil, orgel. Pričakujemo, da bodo 

takrat na našem koru mojstri iz delavnice 

Orglarstva Močnik že začeli s postavljanjem novih 

orgel. Naši pevci bodo svojo zavetnico torej letos 

počastili brez kraljice glasbil, a pripričani, da nič 

manj predano in zavzeto!  

Medtem domači mojstri zaključujejo s 

pripravljalnimi deli na koru, iz orgelske delavnice 

Močnik in mizarske delavnice Boštic pa prihajajo 

zanimivi 

posnetki, ki 

prikazujejo 

izdelavo 

posmeznih 

sestavnih 

orgelskih 

delov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Pripravil Matej Šteh; fotografije Orglarstvo Močnik in Mizarstvo Boštic 


