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Zapojte zahvalo, igrajte našemu Bogu.  Ps 147,7 
 

 

Takole smo v Šentviški mreži, naših farnih oznanilih, zapisali 
januarja 2020: 
Dragi šentviški farani!  
Težko si je predstavljati življenje brez glasbe, sveto mašo brez 
petja, župnijske slovesnosti brez mogočne orgelske spremljave. 
Kot smo že zapisali, se orglam v naši župnijski cerkvi počasi, a 
zanesljivo izteka čas. Številne lesene piščali ne zmorejo več 
opravljati svojih nalog, so dotrajane in naši organisti morajo vse 
pogosteje opustiti kak register, ker ne zveni več prav. Včasih se 
zgodi, da kateri izmed registrov utihne kar med samim igranjem.  
Naše pnevmatske orgle so bile izdelane v težkih časih prve 
svetovne vojne leta 1917, nazadnje temeljito obnovljene pred 27 
leti, nova obnova bi bila zgolj kratkotrajna rešitev, zato z letom 
2020 začenjamo zbirati sredstva za nove šentviške orgle. 
Zavedamo se, da je pred nami nov izziv in zahtevna pot, vendar 
smo v preteklosti  dokazali, da za dobro in pomembno stvar 
stopimo skupaj, združimo moči, da bodo naši zanamci tudi zaradi 
našega dela ponosni.  
In sedaj so pred nami nove orgle. Inštrument, ki naj slovesno poje 
ob vseh slovesnostih, praznikih in raznih dogodkih, ki bodo 
sledili. Naslednje rodove bodo orgle spremljale od krsta, prvega 
sv. obhajila, preko birm in porok. Pa vse do takrat, ko bodo 
vsakemu posebej pele žalostinke in nam budile upanje in vero v 
srečno večnost. 
Opravljeno je veliko delo. Hvala Luku Posavcu in Alešu 
Razpotniku za zasnovo in strokovne ideje, Orglarstvu Močnik za 
izjemno opravljeno delo, ter vsem, ki ste sodelovali in darovali 
sredstva. Največja zahvala pa dobremu Bogu, kateremu v čast naj 
dolga leta pojejo nove šentviške orgle! 
                                                                    Izidor Grošelj, župnik 
 

»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, 5. feb. 
Priprava za starše in botre 
bo v ponedeljek, 30. jan., ob 
18. uri. 

Svečnica 
V sredo, 2. februarja, bo 
praznik Jezusovega 
darovanja - Svečnica. Pri sv. 
maši zjutraj in zvečer bo 
blagoslov sveč, ki jih 
prinesite s seboj, da boste 
imeli doma blagoslovljene 
sveče, ki jih lahko prižigate 
ob različnih priložnostih. 
Že dalj časa je v naši župniji 
lepa navada, ko ob nakupu 
sveč, ki jih med sv. mašo, 
pred darovanjem prinesete 
pred oltar, darujete za 
vzdrževanje župnijske 
cerkve.  Za razsvetljavo, 
ogrevanje, vosek... V 
nedeljo, 5. feb. Hvala!!! 

Sv. Blaž 
V petek, 3. feb., goduje sv. 
Blaž, škof in mučenec. Pri 
sv. mašah boste lahko 
prejeli blagoslov sv. Blaža, 
ki nas varuje bolezni v grlu 
in vsakršnega drugega zla.  

Blagoslov orgel 
 V soboto zvečer (11.2.) 
po sv. maši ob 18. uri, bo 
predstavitev orgel. Pre- 
dstavili nam bodo  koncept, 
sestavo, delovanje in samo 
izvedbo novih orgel. V 
cerkvi bo iz kora potekala 
projekcija na platno, ki bo 
spredaj pred oltarjem. 

Vabljeni na to 
predstavitev, da si bomo 
lažje predstavljali zakaj 
temu inštrumentu 
pravimo: kraljica glasbil. 
Pri tej predstavitvi bomo 
dobrotnikom in botrom 
podelili žup. zahvale. V 
nedeljo, 12. februarja, 
bo g. nadškof Stanislav 
Zore pri sv. maši ob 10. 
uri blagoslovil nove 
orgle. Poleg te sv. maše 
bo na to nedeljo samo še 
sv. maša ob 7. uri in ne kot 
je običajno ob 6. in 8. uri. 
Narejeno je zelo veliko 
delo, ki je pomembno za 
vso našo župnijo in širše. 
Zato vsi farani lepo 
vabljeni k tej slovesnosti, 
po sv.  maši pa k 
skupnemu druženju in 
pogostitvi, ki bo v 
župnijski dvorani in zunaj 
na dvorišču. Za 
pogostitev: kdor lahko 
prinese vino, naj ga 
prinese v župnišče do 
srede, 8. 2. Pecivo pa v 
soboto 11. 2. od 9. do 12. 
ure. Hvala lepa! 

Biblična skupina 
V sredo, 2. in 16. feb. po 
večerni sv. maši. Vabljeni! 

Družabni večer 
Za starejše nad 60 let bo v 
petek, 17. 2. v Žup. domu. 

Družabne igre 
Bodo 22.  februarja po 
večernicah ob 14.30 uri. 

Nedelja, 5. februar 

6h:  Irena Novak 
      Rok Pajek 
8h:  Ana Adamlje 
       Jožko Glavič 
10h: Uroš Hribar 
       Špela Hribar 
Nedelja, 12. februar 

7h:   prostovoljci 
10h: Anja Fajdiga 
       Jože Rojec 
Nedelja, 19. februar 

6h:  Jana Žurga 
      Magda Pirman 
8h:  Katja Adamlje 
       Meta Dremelj 
10h: Tadej Koleša 
       Lucija Fortuna 
Nedelja, 26. februar 

6h:   Majda Lokar 
       Nevenka Rugelj 
8h:   Andreja Štepec 
       Meta Dremelj S 
10h: Alenka Verbič 
       Saša Koleša 

 

Krašenje cerkve 

5. 2.:  Šentvid-šola  
          in center 
12. 2.: Čiščenje: 
           Radohova vas            
           prvi in drugi del 
           Krasi: ga. Frida 
19. 2.: Šentvid: 
           Rašica 
26.2.:  Šentvid: 
           Stari trg 

 

Zapojte zahvalo, igrajte našemu Bogu.   



 

JANUAR 
30 

PONEDELJEK 

 

Peter Bolgarski, 
menih 

7h  Š + Anton Novak 
         + Jožko Kastelic, obl. 
          za srečno operacijo in okrevanje 

 
 

JANUAR 
31 

TOREK 

 

Janez Bosko, 
ust. Salezijancev 

 

7h   Š + Alojzij Sinjur, obl. 
          + Marija Srnelj, obl. 
17h Dob: + Toni Glavič 

 

FEBRUAR 
1 

SREDA 

 

 

Brigita Irska, 
opatinja 

7h    Š + Karel Verbič, 2. pog. 
18h Š + Franc Rus, obl. 
          + Alojzij Zajec, 2. pog. 

 

FEBRUAR 
2 

ČETRTEK 

 

 

 

Jezusovo darovanje, 
Svečnica 

7h     Š ++ Zaletelovi 
18h Š ++ Ovničkovi iz Šentpavla  
+Jože Kotar, obl. in +Ivanka Mikec, obl., Pokojnica  

 

FEBRUAR 
3 

PETEK 

 

Prvi petek  
Blaž, škof mučenec 

7h   Š + Frančiška Blatnik, obl. 
18h Š + Miran Lavrih, obl. 
          + Karel Hribar, Šentvid, obl. 

 

FEBRUAR 
4 

SOBOTA 

 

 

Prva sobota  
18h Š + Alojz Božič 
           + Ivan Groznik, Glogovica, obl.  
           + Alojz Vencelj, st., obl. 

 
 

FEBRUAR 
5 

NEDELJA 

 

 
5. ned. med letom, 
Agata, dev., muč. 

 

6h    Š   za farane 
8h   Š + Pavelček Dremelj in ++ nedolžni otroci 
          + Tilka Frelih, obl. in ++ Drobnetovi 
10h Š + Anton Črnič, obl. 
           + Amalija Polončič, obl. 
          + Janez Kastelic, obl. 

 

FEBRUAR 
6 

PONEDELJEK 

 
Pavel Miki in drugi 

japonski muč. 

7h    Š + Jožefa Kotar, obl.   
             po namenu darovalca 
17h Šentpavel: + Rozalija Lavrih, obl. 

 

FEBRUAR 
7 

TOREK 

 

Rihard, 
kralj 

7h    Š ++ Tišlarjevi iz Doba 
           + Franc Pajek in + sin Franci 
           + Alojz Potokar, obl. 

 

FEBRUAR 
8 

SREDA 

 
 

Jožefina Bakhita, 
Prešernov dan - d. p 

7h    Š + Matjaž in + Franc Pevec, Zagorica 
18h Š  za srečno vožnjo 
          + Marija Uhan, obl. 

 

FEBRUAR 
9 

ČETRTEK 

 
 

Apolonija, devica, 
muč. 

7h      Š + Mari Grajzar, obl. 
           + Jožefa Marinčič, obl. 
17h Dob: + Jože in + Marija Kavšek 

 
 

FEBRUAR 
10 

PETEK 

 

Sholastika, 
devica, mučenka 

7h   Š + Jože in + Rozalija Rus, Pristavlja vas, obl. 
18h Š + Albina Jenko, obl. 
          + Tone Krašovec 

 
 

 

FEBRUAR 
11 

SOBOTA 

 

 

Lurška Mati Božja, 
svet. dan bolnikov 

18h Š + Nada in + Lovro Štajnar, obl. 
          ++ starši Kalinger in + brat 
          + Anica in ++ starši Lampret 

 
FEBRUAR 

12 
NEDELJA 

 

 

6. ned. med letom, 
blagoslov novih 

orgel 

7h   Š  za farane 
          + Janez Zupančič, obl. 
10h Š ++ Nograšek 
          + Jože Grabljevec, obl. 
          + Franc Kastelic in + duh. Janez Novak 

 



 

FEBRUAR 
13 

PONEDELJEK 

 

Gilbert, 
škof 

7h   Š  v zahvalo za zdravje 
          + Jože Kozlevčar 
          + Franc Fajdiga, obl. 

 

FEBRUAR 
14 

TOREK 

 

 

Valentin, 
duh., muč. 

7h   Š + Ivana Kovačič, obl. 
          ++starši Kastelic in Tekavčič 
17h Dob: za zdravje 

 

FEBRUAR 
15 

SREDA 

 

Klavdij, 
redovnik 

7h    Š + Mari Zupančič 
18h Š + Anton Kutnar 
           + Marija Šraj in + Ana Grom 

 

FEBRUAR 
16 

ČETRTEK 

 

Julijana, 
muč. 

7h     Š + Nada Mostar 
           + brat Vile Dežman in + Zinka Svetel 
           + župnik Jože Grebenc in + Anica Dobrovc, obl. 

 

FEBRUAR 
17 

PETEK 

 

 

Silvin, 
škof 

7h   Š  + Jožefa Zupančič 
18h Š  + Lojzka Petan, obl. 
           + Alojzij Vencelj, obl. 

 

FEBRUAR 
18 

SOBOTA 

 

 

Frančišek Regis, 
duh., muč 

18h Š  + Anica Vresk 
           + Francka Verbič, Velike Pece, obl. 
           + Jože Verbič, obl. 

 
 

FEBRUAR 
19 

NEDELJA 

 
7. nedelja med 

letom 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Ivan Vencelj 
          + Fanči Sinjur, obl. 
10h Š + Marjan Kastelic 
          + Alojzija Miklavčič, obl. 

 

FEBRUAR 
20 

PONEDELJEK 

 

Jacinta in 
Frančišek Marto, 

fatimska pastirčka 

7h    Š + Ani Abram, + Jože in ++ starši Štepec 
          + Lojzka in ++ starši Nose 
17h Dob: + Fani Berdajs, obl. 

 

FEBRUAR 
21 

TOREK 

 

 

Peter damjani, 
škof, C. uč. 

7h    Š + Jožef Grabljevec 
           + Terezija Košar 
17h Hrast. Dol: ++ starši Nose in Mostar 

 

FEBRUAR 
22 

SREDA 

 

Pepelnica 
(strogi post) 

7h  Š + Janja Pajk 
18h Š + Kristina Grabnar 
          + Avgust Strmec 

 

FEBRUAR 
23 

ČETRTEK 

 

Polikarp, 
škof, muč. 

7h   Š + Fani Markelj 
           + Jože Kutnar, obl. 
           + Franci Šteh 

 

FEBRUAR 
24 

PETEK 

 
 

Matija,  
apostol 

7h   Š + Anton in + Terezija Čebular, Dob. 
18h Š + Janez Perpar 
          + Marija in + Ivan Groznik 

 

 

FEBRUAR 
25 

SOBOTA 

 

 

Valburga, 
opatinja 

18h Š + Jože Rutar, Nemčija 
          + Ana Verbič, Podboršt, obl. 
          + Janez in + Jožefa Zupančič, Vrh Sobrače 

 
FEBRUAR 

26 
NEDELJA 

 

 
1.  postna nedelja 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Robert Stopar, obl. 
          ++ starši Slapničar 
10h Š + Terezija Fortuna, obl. 
           + Alojzij Šraj 
14h Čagošče: 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: 218.977,00 
EUR. Hvala lepa vsem, ki ste že darovali!  
24.12.2022 pogreb: +Terezija Košar 95,00 € 

29.12.2022 Družina Strah, Zaboršt 11b 500,00 € 

31.12.222 Nace Kastelic, Pungert 7 300,00 € 

6.01.2023 Anton Urbas, Šentvid 38 300,00 € 

8.01.2023 Matej Kastelic z družino, Veliki Kal 6a 300,00 € 

8.01.2023 N.N. 250,00 € 

8.01.2023 Špančkovi, Pusti javor 200,00 € 

9.01.2023 Ivan Duša, Sobrače 300,00 € 

9.01.2023 Topalovič Željko in Snežana, Glogovca 22b 300,00 € 

11.01.2023 Rojec, Dob 300,00 € 

13.01.2023 Družina Praznik, Sela pri Sobračah 3a 300,00 € 

14.01.2023 Markun Franc, Velike Češnjice 16 150,00 € 

15.01.2023 Amraškovi, Sobrače 200,00 € 

15.01.2023 Družina Fortuna, Hrastov Dol 21 300,00 € 

16.01.2023 N.N. 100,00 € 

17.01.2023 Rutarjevi, Sad 11 400,00 € 

17.01.2023 Sever, Rdeči kal 6 300,00 € 

21.01.2023 Družina Kastelic, Hrastov dol 13 300,00 € 

24.01.2023 Družina Fortuna, Šentvid 124c 300,00 € 

24.01.2023 pogreb: + Alojzij Zajec 937,00 € 

26.01.2023 pogreb: + Karel Verbič 1.212,00 € 
 

Molitev za nove duhovne poklice in stanovitnost. 
Vsak petek pred jutranjo in večerno sv. mašo vabljeni k molitvi pred 
Najsvetejšim zakramentom za nove duhovne poklice in stanovitnost 
poklicanih. Jezus pravi: »Molite in se ne naveličajte«! Pridite, molimo! 
Hvala ti za današnji dan.  
Dobri Bog, hvala ti za današnji dan. Toliko si mi podaril: hvala za vsa 
srečanja, ki sem jih danes doživel/a, za pogovore, v katerih sem se 
dotaknil/a skrivnosti, ki nas obdajajo. Danes mi je delo šlo lahko od rok. 
Zahvaljujem se ti za vse, kar mi je uspelo. Hvala za vse, kar si mi danes 
položil v roke in kar sem lahko posredoval/a drugim. Tako v hvaležnosti 
legam k počitku in se izročam v tvoje dobre roke. Tudi danes ponoči mi 
pošlji svojega angela, da me bo varoval in bdel nad menoj.  
                                                                                                     Anselm Grün 



VSAK KRISTJAN MORA BITI SOL IN LUČ V SVETU 

 V starih časih je bila sol edina začimba, ki je dala hrani okus. Brez soli 

bi bila hrana brez okusa. Jezus pravi: kar je sol za hrano, so kristjani za svet. 

Kristjani so zato tu, da naredijo svet boljši. Kot sol smo poklicani, da 

postanemo učenci, prijateljski in prijazni ter da živimo v miru med seboj. 

Kot luč smo poklicani, da pokažemo pot. Brez luči se zaletimo drug v 

drugega in pademo v jarek. Toda luč pravi: »Tu je pot, pojdi po njej; tu je 

nevarnost, izogni se ji.« Brez luči in soli bi bil svet v zelo slabem stanju, 

nezanimiv in nemogoče bi bilo živeti v njem. Z lučjo in soljo postaja svet 

varnejši in boljši.  

 Dolžnost kristjanov je, da naredimo svet boljši. Toda kako naj to 

naredimo? Na enak način, kot delujeta sol in luč. Najprej se moramo 

razlikovati od hrane, preden je uporabljena. Če sol izgubi svoj okus, je 

neuporabna in ne more več narediti razlike. Luč se mora razlikovati od 

teme, da bi lahko pomagala. Zato pomeni biti sol in luč sveta biti drugačen 

od sveta. Če verniki nimamo ničesar, kar nas loči od nevernikov, smo kot 

sol, ki je izgubila slanost in zato ne more povzročiti razlike. In tisto, kar nas 

loči od neverujočih, ne smejo biti samo oznake in priponke, ki jih nosimo, 

ampak predvsem življenje, ki ga živimo.  

 Ljubezen je razpoznavni znak, po katerem lahko ločimo pravega 

kristjana od lažnega. Nadalje pa sol in luč delujeta tako, da se združita s 

stvarjo, ki bi jo rada spremenila. Sol ne more spremeniti hrane, razen če ne 

gre v hrano in jo spremeni od znotraj. Luč ne more pokazati poti, dokler ne 

sreča teme. Včasih kristjani mislijo, da je prava pot, da se držijo stran od 

družbe in popularne kulture. Toda če se skrivamo pred resničnostjo naše 

družbe in našega sveta, se lahko zgodi, da bomo skrili svojo luč pod mernik.  

 Da bi naredili razliko, se moramo zdramiti in se soočiti. Sol in luč 

nista namenjeni sami sebi, ampak sta za to, da ju razdajamo drugim preko 

dobrih del. Tako 'vaša luč sveti pred ljudmi. Da bodo videli vaša dobra dela 

in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih'.  

       Po: E. Mozetič 


