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Kadar pa ti moliš … 
 

     Mesec oktober je pred vrati. Skupaj z radodarno jesenjo trka 
na srca in vabi k hvaležnosti, umiritvi in premišljevanju. Pa se v 
tem hitrem tempu mesec sploh še loči od meseca? Je sploh še 
kakšna razlika med letnimi časi? Se sploh opazi drugačen dnevni 
ritem, ki je nekoč zbiral ljudi k večerni molitvi?  
     Morda bi evangelist Matej za današnje čase drugače zastavil 
svojo besedo v šestem poglavju, kjer zapiše napotke za pravo 
molitev …  Morda bi zapisal: Kadar pa ti moliš, odloži telefon in 
izklopi wi-fi. Zapri zavihke na prenosnem računalniku, odjavi se 
iz družabnih omrežij in spletnih klepetalnic. Ugasni televizijo in 
pusti, da svetloba Božje bližine vstopi tvoje srce.  
     Mesec oktober je mesec rožnega venca, molitve, ki nas kliče 
na pot Jezusovega življenja. Molitev, ki nas spomni, da je 
Nebeška Mati naša največja zaveznica, priprošnjica in ljubeča 
sopotnica vseh naših korakov.  
     Stara slovenska beseda za rožni venec je molek. Beseda, ki že v 
svojem izvoru spominja na molitev. Molek je bil nekoč 
nepogrešljivi sopotnik vsakega vernika, vsake družine. Molek s 
svetleče obrabljenimi jagodami, ob katerem so molitev spoznavali 
najmlajši družinski člani. Molek – dragocen birmanski dar. Molek 
– darilo duhovnika ali znanca ob prihodu z Božje poti. Molek - 
skrbno pripravljen za smrtni dan in odhod v večnost. 
     Morda pa je čas, da jih spet poiščemo – te naše družinske 
molke, rožne vence, ki hranijo zgodbe nekdanjih jesenskih 
večerov, zgodbe veselih in žalostnih trenutkov, zgodbe 
odpuščanja, zvestobe in brezmejnega zaupanja v Božje varstvo.  
     Morda pa je prav letošnji oktober priložnost, da najdemo 
svečano mesto za družinski molek in posvečen čas, ki bo v 
nemirnem svetu in razburkanem času spet povezal družino.    
    Morda pa se izkaže, da je prav družinski rožni venec najhitrejša 
podatkovna povezava do prijaznejšega sobivanja in Božje bližine.  
                                                                        Dragica Šteh 

»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, 9. 
oktobra. Priprava bo v 
ponedeljek, 3. 10., ob 19.00. 

Rožni venec 
Oktober je mesec Rožnega 
venca. Vabljeni k tej molitvi 
pred vsako sv. mašo in tudi 
doma!  

ŽPS 
Sestanek članov ŽPS bo v 
sredo, 5. 10. po večerni sv. 

maši. Vabljeni vsi člani!   
Sestanek za starše: 

Prvoobhajancev bo v 
sredo, 19. 10. po sv. maši 
ob 19.30 uri! 
Birmancev bo v sredo, 26. 
10. po sv. maši ob 19.30 uri. 

Molitve za rajne 
V  mesecu oktobru lahko 
darujete za molitve 
namenjene našim rajnim. 
Po teh namenih se za naše 
rajne v mescu novembru 
darujejo sv. maše. Vaš dar je 
vsakoletna župnikova bera, 
za kar se vam iz srca 
zahvaljujem! 

Družabni večeri za 
starejše 

Naš župnijski dom odpira 
vrata za druženje starejših 
nad 60 let, ki želijo 
popestriti vsakdan v dobri 
družbi. Na srečanjih se 
bomo pogovarjali, igrali 
družabne igre, prepevali… 
Vsak obiskovalec bo lahko 
s svojimi izkušnjami in 

spretnostmi prispeval k 
zanimivejšemu dogajanju. 
Na srečanjih bodo 
dobrodošli tudi mlajši 
prostovoljci, ki bi 
družabne večere popestri- 
li s svojimi idejami. 
Druženja bodo potekala 
vsak tretji petek v mesecu, 
po večerni sveti maši. 
Prvo srečanje bo v petek, 
21. oktobra.        Sodelavke 
Karitas 

Družinske sv. maše 
Vsako tretjo nedeljo v 
mesecu bo družinska sv. 
maša, kjer bodo peli 
otroci. Pevske vaje so 
vsak petek ob 17. uri! 
                MVM 
Srečanja so enkrat 
mesečno, ob sobotah, ob 
10. uri. Skupaj 
prepevamo, se igramo, 
ustvarjamo, molimo…za 
info: Špela: 051 705 554 
Predavanje o demenci 

Predavanje »kako deme- 
nco lahko odložimo in 
kako jo zdravimo«, bo v 
soboto, 15. 10., ob 16. uri 
v dvorani Župnijskega 
doma. Predaval bo prof. 
dr. Zvezdan Pirtošek. 
Število mest je omejeno, 
prijave so obvezne. 
Prijava: 
ivankinespomincice@gm
ail.com Več v dodatku 
oznanil. 

Nedelja, 9. okt.  

6h:  Magda Pirman 
      Majda Lokar 
8h:  Ana Koleša 
       Martin Krnc 
10h: Lea Kastelic 
       Arber Kramar 
Nedelja, 16. okt. 

6h:  Nevenka Rugelj 
      Marjeta Bijec 
8h:  Barbara Primc 
       Ana Adamlje 
10h: Kristina Črnič 
       Martina Glavič 
Nedelja, 23. okt. 

6h:  Andreja Grabnar 
      Drago Lokar 
8h:  Mojca Verbič 
      Erika Primc 
10h: Darja Strah 
       Erik Rojec 
Nedelja, 30. okt. 

6h:  Bojana Grabnar 
       Luka Pajek 
 8h:  Meta Dremelj 
       Katja Adamlje 
10h: Uroš Hribar 
        Špela Hribar 

Krašenje cerkve 

9. 10.: Praproče in 
          Temenica; 
16. 10.: Dolenja vas in   
            Pungert; 
23. 10.: Škoflje in         
             Sela pri Dobu 
30. 10.: Artiža vas                                      

 Če rožni ven'c boš molil rad, dobil boš milost 
vsakiktar; Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo! 



OKTOBER 
3 

PONEDELJEK 

Frančišek Borgia, 
redovnik 

7h   Š  za zdravje 
          po namenu darovalca  

OKTOBER 
4 

TOREK 

 

Frančišek Asiški, 
red. ust. 

7h   Š + Milka in + Franc Fajdiga 
           + Ana Abram 

 
 

OKTOBER 
5 

SREDA 

 

Favstina 
Kowalska, red. 

7h    Š + Stanislav Smodiš 
19h Š + Milna Duša, Čagošče 
           ++ Kutnarjevi iz Velikih Dol 

OKTOBER 
6 

ČETRTEK 

Bruno, 
ust. Kartuzianov 

7h     Š + Marjan Kastelic 
          + Mihael Skubič 

 

 

OKTOBER 
7 

PETEK 

 

Rožnovenska 
Mati Božja 

7h   Š  za zdravje 
19h Š + Feliks Klemenčič, Glogovica 
          + Neža Perpar, obl. 

 
 

OKTOBER 
8 

SOBOTA 

 

Benedikta, 
devica, muč. 

19h Š + Jože Fajdiga 
           + Lovro Markovič, obl. 
          + Anton Kozlevčar, Pokojnica 

 

 
OKTOBER 

9 
NEDELJA 

 

28. nedelja med 
letom,  

sklep tedna za 
življenje 

6h   Š + Alojz Strajnar, obl. 
8h    Š + Jožefa, obl. in + Alojz Sinjur 
          + Marjan Klemenčič, obl. 
10h Š + Veronika Sinjur, obl. 
          + Jože Anžlovar in + Martin Kastelic, obl. 
             za farane 

 

OKTOBER 
10 

PONEDELJEK 

 

 

Danijel (Danilo), 
škof 

7h    Š + Matilda Drab 
          + Janez Blatnik 
18h Vel. Češnjice: za vse ++ iz podružnice sv. Ane 

 

OKTOBER 
11 

TOREK 

 

 

Janez XXIII., 
papež 

7h    Š + Marija Medeved 
++sošolki in prijateljici: +Ani Bavdež in +Milena Jazbec 
18h Hrastov Dol: za vse ++ iz soseske Hrastov  Dol     

 

 

OKTOBER 
12 

SREDA 

 

 

Maksimiljan 
Celjski, muč. 

7h   Š + Roza Perpar 
19h Š + Ivan Vencelj 
          ++ iz družine Mandelj, Rdeči Kal 

 

 

OKTOBER 
13 

ČETRTEK 

 

 

Gerald, 
vitez 

7h   Š + Zdenko Mulh 
          + Jožefa, obl. in vsi ++ Severjevi, Rdeči Kal  
18h Dob: + Anton Škrabec 

 

OKTOBER 
14 

PETEK 

 

Kalist I., 
papež, muč. 

7h   Š + Anton Novak 
19h Š ++ Barbčevi, Artiža vas 
          + Mihaela Hribar, Glogovica  

 

 

OKTOBER 
15 

SOBOTA 

 

 

Terezija Velika, 
devica, C. uč. 

19h Š + Karol in + Terezija Grden, Šentvid 
           + Karol Mostar, obl. 
           + Ana Groznik, obl. 

 
OKTOBER 

16 
NEDELJA 

 

28. nedelja med  
letom, 

Marjeta Marija 
Alakok, red. 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Jožefa Glavič, obl. 
          + Betka, + Leja in + Janez Kastelic 
10h Š + Anton Fajdiga 
          + Jože, obl. in + Marija Grabnar 

 



 

OKTOBER 
17 

PONEDELJEK 

 

Ignacij Antiohijski, 
škof, muč. 

7h   Š + Marko Kastelic 
          + Franci Žlindra 
18h Dob: + Janez Mežan 

 

OKTOBER 
18 

TOREK 

 

Luka, 
evangelist 

7h   Š  za žrtve prometnih nesreč 
          + Marija Zadel, obl. 
18h Velike Pece: vsi ++ iz soseske Marije Snežne 

 

OKTOBER 
19 

SREDA 

 

Pavel od Križa, 
duhovnik 

7h    Š + Justina Steklačič 
19h Š + Janez Bajc 
           + Jože Fajdiga iz Novega mesta 

 
 

OKTOBER 
20 

ČETRTEK 

Irena, 
muč. 

7h     Š  + Frančišek Kutnar 
             po namenu 
18h Vel. Češnjice: za sosesko 

 
 

OKTOBER 
21 

PETEK 

Uršula, 
devica, muč. 

7h   Š + Slavko Marinčič 
19h Š + Avguštin Koleša   
+Anton in +Frančišek Ceglar, obl. in + Ljudmila Kralj 

 

OKTOBER 
22 

SOBOTA 

Janez Pavel II., 
papež 

19h Š + Danijel Kastelic, obl. 
           + Anton Kastelic, obl. 
               + Franc in + Jožefa Kotar, obl. 

 
OKTOBER 

23 
NEDELJA 

 

 

29. nav. ned., 
misijonska 

nedelja 
 

6h   Š ++ starši Novak, ++ bratje in sestre, Šentpavel 11  
8h    Š + Albin in + Francka Verbič 
             za farane 
10h Š + Janez Štrus 
           + Anton Fortuna 

 

OKTOBER 
24 

PONEDELJEK 

 
 

 

Anton Marija 
Claret, škof 

7h    Š + Tone Dremelj, Resnikov 
           + Janez Blatnik 
18h Hrast. Dol: ++ Turk in ++ sorodniki 

OKTOBER 
25 

TOREK 

 

Krizant in Darija, 
muč. 

7h    Š + Jože Kozlevčar 
           + Matilda Drab 
18h Vel. Češnjice: + Emilija in + Leopold Potokar in vsi 
                                ++ Bernadovi    

 

 

OKTOBER 
26 

SREDA 

Rustik, 
škof 

7h    Š + Nada Mostar 
19h Š + Julijana Kosin (100let) 
          + Anica in ++ starši Lampret 

OKTOBER 
27 

ČETRTEK 

 

Evarist, 
papež 

7h   Š + Jožefa Zupančič 
          + Drago Kovačič, Radohova vas 
18h Šentpavel: za sosesko 

OKTOBER 
28 

PETEK 

Simon in Juda 
Tadej, apostola 

7h   Š + Boris in + Štefanija Zajc 
19h Š + Tone Krašovec 

 

OKTOBER 
29 

SOBOTA 

 

Mihael Rua, 
duh., red. 

19h Š  v čast Materi Božji za zdravje 
           ++ Zrimškovi 
          ++ starši in + Lojze Možina 

 

OKTOBER 
30 

NEDELJA 

30. ned. med 
letom, 

žegnanjska 
nedelja 

6h    Š   za farane 
8h   Š + Kristina Grabnar 
10h Š + Vida Kavšek 
          + duhovnik Janko Novak 

 



Nove orgle. TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 
185.917,00 EUR. 

2.09.2022 pogreb: + Matilda Drab 708,00 € 

5.09.2022 Barbčevi, Artiža vas  1.000,00 € 

5.09.2022 Hribarjevi, Glogovica 25a 300,00 € 

10.09.2022 Sonja Verbič, Artiža vas 6 300,00 € 

14.09.2022 N.N. 50,00 € 

17.09.2022 N.N. 1.700,00 € 

17.09.2022 pogreb: + Jože Kozlevčar 371,00 € 

20.09.2022 Janez Groznik z družino, Šentvid 143 400,00 € 

21.09.2022 Jože in Lea Kastelic, Petrušnja vas 15a 500,00 € 

21.09.2022 družina Praznik, Šentpavel 25 550,00 € 

21.09.2022 pogreb: + Kristina Grabnar 1.202,00 € 

26.09.2022 N.N., Hrastov Dol 500,00 € 

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi 

Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane 

po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz 

'najlepših jesenskih rož' – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta 

pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz 

otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z 

ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita 

šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. V mesecu oktobru tako 

radi vzemimo v roke rožni venec. Naj vas in vaše družine zbira k srčni 

molitvi k naši nebeški Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti rožnega 

venca postajamo vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih ljubezni 

prepoznavni v današnjem svetu. 

 

Lepo vabljeni na predavanje z naslovom »KAKO DEMENCO LAHKO 

ODLOŽIMO IN KAKO JO ZDRAVIMO?«, 

o čemer nas bo seznanil predsednik Strokovnega sveta Spominčice, priznani 

zdravnik prof. dr. Zvezdan Pirtošek. Predavanje se bo dotaknilo naslednjih 

tem: Ali lahko demenco odložimo? 40% demenc na svetu bi lahko preprečili 

– kako? Kako demenco zdravimo danes  v Sloveniji in katero novo zdravilo 

je že na razpolago v Ameriki? Zakaj se Evropa za to zdravilo (še) ne odloča? 

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je priznani zdravnik in predstojnik katedre za 

nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti, ki s svojim izjemnim delom 

ozavešča javnost o nevrodegenerativnih boleznih, še posebej demenci.  

Število mest je omejeno, prijave so obvezne.  

Prijava: ivankinespomincice@gmail.com 
 

mailto:ivankinespomincice@gmail.com


Priprave na montažo novih orgel 
Na koru župnijske cerkve so domači mojstri pod vodstvom 

Andreja Verbiča začeli s pripravljalnimi deli pred montažo 

novih orgel. Za napeljavo dodatne cevi za vpihovanje zraka 

je bilo potrebno narediti nov preboj na cerkvenem stropu, 

na cerkvenem podstrešju pa je že zgrajen poseben prostor 

v katerem se bo nahajal meh z elektro motorjem. 

Medtem je živahno tudi v delavnici Orglarstva Močnik, kjer pospešeno izdelujejo 

posamezne sestavne dele novih orgel. Na spodnjih posnetkih lahko vidimo kako 

raznoliko in zahtevno je izdelovanje orgel.                                                  (Pripravil Matej Šteh) 


