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POZDRAV G. KAPLANA  

          Letošnji dopust sem izkoristil za romanje v Španijo. Moj 
glavni cilj je bil Santiago, ena izmed najstarejših in 
najpomembnejših romarskih poti krščanstva. Imel sem trdno 
voljo in veliko željo, da poromam k svetemu Jakobu 
starejšemu iz dveh razlogov: 1. Sveti Jakob starejši je moj krstni 
zavetnik in 2. letos je leto svetega Jakoba, ker smo njegov god 
obhajali v nedeljo in je ob tej priložnosti sveti sedež določil 
posebne odpustke vsem, ki bodo v tistem letu poromali v 
Santiago de Compostela. 
          Ob vrnitvi domov v Slovenijo sem se spotoma ustavil 
pri svetemu Arškemu župniku, svetemu Janezu Marija 
Vianneju, ki je zavetnik nas duhovnikov. Ta svetnik se je po 
določbi škofa napotil v majhno vasico Ars, kjer je bil določen 
da prevzame mesto Arškega župnika. Po poti se je izgubil. 
Srečaj je nekega dečka, ki ga je vprašal za pot. Ko mu jo je 
deček pokazal mu je sveti duhovnik odgovoril: »Ti si mi 
pokazal pot v Ars, jaz pa ti bom pokazal pot v nebesa«. 
 Med vas prihajam, kot na moje četrto kaplansko mesto. 
Bil sem posvečen leta 2015. Kaplanoval sem 3 leta v 
Grosupljem. Potem 1 leto v Ribnici in nazadnje dve leti na 
Žalah v Ljubljani. Vsaka izmed teh župnij je bila dragocena 
izkušnja. Gotovo bom imel lepo izkušnjo tudi tukaj pri vas, saj 
če si Božji, je vedno lepo, četudi kdaj izkusimo Jezusovo 
breme, ki je prijetno in breme, ki je lahko.  
          Z isto željo prihajam k vam, dragi Šentvičani. Iz vsega 
srca bi vam rad kazal pot v sveta nebesa, ki ni lahka, pa vseeno 
razveseljuje človekovo srce že tukaj na zemlji. Za vas bom vsak 
dan molil brevir, pa tudi vas prosim, da molite zame, da bom 
svoje poslanstvo med vami dobro izpolnil.   
                                                                          kaplan Aljaž 

»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 septembru bodo 
krsti v nedeljo, 12. sept., pri 
10. sv. maši. Priprava za 
starše in botre bo v 
ponedeljek, 6. sept. ob 19. 
uri v Župnijskem domu.  

Prvi petek 
Obisk bolnikov na domu. 

Mladinci 
Mladi (vsi, ki ste končali 
osnovno šolo, animatorji...) 
lepo povabljeni na prvo 
mladinsko srečanje, ki bo v 
petek, 10. sept. ob 19. uri. 
Povabite tudi prijatelje.   

Ministranti 
Že dolgo časa je od našega 
zadnjega srečanja. Obleke 
so prekratke in jih je 
potrebno zamenjati, vaje in  
dogovori za naprej pa so 
tudi potrebni. Z g. 
kaplanom se dobite v 
soboto, 18. sept., ob 9. uri. 
Vabljeni novi ministranti!!!!! 

Vpis k verouku 
Vpis k verouku bo v 
ponedeljek (6. sept.) in v 
sredo (8. sept.) od 14. do 
18. ure v Župnijskem 
domu. Za nižje razrede bo 
vpis v učilnici, za višje pa v 
pisarni. Priporočeni 
prispevek za verouk na 
družino je, tako kot lani, 30 
EUR. Pri vpisu boste lahko 
kupili knjige in del. zvezke. 
Prijavnico izpolnite že 
doma, da bo v župnišču vse 

potekalo hitreje. Dobite jo 
lahko v cerkvi, lahko pa jo 
tudi sami natisnete. 
Objavljena  je na naši 
spletni strani. Kljub 
bolezni Covid 19 mora iti 
življenje naprej. Obisk sv. 
maš je upadel kljub temu, 
da je pri nas velika cerkev 
in veliko število sv. maš. 
To me žalosti. Seveda je 
vsak zase odgovoren pred 
Bogom, naloga nas 
duhovnikov pa je, da vas 
spodbujamo in vam 
pomagamo v duhovnem 
življenju. Če  mislimo, da 
lahko živimo brez Boga, 
samozadostno,  se zelo 
motimo. Na to nas 
spominja tudi sedanja 
bolezen, pa razne nesreče 
in tragedije. Brez Boga gre 
nekaj časa, dolgo pa ne. 
Tako nas uči zgodovina. 
Starši ne pozabite, da ste 
pri krstu otrok pred 
Bogom obljubili, da boste 
poskrbeli za njihovo 
versko vzgojo. Sestanek 
za starše bo po triadah: 
1.-3. raz.: sreda, 15. sept.; 
4.-6. raz.: sreda, 22. sept.; 
7.-9. raz.: sreda, 29. sept. 
Ob 19. uri pridete k sv. maši, 
nato nadaljujemo v cerkvi. 
Tisti, ki imate otroke v 
različnih razredih, 
izberete eno sredo, ki vam 
najbolj ustreza. Se vidimo! 

Nedelja, 5. sep. 
6h:  Irena Novak 
      Rok Pajek 
8h:  Nuša Volkar 
      Mojca Verbič 
10h: Matija Kutnar 
       Tadej Koleša 

Nedelja, 12. sep. 
6h:  Magda Pirman 
      Majda Lokar 
8h:  Matej Šteh 
      Manca Mostar 
10h: Lucija Fortuna 
       Alenka Verbič 

Nedelja, 19. sep. 
6h:  Marjeta Bijec 
      Tomaž Tomažič 
8h:  Breda Kastelic 
       Ana Koleša 
10h: Saša Koleša 
       Tina Medved 

Nedelja, 26. sep. 
6h:  Andreja Grabnar 
      Drago Lokar 
8h:  Martin Krnc 
      Barbara Primec 
10h: Leja Kastelic 
      Alenka Sinjur 

Čiščenje  cerkve 
5. 9.: Pristavlja vas 
12. 9.: Hrastov Dol, 
           Trnovica 
19. 9.: Male in Vel. 
          Pece 
26. 9.: Rd. Kal, Sad 

 
Kaj pomeni učena glava, če v srcu ni Boga? 



 

AVGUST 
30 

PONEDELJEK 

 

Feliks (Srečko), 
muč. 

7h   Š + Jožef Selan, obl. 
           za zdravje Jane Lampret 
18h Redeči Kal: ++ Rutarjevi, Rdeči Kal 

SEPTEMBER 
31 

TOREK 

Nikodem, 
Jezusov uč. 

7h   Š  za dobrotnika 
v čast Materi B. za zdravje, poštenost in pravičnost 

 

SEPTEMBER 
1 

SREDA 

 

Brezjanska 
Mati Božja 

7h    Š + Jože Kastelic, Petr. vas 
19h Š + Jožefa Kastelic 
          ++ Pucelj iz Doba 

SEPTEMBER 
2 

ČETRTEK 

 

Marjeta, 
devica, muč. 

7h    Š + Stanislav Smodiš 
18h Hrast. Dol: + Tone Oven in + Marija Gregorčič 

 

SEPTEMBER 
3 

PETEK 

 

Prvi petek, 
Gregor Veliki, pap. 

7h   Š + Jože Fajdiga in ++ sorodnika 
19h Š + Franc Kavšek, obl. in ++ Zelenkotovi 
          ++ starši Trontelj 

 

SEPTEMBER 
4 

SOBOTA 

 

Prva sobota, 
Mojzes, prerok 

19h Š + Jože Verbič, Podboršt 
          ++ starši Kralj 
+ Franc Kurnik, ++ starši Tiček, ++ Dragota in + teta 

 
SEPTEMBER 

5 
NEDELJA 

 

23. ned. med 
letom, 

angelska nedelja 

6h   Š  za farane 
8h   Š ++ Rupnški 
           za Božje varstvo otrok 
10h Š + Pepca Zupančič 
10h Šentpavel: žegnanje – za sosesko 

 

SEPTEMBER 
6 

PONEDELJEK 

 

Zaharija, 
prerok 

7h    Š + Srečko Porenta 
          + Jože Miklič, Dolenja vas 
18h Hrast. Dol: + mama Jožefa Turk, obl. 

 

SEPTEMBER 
7 

TOREK 

 

Regina, 
devica, muč. 

7h    Š + Marija Lampret 
           + Alojz Zupančič 
           + Amalija Zupančič 

 

SEPTEMBER 
8 

SREDA 

 

Marijino Rojstvo, 
Mali šmaren 

7h    Š + Jožefa Novak, obl. 
19h Š  + Ivan Groznik, obl. 
           + Janez Verbič, obl. in + Marija Kuhar 

 

SEPTEMBER 
9 

ČETRTEK 

 

Peter Klaver, 
misijonar 

7h    Š + Alojzija Kristan 
           + Marija Šmrgut, obl. 
18h Sobrače: ++ Pristopec 

 

SEPTEMBER 
10 

PETEK 

 

Nikolaj Tolentinski, 
spokornik 

7h    Š + Milka Grabnar 
19h  Š ++ Žerjavovi 
            v zahvalo 

SEPTEMBER 
11 

SOBOTA 

 

Prot in Hijacint, 
mučenca 

19h  Š + Jože Anžlovar in + Martin Kastelic, obl. 
            + Tjaša Erjavec 

 

SEPTEMBER 
12 

NEDELJA 

 

 

24. ned. med 
letom 

6h   Š    za farane 
8h   Š + Julija na in + Alojzij Berdajs 
10h Š + župnik Jože Koželj 
          + Frančiška Bregar, Dob 3, obl. 

 



 

SEPTEMBER 
13 

PONEDELJEK 

 

Janez Zlatousti, 
škof, C. uč. 

7h  Š + Ljudmila Kralj 
         + Amalija Zupančič 
         + Marinka Pušljar 

 

SEPTEMBER 
14 

TOREK 

 

Povišanje sv. križa 
7h   Š + Jožef Lampret 
          v čast Materi Božji za zdravje 
18h Dob: ++ Dimnikovi 

 

SEPTEMBER 
15 

SREDA 

 

Žalostna Mati Božja 
7h    Š + Jože Sinjur 
19h Š + Anton Kutnar, obl. 
          + Tone Krašovec 

 

SEPTEMBER 
16 

ČETRTEK 

 

Kornelij in Ciprijan, 
mučenca 

7h    Š  + Marija Škrabec 
10h Klešček: za pohodnike 
18h Hrast. Dol: + Amalija Šraj, obl. 

 

SEPTEMBER 
17 

PETEK 

 

Robert Bellarmino, 
škof, C. učitelj 

7h   Š + Ana Marjeta Bavdež 
19h Š + Silvo Golf 
          + Rozalija Kuhelj 

 

SEPTEMBER 
18 

SOBOTA 

 

Jožef Kupertinski, 
duhovnik 

19h Š ++ starši in + Janez Kastelic 
          + Janez Bajc 
          + Alojzij in + Terezija Korevec, obl. 

 
SEPTEMBER 

19 
NEDELJA 

 

25. ned. med letom, 
ned. svetniških 

kandidatov 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Zvone Sadar, obl. 
10h Š + Alojzij Adamič, Dob 
          + Alojzij in + Julijana Slak  
10h Gradišče: blagoslov obnove zvonjenja in ost. 

 

SEPTEMBER 
20 

PONEDELJEK 

 

Evstahij, 
škof, muč. 

7h    Š + Anton Škrabec 
          + Jaka Anžlovar, obl. 
18h Vel. Češnjice: + Alojz Kastelic, Vel. Češ. 

 

SEPTEMBER 
21 

TOREK 

 

Matej, 
evangelist, apostol 

7h   Š + Jožefa Štepec, obl. in + Jože 
          + Slavko Marinčič 
18h Hrast. Dol: + Jožefa in + Franc Oven, obl. 

 

SEPTEMBER 
22 

SREDA 

 

Mavricij, 
muč. 

7h    Š + Jože in + Rozalija Kutnar, Zaboršt 
19h Š + Frančiška Novak, obl. 
          + Jože Kramar 

 

SEPTEMBER 
23 

ČETRTEK 

 

Pij iz Pietrelcine, 
redovnik, spovednik 

7h   Š + Tjaša Erjavec 
          + Marija in + Avgust Rus, Radoh. vas, obl. 
18h Vel. Češ.: za vse ++ iz podružnice sv. Ane 

 

SEPTEMBER 
24 

PETEK 

 

Anton Martin 
Slomšek 

7h   Š + Lovro Zupančič 
19h Š + Jožefa Bregar, obl. 
          ++ Škrabčevi iz Doba 

SEPTEMBER 
25 

SOBOTA 

Nikolaj iz Flue, 
kmet, puščavnik 

19h Š + Jože Mostar, Češnjice 
           + Terezija in + Anton Čebular, obl. 

 
SEPTEMBER 

26 
NEDELJA 

 

 

26. ned. med letom, 
Slomškova ned. 

6h   Š    za farane 
8h   Š + Jože Glavič 
          ++ starši Verbič in ++ sorodniki iz Podboršta 
10h Š + Stanislav Zorec 
           za blagoslov in Božje varstvo 

 



Nove orgle. TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 
113.706,00 EUR. 

316 16.05.2021 prvoobhajanci 40,00 € 

317 2.08.2021 Marko Širovnik, Šentvid pri Stični 500,00 € 

318 11.08.2021 pogreb: + Jože Sinjur 1.690,00 € 

319 13.08.2021 Marija Perpar, Boga vas 5 150,00 € 

320 21.08.2021 Vida Jaklič, Dob 29 100,00 € 

321 22.08.2021 Novak, Hrastov Dol 19 300,00 € 

322 22.08.2021 Jožica Legan, Dob 3 300,00 € 

323 22.08.2021 N.N. 100,00 € 

324 23.08.2021 Andrej Vencelj, Šentvid pri Stični 500,00 € 

325 26.08.2021 Jožefa Krašovec, Šentvid pri Stični 64 500,00 € 
 

BLAGOSLOV NA GRADIŠČU 
 

Pri cerkvi sv. Nikolaja na Gradišču smo že spomladi na novo uredili 
elektrifikacijo zvonov, jih popolnoma na novo vpeli z novimi jarmi in 
kovinsko konstrukcijo. V zvoniku smo popravili polkna, lesen pod, 
stopnice, prebelili znotraj in tudi zunanjo severno steno, zamenjali 
osvetljavo...   

Korona virus nam je preprečil, da bi opravili blagoslov opravljenih del na 
nedeljo, dne 4. 4. 2021, ko je bilo v soseski sv. Nikolaja žegnanje. Kakor je 
bilo tudi prvotno načrtovano, bomo to opravili potem, ko ne bo več 
omejitev zbiranja. 

Vsem, ki ste sodelovali, se bomo poimensko zahvalili ob blagoslovu, ki ga 
bo opravil stiški opat, g. Maksimiljan File, v nedeljo, 19. septembra 
ob 10. uri. 

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, je letos pomladi zapisal Jože Košak, ključar. 

VOLITVE ČLANOV ŽPS 

Škofje so odločili, da bodo volitve novih članov ŽPS v nedelj 26. sept. Dve 
nedelji prej boste lahko v cerkvi vzeli lističe, kamor boste napisali svoje 
kandidate. Liste boste doma izpolnili in jih v nedeljo 26. sept. prinesli v 
cerkev in oddali v nabiralnik. Člani imajo mandat 5 let. Izvolimo modro!  

 



ANGELSKA NEDELJA (5. sept.) 

Angeli so kot spomladanske vonjave: ne vidimo jih, ne moremo jih 
fotografirati niti se jih dotakniti; o njih lahko samo pripovedujemo. 
Tako kot ne moremo videti esenc, ki jih zbuja rahla sapica in ki barvajo 
ozračje jasnih majskih dni, ne moremo zaznati navzočnosti angelov, 
če je srce močno onesnaženo in umazano ali če nemirno in živčno hiti 
za iluzijami, ki duši jemljejo dih. Angele vidimo, ko je naš pogled jasen 
in uho čuječe … Lahko jih celo čutimo, ko nas božajo po obrazu.         
                                                               P. Mauro Gambetti 

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV (19. sept.) 

Nedelja svetniških kandidatov nas še posebej vabi k molitvi zanje, ob 
tem pa se nam postavlja vprašanje, kako sploh nekdo postane svetnik 
ali blaženi. Postopek razglasitve kandidata za blaženega se začne, če 
med verniki obstaja zavest o posameznikovih izrednih krepostih in se 
na svojo pobudo obračajo nanj za priprošnjo v različnih duhovnih in 
telesnih potrebah. Ko krajevni škof ugotovi, da je predpostavka o 
kandidatovem izrednem življenjskem pričevanju vere utemeljena, 
prosi Kongregacijo za zadeve svetnikov za dovoljenje za začetek 
postopka zbiranja gradiva na škofijski ravni. Zbiranje gradiva je 
namenjeno dokazovanju in utemeljevanju svetosti v času 
kandidatovega življenja. Škof imenuje tudi postulatorja, ki v njegovem 
imenu vodi postopek, ki lahko traja tudi več desetletij. Ko se postopek 
zbiranja dokaznega gradiva na škofijski ravni konča, gradivo pošljejo 
na Kongregacijo za zadeve svetnikov, ki ga znova preuči. Kandidat 
oziroma Božji služabnik, pri katerem se ugotovi nadpovprečna 
stopnja kreposti, je razglašen za blaženega, če se na njegovo 
priprošnjo zgodi dokazljiv čudež. Navadno je to čudežno ozdravljenje 
kakšne neozdravljive bolezni. Primer mora preučiti neodvisna 
komisija zdravnikov, ki poda strokovno mnenje, katerega sklep mora 
biti, da z vidika stroke razplet bolezni ni razložljiv. Mnenje preveri tudi 
pristojna Kongregacija. Če ugotovi, da je šlo za nadnaraven poseg, je 
s tem izpolnjen pogoj za razglasitev Božjega služabnika za blaženega. 
Za razglasitev za svetnika pa je po razglasitvi za blaženega potreben 
še dodaten čudež. 


