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DAROVI SVETEGA DUHA 
Med podeljevanjem zakramenta »krščanske zrelosti« škof z 
iztegnjenimi rokami moli nad birmanci: »Gospod Bog, pošlji jim 
Svetega Duha Tolažnika; podeli jim duha modrosti in umnosti, duha 
sveta in moči, duha vednosti in pobožnosti; napolni jih z duhom 
Božjega strahu. 
V tej molitvi je naštetih vseh sedem darov Svetega Duha, ki jih kristjan 
potrebuje, da more zvesto opravljati svoj življenjski poklic. Ti darovi 
ne smejo biti zakopan zaklad, temveč bogastvo, ki nam pomaga 
pravilno oblikovati naše življenje. Štirje krepijo našo pamet; to so dar 
modrosti, umnosti, sveta in vednosti. Modrost življenja je v tem, da 
se odločamo za dobro po svoji vesti, ki je glas Boga v srcu slehernega 
človeka. Umnost, pomeni umevanje – razumevanje Božjih resnic in 
pravil; vednost pomeni napredovanje in rast v tem spoznanju.  
Dar sveta pa je potreben predvsem odraslim, da znajo svetovati tistim, 
ki sami ne najdejo prave poti. Dobro vemo, da v nekem pomenu vsi 
svetujemo ali svetimo drug drugemu, če živimo iz moči darov Svetega 
Duha, življenjsko povezani z Bogom. Zadnji trije darovi moči, 
pobožnosti in strahu Božjega pa se nanašajo bolj na voljo. Pomagajo 
nam k vztrajnosti, ki je zelo pomembna lastnost v odnosu do Boga in 
do ljudi, dejansko je isto kot zvestoba. Dar moči nas krepi, da 
moremo premagati vse slabo in hudo, ki je v nas in okoli nas. Dar 
pobožnosti nam ohranja otroško zaupno srce in pripomore, da je 
naša pobožnost življenjska. To pomeni, da se ne posuši na cerkvenem 
pragu, temveč napaja vsa naša drobna dejanja. Strah Božji je 
spoštljivost pred Bogom in ne trepetanje pred njim. Saj je Bog vendar 
naš prijatelj! 
Sveti Duh je predvsem Duh ljubezni. Ljubezen prežene strah, piše 
apostol Janez. Ljubezen vliva človeku pogum in moč; človeka 
povsem spremeni. Če imamo v svojem srcu ljubezen, potem nam 
nobena stvar ni pretežka. Če se bomo dali voditi Duhu, bomo 
sposobni velikih dejanj.  Po: S. Čuk, Misli srca 
 

»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, 12. 
junija. Priprava bo v pone- 
deljek, 6. junija, ob 19. uri. 

MVM 
Mladi, ki so pri MVM nam 
bodo pri nedeljski maši 5. 
junija ob 8. in 10. uri s 
simboli in pesmijo 
predstavili čudodelno 
svetinjo. Veseli bodo 
srečanja z verniki naše 
župnije in kakšnega 
prostovoljnega prispevka, 
ki bo namenjen za izvedbo 
poletnih duhovno 
počitniških tednov v Izoli. 
Hvala in vse dobro! s. 
Vlasta 
Zapovedan praznik Sv. 
Rešnjega Telesa in Krvi 

V četrtek, 16. junija, na 
praznik Sv. Rešnjega Telesa 
in Krvi, bo celodnevno 
češčenje Najsvetejšega, 
ki se bo začelo s sv. mašo 
ob 7. uri. Sklep češčenja bo  
ob 19. uri s slovesno 
procesijo in sv. mašo. K 
češčenju ste povabljeni po 
sledečem razporedu: 
8.00–9.00  Sobrače in Bukovica 
9.00 - 10.00 Pungert 
10.00-11.00 Šentpavel 
11.00-12.00 Češnjice in Gradišče 
14.00-15.00 Vel. in Male Pece 
15.00-16.00 Hrast. Dol in Rd. 
                    Kal 
17.00-18.00 Šentvid 

Ob 19. uri bo sklep 
češčenja, sv.  maša in 

procesija. Prosim, da 
poskrbite za bandera, 
nebo in oltarje. Na koncu 
bo na velikih štengah 
blagoslov na vse štiri 
strani neba z odpevi. Vse 
vabim k tej procesiji, kjer 
bomo prosili za blagoslov 
pri vsem našem delu. 
Otroci bodo po sv. maši 
dobili spričevala.  

Biblična skupina 
Srečanje v mesecu juniju 
bo v sredo 8. in 22. po 
večerni sveti maši. 

Namizne igre 
Združili jih bomo s 
takoimenovanimi večerni-
cami. V nedeljo 12. in 26. 
junija bomo ob 14h 
najprej v cerkvi molili 
litanije Jezusovega srca, 
potem pa možgane 
trenirali pri namiznih 
igrah. 

Farno žegnanje 
V nedeljo, 12. junija bo 
farno žegnanje. Župnijska 
cerkev je »mati« vseh cerkva 
v župniji, zato je to praznik 
vse župnije. Pri vseh sv. 
mašah bo ofer - darovanje 
za potrebe naše župnije. 
Letos zbiramo za orgle.  
Bog lonaj za vsak vaš dar in 
vsakršno pomoč! 

Nedelja, 5. junij 

6h:  Jana Žurga 
      Magda Pirman 
8h:  Breda Kastelic 
      Ana Koleša 
10h: Arber Kramar 
       MVM 
Nedelja, 12. junij 

6h:  Nevenka Rugelj 
      Majda Lokar 
8h:  Martin Krnc 
       Barbara Primc 
10h: Lucija Fortuna 
       Alenka Verbič 
Nedelja, 19. junij 

6h:   Marjeta Bijec 
       Andreja Grabnar 
8h:   Ana Adamlje 
       Erika Primc 
10h:  Saša Koleša 
       Tina Medved 
Nedelja, 26. junij 

6h:  Drago Lokar 
      Bojana Grabnar 
8h:  Meta Dremelj 
       Jožko Glavič 
10h: Urška Škrabec 
       Tadej Koleša 

Krašenje cerkve 

5. 6.:  Glogovica,  
          Vrhpolje 
12. 6.: Radohova vas - 
          prvi del 
19. 6.: Radohova vas - 
          drugi del 
26. 6.: Šentvid - šola in 
           center 

 Srce Jezusovo, daritev za grešnike, usmili se nas... 



 

MAJ 
30 

PONEDELJEK 

 

Ivana Orleanska, 
devica 

645  Š  oba ++ Jožeta in + Marija Miklavčič, obl.  
           za zdravje in uspešno okrevanje 
18h Pungert: za blagoslov polja 

 

MAJ 
31 

TOREK 

 

Obiskanje Device 
Marije 

645  Š  za Marijino varstvo in za zdravje 
          za zdravje 
18h Hrastov Dol: za odvrnjenje hude ure 

 

JUNIJ 
1 

SREDA 

 

Justin, 
muč. 

7h    Š + Ani Lampret 
19h Š + Jože Grabljevec 
          ++ starši in + Bojan Rus 

JUNIJ 
2 

ČETRTEK 

Erazem, 
škof 

7h     Š ++ Miklavčičevi 
18h Rdeči Kal: za odvrnjenje  hude ure 

 

JUNIJ 
3 

PETEK 

 

Prvi petek 
7h   Š + Jožef in + Julijana Kovačič. obl. 
19h Š + Betka in Lea Kastelic 
           + Marjan Kastelic, 2. pog. 

 

JUNIJ 
4 

SOBOTA 

 

Prva sobota 
19h Š + Štefan Pavlin, obl. 
          + Janez in + Jožefa Fortuna, obl. 
  + Franc in + Frančiška Ulčar in + Ivan Tadina, obl.         

 
JUNIJ 

5 
NEDELJA 

 
BINKOŠTI 

6h   Š    za farane 
8h   Š + Anton, + Vid in + Albina Glavič, obl. 
           + Marko Kastelic, obl. 
10h Š  za zdravje in v zahvalo 
          + Ferdinand Sinjur, obl. 
10h Male Pece: žegnanje - za sosesko 

JUNIJ 
6 

PONEDELJEK 

Binkoštni 
ponedeljek 

7h   Š  v zahvalo za službo 
18h Rdeči Kal: za blagoslov polja 

JUNIJ 
7 

TOREK 

Robert 
Newminsterski, op. 

7h   Š  v čast Svetemu Duhu 
          + Anton Fajdiga 
18h Dob: Anton Škrabec, obl. 

 

JUNIJ 
8 

SREDA 

 

Medard, 
škof 

7h   Š + Marjan Kastelic 
19h Š + Ivanka Turk 
          + Ana Abram 

 

JUNIJ 
9 

ČETRTEK 

 

Primož in Felicijan, 
muč. 

7h   Š + Janez Blatnik 
          + Stanislav Smodiš 
18h Pungert: + Franc in + Milka Fajdiga 

 

JUNIJ 
10 

PETEK 

 

Janez Dominici, 
škof 

 

7h    Š + Marija Medved 
19h Š + Ljudmila Kralj, obl. 
          ++ Hočevarjevi, Stari trg 

JUNIJ 
11 

SOBOTA 

Barnaba, 
apostol 

19h Š + Janez Medved 
           + Janez in + Jožefa Duša, Čagošče, obl. 
           + Roza Perpar, 2.pog. 

 
JUNIJ 

12 
NEDELJA 

 
FARNO 

ŽEGNANJE 

6h   Š   za farane 
8h   Š + Milan Struna, obl. 
          + Anton in + Marija Štrus, obl. 
10h Š + Anton Kutnar 
          + Ilovški in ++ sorodniki 

 



 

JUNIJ 
13 

PONEDELJEK 

 

Anton Padovanski, 
red., C. uč. 

7h   Š + Alojzij Košir 
          + Zdenko Mulh 
18h Hrastov Dol: za blagoslov polja 

 

JUNIJ 
14 

TOREK 

 

Rihard, 
opat 

7h    Š + Marija Puš 
          + Jože Kastelic 
18h Vel. Češnjice: za odvrnitev hude ure 

 

JUNIJ 
15 

SREDA 

 

Vid, 
mučenec 

7h    Š + Štefanija Zidar 
19h Š + Tone Krašovec 
          + Janez Čebular, obl. 

 

JUNIJ 
16 

ČETRTEK 

 

 

SV. REŠNJE TELO IN 
SV. REŠNJA KRI 

7h     Š  za farane 
19h Š + Jože Tomažič 
          + Jože Erjavec, obl. 
          + Vid Duša 

 

JUNIJ 
17 

PETEK 

 

Rajner, 
samotar 

7h   Š  v čast sv. Vidu 
19h Š ++ starši in + Bojan Rus 
          + Veronika Kastelic in starši Nared 

 

JUNIJ 
18 

SOBOTA 

 

Gregor Barbarigo, 
škof 

19h Š + Irena Ihan, obl. in ++ Štefičevi iz Glogovice  
           + Lado Ribič, obl. 
          + Marija Žnideršič 

 
JUNIJ 

19 
NEDELJA 

 
12. nedelja 
 med letom 

 

6h   Š + Ivan in + Jožefa Trnovšek 
           za farane 
8h   Š + Olga Kramar, obl. 
           + Igor Dežman, obl. 
10h Š + Ignac in + Fani Kastelic, Dob 
10h Bukovica: žegnanje - za sosesko 

JUNIJ 
20 

PONEDELJEK 

Florentina, 
opatinja 

7h   Š + Ivan in + Jožefa Trnovšek 
18h Sv. Rok: za odvrnitev hude ure 

 

JUNIJ 
21 

TOREK 

 

Alojzij Gonzaga, 
redovnik 

7h   Š + Rozalija Štrus 
           + Slavko Marinčič 
18h Sobrače: poljska sv. maša    

 

JUNIJ 
22 

SREDA 

 

 

Janez Fisher, škof in 
Tomaž More, muč. 

7h   Š + Jožef Grabljevec 
19h Š + Amalija in + Alojz Primc 
         ++ starši Strmec, obl. 

 

JUNIJ 
23 

ČETRTEK 

 

 

Rojstvo Janeza 
Krstnika, kres 

7h   Š + Ivana Sinjur 
           + Angela Grabnar 
18h Bukovica: za sosesko 

 

 

JUNIJ 
24 

PETEK 

 

Srce Jezusovo 
7h    Š + Janez Jevnikar 
19h  Š  oba ++ Jožeta Zupančič, obl. 
          + Jožefa Medved, obl. 

 

JUNIJ 
25 

SOBOTA 

 

 

 

Dan državnosti 
19h Š ++ straši Kelc, obl. 
           + Ivanka in + Pavel Novak 
            + Milena Kastelic 

 
JUNIJ 

26 
NEDELJA 

 
13. nedelja 
med letom 

 

6h   Š   za farane 
8h   Š + Ana Selan obl., + Ignac in + Nace 
          + Janez in + Alojzija Drobne, obl. 
10h Š  za zdravje 
10h Dob: žegnanje – za sosesko 

 



Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete na TRR za 
orgle: SI56 0400 0026 6078 992. Do sedaj zbrano: 163.029,00 EUR. Hvala lepa 
vsem, ki ste že darovali! Kdor pa hitro da, dvakrat da!     
 

2.05.2022 pogreb: + Avguštin Koleša 1.125,00 € 

6.05.2022 N.N. 150,00 € 

8.05.2022 Blaž Kastelic, Male Češnjice 2d 300,00 € 

6.05.2022 pogreb: + Zdenko Mulh 605,00 € 

9.05.2022 N.N. 1.000,00 € 

9.05.2022 N.N. 110,00 € 

10.05.2022 Kutnarjevi, Radohova vas 17a 500,00 € 

21.05.2022 pogreb: + Marjan Kastelic 2.015,00 € 

22.05.2022 prvoobhajanci 50,00 € 

26.05.2022 Bruno in Joži Zajc, Šentvid pri Stični 147 200,00 € 
 

SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI 
Pavlova pripoved o ustanovitvi evharistije je najstarejše pričevanje o Kristusovih 

besedah med zadnjo večerjo. 'To delajte': Jezus zapove, da bi ponavljali njegovo 

dejanje, preko katerega nam je podaril svoje telo in svojo kri, ko je vzel kruh, se 

zahvalil, ga razlomil, ter prav tako tudi kelih. To dejanje je prispelo do nas. Pomeni 

'delati' evharistijo, katere glavna oseba je vedno Jezus, vendar pa se udejanja preko 

naših ubogih rok, maziljenih s Svetim Duhom. 

'To delajte.' Jezus je svojim učencem že pred tem naročil, da bi 'delali' tisto, kar je bilo 

v njegovem duhu že jasno, in sicer v poslušnosti Očetovi volji. V odlomku iz 

Lukovega evangelija beremo, kako jim je pred utrujeno in lačno množico dejal: 'Dajte 

jim vi jesti'. V resnici je Jezus tisti, ki blagoslovi in razlomi hlebe ter nasiti vse tiste ljudi, toda pet 

hlebov in dve ribi so ponudili učenci, in Jezus je hotel prav to: da bi, namesto da bi množico odpustili, 

dali na razpolago tisto malo, kar so imeli. Tako vidimo še eno dejanje: kosi kruha, ki so ga 

razlomile svete in častitljive roke Gospoda, so bili dani v uboge roke učencev, ki so kruh 

razdelili ljudem. Tudi to pomeni 'delati' z Jezusom, dati jesti skupaj z njim. 

Pomnožitev kruha izvira iz Jezusovih besed učencem: 'Vi sami jim dajte …' Učenci 
razdelijo tisto malo, kar imajo. Ravno tistih nekaj hlebov in rib v Gospodovih rokah 
nasiti vso množico. V Cerkvi in tudi v družbi je ključna beseda, ki se je ne smemo 
bati, solidarnost; dati na razpolago Bogu to, kar imamo, naše male zmožnosti, kajti 
samo v razdeljevanju, v podarjanju, bo naše življenje rodovitno, rodilo bo sadove … 
Tudi danes nam Gospod razdeljuje kruh, ki je njegovo telo, on sam se podarja. In 
tudi mi doživljamo solidarnost Boga s človekom; solidarnost, ki se nikoli ne izčrpa; 
solidarnost, ki nas vedno osupne. V evharistiji nas Gospod spodbuja, da hodimo po 
njegovi poti služenja, razdeljevanja, poklanjanja. Tisto malo, kar imamo, tisto malo, 
kar smo, če razdelimo, bo postalo bogastvo. 



Utrinki iz orglarske delavnice Močnik              

V orglarski delavnici Močnik, Cerklje na Gorenjskem, so že začeli z izdelavo orgel 

za našo župnijo. Poslali so nam nekaj fotografij na katerih vidimo, kako poteka 

delo. Izdelava posameznih piščali in drugih sestavnih delov tega inštrumenta je 

sad večmesečnega 

preučevanja in 

skrbno pripravljenih 

načrtov. Veliko dela 

je ročnega. 

Med drugim so 

obnovili tudi piščali 

iz zgodovinskih orgel 

mojstra F. Goršiča iz 

leta 1892, ki bodo 

sestavni del naših 

novih orgel. 

                                                                                   

Upajmo, da bodo vsa dela potekala po načrtih, saj se 

bliža poletje, ko se bodo naše stare orgle počasi 

morale posloviti iz šentviškega kora.  

 

 

Vsem, ki dela spremljate z molitvijo in darovi –  

iskrena hvala.                         
               Matej Šteh 

Lesene piščali pedalnih registrov orgel. 

 

Natančno zarezovanje v leseno konstrukcijo. 

Piščali orgelskega registra 

Lieblich Gedackt 8' iz 

zgodovinskih orgel iz 

Vipave. 


