
 
 
5. 6. 2022                                                                          št. 06 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SVETI VID, PROSI ZA NAS!  
V mesecu juniju, ko se pomlad prevesi v poletje, ko je narava v najbolj bujnem 

razcvetu, ko se že sladkamo s prvimi češnjami, 

goduje naš župnijski zavetnik sv. Vid. Da to 

drži, nam nakazuje starodaven pregovor, da je 

»sveti Vid češenj sit«. 

Vsake toliko je dobro obnoviti naše poznavanje 

tudi na videz zelo znanih svetnikov. 

Sveti Vid je eden najbolj češčenih svetnikov na 

Slovenskem, o čemer pričajo številne njemu 

posvečene cerkve; nekatere segajo v začetke 

krščanstva na naših tleh. V Sloveniji je njemu 

posvečenih 44 cerkva. V poznem srednjem veku 

so ga uvrstili med 14 pomočnikov v sili in se mu 

priporočali v številnih težavah in stiskah. O 

življenju in mučeništvu sv. Vida se ni ohranil 

noben star zgodovinsko utemeljen spis, vendar je 

prič o njegovem češčenju iz zgodnjih časov 

toliko, da je dvom o njegovi zgodovinski 

osebnosti neutemeljen. Za čas mučeništva 

smemo vzeti krvavo preganjanje za časa cesarja 

Dioklecijana (okoli leta 303), za verjeten kraj njegovega rojstva otok Sicilijo, za kraj 

mučeništva pa mesto Salerno južno od Neaplja. (Ognjišče, 6/2018) 

Ena izmed legend pripoveduje, da sta za časa cesarja Dioklecijana živela na Siciliji 

pobožna zakonca Modest in Krescencija. Bogati senator Hila, ki ni vedel, da sta 

kristjana, je sprejel Krescencijo za vzgojiteljico mladega sina Vida. Krescencija je z 

Modestovo vednostjo dečka krstila. Ko je mladi Vid mogel sklepati roke, ga je učila 

molitve in krščanskih resnic. Te nauke je podpirala z lepim zgledom svetega 

življenja. Tako je otrok pod njenim vplivom zrasel v duhovitega, angelu podobnega 

dečka. 

Ko se je Vid vrnil k očetu, ga je bil ta silno vesel, ker je bil nenavadno priden, 
poslušen in skromen. Oče takrat še ni vedel, da je Vid kristjan, pač pa je to kmalu 

zaslutil, ko je sin z znamenjem sv. križa čudežno ozdravljal slepce, bolnike in 

obsedence. Odkrito je Vid nekoč priznal, da je le krščanski Bog pravi. Oče se je 

močno vznemiril. Z obljubami, solzami in prošnjami je silil sina, naj z njim daruje 

državnim bogovom; Vid je pa ostal stanoviten in je očetu odgovarjal: »Oče, ko bi ti 



vedel, kako lep in dober je krščanski Bog, bi ga takoj molil.« Oče ga je za to besede 

pretepel, sin pa je slavil Boga za udarce. 

Takrat so razglasili cesarjev odlok: Kdor zaničuje bogove ali podpira kristjane, se 

mora kaznovati s smrtjo. Hila je hotel pokazati svojo pokorščino državi in odvrniti 

sum, češ da skriva kristjana. Zato je hotel sina sam izročiti sodišču. Modest in 

Krescencija pa sta Vida skrivaj odpeljala iz očetove hiše in ga na majhni ladji 

pripeljala v južno Italijo, v Lukanijo v sedanjem Salernskem zalivu. 

Ker je Vid čudežno ozdravil cesarjevega sina, ki ga je mučil hudi duh, mu je cesar 

obljubil: »Tebi in tvojim staršem zagotavljam svojo popolno naklonjenost. Vsega 

boste imeli dosti. Pridite torej, da se za to dobroto zahvalimo z daritvijo.« Vid ni 

sprejel njegove ponudbe, zato ga je cesar dal vreči med divje leve, ki se ga niso niti 

dotaknili. Nato ga je dal vreči v kotel vrelega raztopljenega svinca, tudi tu ga je rešil 

angel. Nazadnje ga cesar skupaj s Krescencijo in Modestom dal mučiti na 

natezalnici. (Povzeto po: Leto svetnikov 2) 
Ko zremo v podobo našega župnijskega zavetnika na oltarju naše cerkve, ga 

prosimo naj tudi nam izprosi goreče in dejavne vere.                                                                              

župnik Drago 
***************************************************************************************** 
»ZA BOŽJO SLAVO« ORATORIJ 2022, od 22. do 27. avgusta 
Letošnji osrednji oratorijski lik bo sv. Ignacij Lojolski. V letu 2021/22 namreč obhajamo 

500. obletnico spreobrnjenja omenjenega ustanovitelja 

jezuitov. Njegovo hrepenenje po karieri in slavi je v 

marsičem podobno vrednotam sodobnega časa in s tega 

vidika nas njegovo spreobrnjenje lahko zelo nagovarja. 

Nekatere vrednote, ki jih je Ignacij živel in se po njih 

ravnal, se morda slišijo nekoliko zastrašujoče: 

neustrašnost, razločevanje, romanje, šolanje, služenje … 

Pa vendarle bomo letos spoznali, da se z Božjo pomočjo 

zmore tudi to. Letošnji oratorij nosi naslov: »Za Božjo 

slavo«. S tem je dobro povzeto Ignacijevo življenje po 

spreobrnjenju. Če si je Ignacij kot vitez in vojak prizadeval, da bi sam postal čimbolj 

slaven, priljubljen in uspešen, se je od spreobrnjenja dalje začel truditi za Božjo in ne 

več za svojo slavo. 
***************************************************************************************** 
CELODNEVNO ČEŠČENJE, 11. 6. 2022 
V soboto pred praznikom sv. Vida vsako leto obhajamo dan celodnevnega češčenja. 

Začeli ga bomo s sveto mašo zjutraj ob 7.30. Nato sledi čaščenje Najsvetejšega po 

posameznih vaseh; od 8.00 do 9.00 Smrjene; od 9.00 do 10.00 Gradišče; od 10.00 do 

11.00 Vrh; in nato zvečer od 18.00 do 19.00 Želimlje, Klada, Suša. Ob 19.00 bo sveta 

maša z zaključkom čaščenja. 
 

*****************************************************************************************  
NAPOVEDNIK DOGODKOV 

• Ponedeljek, 6. junij, po večerni maši, molitev za župnijo. 

• Sobota, 11. junij, celodnevno češčenje 

• Nedelja, 12. junij, ob 10.00 žegnanje na Gradišču. 



• Sobota, 18. junija, dekanijsko romanje družin na Kurešček. Za tiste, ki bodo 

poromali peš, je odhod iz Želimelj ob 13.00. Na Kureščku bo molitvena ura in nato 

sveta maša ob 15.00. 

• Nedelja, 19. junij, župnijsko žegnanje. Ker je ta dan praznik vse župnije, bomo 

obhajali samo eno sveto mašo, in sicer ob 9.00. Po sveti maši bo telovska procesija.  

 • Nedelja, 3. julij, ob 10.00 žegnanje na Vrhu. 
 

***************************************************************************************** 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

 

V Cerkvi pozdravljamo nove člane: Lorena Domić, Vrh; Matic Kumše,     

Želimlje 

Zakrament cerkvenega zakona sta sklenila: Anej Skubic in Ana Filej 
 

***************************************************************************************** 

SVETE MAŠE 
 

 

dan ura/kraj mašni namen 

po 6. 6. 19.00 - poljska m. (Želimlje) 

to 7. 6. 19.00 + Lucija Kikelj in vsi ++ iz Kovačeve družine 

sr 8. 6. 
19.00 

Smrjene 

- poljska m. 

+ Ela Bauer 

+ Janez Kadunc 

če 9. 6. 
19.00 

Gradišče 
++ stari starši in starši Jamnik 

+ Franc Drobnič SDB (d.d. vaščani Gradišča) 

pe 10. 6. 19.00 + Frančiška in Jože Jakič 

so 11. 6. 
7.30 + Anton Kramar in starši 
19.00 - poljska m. (Plesa) 

ne 12. 6. 
7.30 

- živi in ++ župljani 

+ Milan Virant (d. nečakinja Milena Mustar) 
10.00 

Gradišče - živi in ++ vaščani Gradišča 

po 13. 6. 19.00 + Brigita in Jože Marinšek 

to 14. 6. 
19.00 
Vrh 

- poljska m. (za Vrh) 

+ Ivan Starc (d. Vera Jeršin) 

12. 6. Želimlje 

Mateja Ozmec, 

družina Pučnik, 

družina Prijatelj, 

družina Boh 

26. 6. Želimlje 

družina 

Giovani, 

družina Rebolj, 

družina Petrič 

19. 6. Želimlje 

družina 

Gabrovec, 

družina Strlekar 

3. 7. Smrjene 

Veronika Kolbl, 

Marija Meglen, 

Dragica Gačnik 



sr 15. 6. 19.00 + Vida Terbovšek, obl. in Radovan Gorenc 

če 16. 6. 

7.30 - živi in ++ župljani 

19.00 
+ Alojzija in Andrej Virant 

+ Marija Juha (d. družina Jakič) 

pe 17. 6. 19.00 
- po namenu 

+ Ivan Golob (d. družina Traven) 

so 18. 6. 19.00 
- poljska m. (Želimlje) 

+ Marija Rebolj (d. družina Giovani) 

ne 19. 6. 9.00 
- živi in ++ župljani 

+ Ana in Stane Cimperman 

++ starši in Janez Paznar 

po 20. 6. 19.00 
+ Jože in Frančiška Gačnik 

+ Alojz Škrjanc (d. Ana Štrukelj) 

to 21. 6. 19.00 + Alojzij Miklič, ob godu in Ana 

sr 22. 6. 
19.00 
Vrh + Uroš Jamnik, obl. 

če 23. 6. 19.00 
- poljska m. (Želimlje – Cente) 

+ Matild Domić SDB 

pe 24. 6. 19.00 
+ Franc Jamnik, obl. 

+ Ivanka Marinčič (d. Marija Francelj) 

so 25. 6. 19.00 + Janez Kramar (d. družina Kisilak) 

ne 26. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 ++ starša in brat Nograšek 

po 27. 6. 19.00 
+ Danica Usnik, obl. in ++iz družine 

+ Mateja Jeraj Povše (d. Rezka Hribar) 

to 28. 6. 19.00 
- poljska m. (Skopačnik) 

+ Franc Golob (d. sosed Janez) 

sr 29. 6. 
19.00 
Vrh 

+ Milan Virant (d.d. Roman in Marija Gačnik) 

+ Marija Starc (d.d. vaščani Vrha) 

če 30. 6. 19.00 
+ Marija in Anton Skuk 

+ Franc Drobnič SDB (d. Marija Jakič) 

pe 1. 7. 19.00 
- za zdravje 

+ Frančiška Štebljaj (d. sin Mirko z družino) 

so 2. 7. 19.00 + Ana Miklič, ob r.d. in Alojzij 

ne 3. 7. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 
Vrh - živi in ++ vaščani Vrha 

 


