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BITI V SVOJI »KOŽI«
Odteklo je leto 2017. Bogu in ljudem  hvala!
Človek pa ni nikoli prestar za nov začetek. In tako sta pred
nami pričakovanje in izziv novega časa.
Navadno preživimo štiri velika življenjska obdobja: otroštvo, mladost, zrelo dobo in starost. Vsako od njih ima svojo lepoto in čar. Današnji človek pa skuša zanikati ta čas
življenjskih obdobij in zato pozna in prizna samo mladost.
Veliko prezgodaj izsilimo mladost in potem iz nje nočemo
izstopiti. Prav zato smo »realnost let« prepustili kozmetičnim, frizerskim in medicinsko-lepotilnim salonom. Vse samo z enim namenom, da ustaaaviiimo čas.
Ampak človek potrebuje celoto.
Otroštvo razigranega veselja, iskrivih oči, odkritosrčnost in
nedolžnost. Kako pust bi bil svet brez mladine, njihovega
nemira, vprašanj in iskanj. Kakšen bi bil svet brez delavnosti, podjetnosti, rodovitnosti, starševstva mož in žena.
Kako reven bi bil brez zrelih starih ljudi, brez njihove modre in mirne besede, bogatih izkušenj, potrpežljivosti, trpljenja, veselja in molitve.
Želim, da bi se v novem letu dobro znašli in počutili v svoji
»koži« in v življenjskem obdobju, ki nam pripada. V nasprotnem bomo »klovni in šeme« tudi v letu 2018.
župnik

PONEDELJEK 1. januar
8.30
10.00
18.30
ČETRTEK

novo leto

sv. maša v Šentvidu
sv. maša v Šentvidu
sv. maša v Šentvidu
4. januar
1. četrtek

pri več. maši nabirka za nove duhovne poklice in svetost poklicanih
po več. maši molitvena ura pred najsvetejšim
19.30 srečanje upravnega odbora BPČ
PETEK 5. januar
1. petek 3. sveti večer
po več. maši čaščenje najsvetejšega (v tišini do 19.30)
20.15 srečanje I. zakonske skupine
SOBOTA 6. januar
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE,
Sv. trije kralji
8.30 sv. maša v Šentvidu
18.00 sv. maša v Stanežičah
17.00 trikraljevski »nočni« pohod na Komno
od Savice v Bohinju
18.30 sv. maša v Šentvidu
NEDELJA 7. januar
Jezusov krst
PONEDELJEK
po več. maši
TOREK
po več. maši
ČETRTEK
16.30
20.00
PETEK

8. januar
sestanek katehetov
9. januar
srečanje izrednih delivcev obhajila
11. januar
srečanje skupine Sožitje
srečanje VI. zakonske skupine
12. januar

20.00 srečanje II. zakonske skupine
SOBOTA 13. januar

10.00-13.00 ogled jaslic po Ljubljani (ministranti)
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NEDELJA 14. januar

2. NEDELJA MED LETOM

pri vseh mašah darovanje za župnijsko cerkev, podružnico in
Dom sv. Vida
ob 8.30 sodelujejo birmanci in animatorji
PONEDELJEK 15. januar
po več. maši srečanje ŽPS
TOREK 16. januar
19.30 srečanje za starše vseh veroučencev
SREDA 17. januar
20.00 srečanje III. zakonske skupine
ČETRTEK 18. januar
pri več. maši začetek molitve za edinost kristjanov
20.00 srečanje V. zakonske skupine
NEDELJA 21. januar
3. NEDELJA MED LETOM
ob 8.30 sodelujejo OPZ, prvoobhajanci, starši
ČETRTEK 25. januar
pri več. maši sklep molitve za edinost kristjanov
PETEK
20.00
NEDELJA
ČETRTEK
dopoldne
PETEK
dopoldne
8.30
18.00
18.30
pri vseh mašah
SOBOTA

26. januar
srečanje IV. zakonske skupine
28. januar
4. nedelja med letom
1. februar
1. četrtek
obisk bolnikov
2. februar
1. petek JEZUSOVO
DAROVANJE - SVEČNICA
obisk bolnikov
sv. maša v Šentvidu
sv maša v Stanežičah
sv. maša v Šentvidu
pušica za cerkveno razsvetljavo
3. februar

pri obeh mašah »blažev žegen«
NEDELJA 4. februar
5. NEDELJA MED LETOM
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Božič je praznik vstopa Boga med nas. Večni je postal človek,
da bi ostal z nami. To vsebino premišljujmo, oznanjajmo in živimo. Želimo Vam, da bi se Učlovečeni Bog tako dotaknil Vaših
src, da bodo ostala dobra, poštena, pravična in sveta. Blagoslovljen božič in srečno v novem letu 2018 vam želimo škofje.

Za Božji blagoslov in Marijino varstvo v novem letu 2018.
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ZAHVALE
Hvala vsem, ki ste pripravili letošnje božično praznovanje v župniji: postavljavcem odra in jaslic, smrek in lučk, Gantarjevim iz
Vižmarij za smreko, Zidarstvu Mrak, d. o. o. za transport. Vsem
kraslikam in čistilkam, bogoslužnim sodelavcem, pevskima zboroma, kolednikom, sodelujočim pri duhovnem srečanju ob živih
jaslicah na Peskah in ostalim sodelujočim. Boglonaj!

JASLICE
Mladi smo se odločili, da nadaljujemo s klasičnimi slovenskimi
jaslicami. Vsako leto jih postavimo v eno izmed slovenskih regij.
Letos so postavljene v mehko gričevje dolenjske pokrajine. Vabimo vas, da si jih podrobno ogledate in opazili boste vinograd,
sadovnjak, grmičevje, zidanico … V sredini jaslic pa je postavljena tipična dolenjska votlina, ki ponazarja mnoge votline iz okolice Betlehema, kjer se je za vse nas rodil naš Odrešenik.
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JASLICE V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI
Foto: Robert Vurušič
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Foto: Robert Vurušič

30. ŽIVE JASLICE
POD ŠMARNOGORSKO GRMADO
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POHOD NA KOMNO
Pohod na Komno bo v soboto, 6. januarja, s pričetkom ob 17.00
s parkirnega prostora pri Savici v Bohinju. Bodite točni! Ob
20.30 bo sv. maša v koči na Komni in po maši tradicionalno druženje. Za malico je poskrbljeno, zato hrane ne nosite seboj.
NOVA SPLETNA STRAN NAŠE ŽUPNIJE
Z veseljem sporočam, da bo kmalu po novem letu začela delovati nova spletna stran naše župnije. Našli nas boste na istem
naslovu www.zupnija-sentvid.si. Vsem, ki so se trudili in se še
trudijo za novo podobo spletne strani, najlepša hvala!
NAPOVED MISIJONA
Kar nekaj časa je že minilo od zadnjega misijona v naši župniji,
približuje pa se tudi nova maša. Na sejah ŽPS smo se odločili,
da to zahtevno in odgovorno pastoralno-duhovno delo uresničimo v letu 2019. Prej pa nas čaka poglobljena molitvena priprava. Z njo bomo začeli v postnem času prihodnjega leta.

ROMANJE V MAKEDONIJO IN GRČIJO
(letalo in avtobus)
Ob lanskem potovanju v Plečnikovo Prago ste mnogi izrazili željo, da bi letos poromali v Makedonijo. Zato napovedujem potovanje, na katerem se bomo srečali z materjo Terezo v Skopju, z
bratoma Cirilom in Metodom v grškem Solunu in apostolom
Pavlom po Makedoniji. Odhod v nedeljo, 29. aprila, iz Brnika,
prihod pa v sredo, 2. maja. Več informacij o romanju dobite
med uradnimi urami. Cena je 620 €.

8

BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
Velikokrat se zgodi, da ne vemo kako in kaj ob praznikih z našimi počitnicami. Božično-novoletne počitnice so od 22. 12. 2017
do 7. 1. 2018. Z veroukom pričnemo spet 8. 12. 2018. Lepo pa
je, če med počitnicami hodimo k prazničnim mašam.
SREČANJE ZA STARŠE
Z malo zamude (preveč dogodkov v decembru) napovedujemo
srečanje za starše naših veroučencev. Predavanje bo v torek,
16. januarja, ob 19.30 v Domu sv. Vida. Prisluhnili bomo g. Radovanu Radetiču, družinskemu terapevtu in mediatorju, ki nam
bo spregovoril o uspehih in neuspehih pri naši vzgoji. Vabljeni
starši veroučencev vseh razredov.
PRVA SV. SPOVED, PRVO SV. OBHAJILO IN SV. BIRMA
Prvoobhajanci bodo imeli prvo sv. spoved v sredo, 7. februarja, v
času rednih veroučnih ur. Spoved pred prvim sv. obhajilom pa bo
v soboto, 19. maja, ob 11.00. Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 27.
maja, ob 10.00.
Zakrament sv. birme bomo obhajali v nedeljo, 7. oktobra, ob
10.00.
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od 1. januarja do 4. februarja 2018
PON.

1. 1. Marija, Božja mati
8.30 Ivan Jagodic

10.00
18.30
TOR.
7.30
18.30
SRE.

8. 1. Severin Noriški, opat
7.30 za varstvo otrok in
družin
Franc Skušek
/
Marija Đinđinović
18.00 Pavla Vizjak
2. 1. Bazilij in Gregor, škof 9. 1. Hadrian, opat
Jože Mrak
Ivanka Krznar
Alojzij Peklaj
Rozalija Galič
3. 1. Jezusovo ime
10. 1. Gregorin Niški, škof

7.30 Jože in Kristina Frlic
18.30 starši Terdič
ČET. 4. 1. Angela Folinska,
redovnica
7.30
18.30 Ivanka Babnik
PET. 5. 1. Emiliana, devica
7.30 za zdravje
18.30 Jože Richberger
SOB. 6. 1. Sv. trije kralji
8.30 Slavka Dolamič
18.00 Lojze Mrak
18.30 Marija Đinđinović, 30. dan
NED. 7. 1. Jezusov krst
6.30 župljani in dobrotniki
8.30 ž. in m. Skušek
Stan. Nika in Ivanka Selan
9.30
10.00 Ignacij in Jožefa Kovačič
19.00 Jože Jurca in starši

Marija Arhar
11. 1. Pavlin Oglejski, škof

Divjak-Kostja
12. 1. Tatjana, mučenka
Ana Strajnar, obl.
Viktor Jurenec
13. 1. Hilarij, škof
7.30 Marija Vraničar
/
Janez in Pavla Lenarčič
14. 1. 2. NAVADNA NED.
župljani in dobrotniki
Anto Šarić
Cvetka Gosar
Ermanovi
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PON.

15. 1. Absalom, koprski
škof

7.30
18.30 Marija Peterc
TOR.

16. 1. Honorat, škof

7.30
18.30 Anton Robida
SRE. 17. 1. Anton, puščavnik in
opat
blagoslov
Mete
in njene
7.30
družine
18.30 v zahvalo in prošnjo
Ogorevc
ČET. 18. 1. Marjeta Ogrska, red.
7.30
18.30 Edvard Primc, 30. dan
PET. 19. 1. Makarij, opat
7.30 v zahvalo
18.30 Pavla Zemljarič
SOB. 20. 1. Fabijan, papež in
mučenec
Alojzij
Šumec,
obl.
7.30
18.30 Filip Nahtigal
21.1. 3. NAVADNA
NEDELJA
6.30 župljani in dobrotniki
8.30 Dragica Fotivec
Stan.
9.30
10.00 Marijan Križman

NED.

19.00 Franc in Marija Čepelnik

22. 1. Vincencij, diakon
Alojz Križnič
starši in brat Perčič
23. 1. Henrik, dominikanec
Anton Mahnič
24. 1. Frančišek Saleški,
škof
Veronika Zajc
25. 1. spreobrnitev Pavla
Janezovi iz Guncelj
26. 1. Timotej in Tit
Alojzij Jama, obl.
Albin Bučan in brat Ivan
27. 1. Angela Merici,
ustanoviteljica uršulink
Leopold Miklavčič
Frančiška Šarf
Marijan Lavrič
28. 1. 4. NAVADNA
NEDELJA
župljani in dobrotniki
starši in bratje Dolamič
Mina Skala in sorodniki Zupan
Stanislav Jerin
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PON.

29. 1. Konstancij, škof

7.30
18.30 France Menart
TOR. 30. 1. Hijacinta, tretjerednica
7.30 Jože Mrak
18.30 Franc Žmuc
SRE. 31. 1. Janez Bosko, duhovnik
7.30
18.30 starša in brat Lenarčič
ČET. 1. 2. Brigita Irska, opatinja
7.30 Ignac Babniik
18.30 Tilka Berce
PET. 2. 2. Jezusovo darovanje,
svečnica, Simeon in Ana
8.30 Marija Kregar
Stan.
9.30
18.30 Justina Petač
SOB. 3. 2. Blaž, škof in mučenec
7.30
18.30 Jože in Kristina Frlic
NED. 4. 2. 45. NAVADNA
NEDELJA
6.30 župljani in dobrotniki
8.30 Anton Gruden
Stan.
9.30
10.00
19.00 Janez in Majda Bitenc

MAŠNI DAROVI OB
POGREBU
Marije Đinđinović:
Olga Brišar 1x.

ODDANE SV. MAŠE,
KI BODO DAROVANE
DRUGJE:
po namenu,
3x za zdravje,
družina Ilahovac,
Pepca Suhadolc,
Ivan Jagodic 5x,
v zahvalo in prošnjo,
v zahvalo,
za medsebojno
razumevanje.
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NABIRKA 2. NEDELJE
v decembru je v Šentvidu znašala 2.400 € in v Stanežičah
140 €. Hvala za te vaše darove.

V decembru ni bilo porok …

… in zato tudi ni otrok!
V GOSPODU SO ZASPALI:
+ FRANC SITAR (86 let), Arharjeva 4;
+ EDVARD PRIMC (79 let), Artačeva 12;
+ MARIJA ĐINĐINOVIĆ (96 let), Planinškova 14.
Lansko leto smo pospremili na božjo njivo 81 naših faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
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Prav je, da kot verniki krajevne Cerkve v Šentvidu nad Ljubljano prelistamo kroniko župnijskega življenja za leto 2017. Kar je
zapisano v naših srcih, je samo naše in Božje. Ker pa smo ljudje
ujeti tudi v številke, so za lansko leto spet zanimive in učljive.
KRSTI
Lani smo imeli 25 krstov (v letu prej 33). Tretjina novokrščencev je bila iz zakramentalno neurejenega zakona. Zato ste krščanski starši ponovno povabljeni k odločitvi, da se cerkveno poročite in z zakramentom nadgradite vaš odnos.
POROKE
V lanskem letu je bilo v naši župniji 10 porok (leto prej 6).
PRVO OBHAJILO IN BIRMA
K prvemu obhajilu je pristopilo 28 otrok (v letu prej 21).
Zakrament svete birme je prejelo 25 birmancev (leto prej 30).
POGREBI
Na božjo njivo smo pospremili 81 faranov (v letu prej 68). Več
kot polovica umrlih ni bila oskrbljena z zakramenti. Potrudimo
se in omogočimo vernim, da se srečajo z Gospodom tudi ob
zadnji uri. Hvala.
NEDELJSKE MAŠE
K nedeljskim mašam (vključno s sobotno večerno mašo) prihaja
približno 1.100 župljanov. Božja zapoved »posvečuj Gospodov
dan« še vedno drži. Smo pa gotovo vsako nedeljo pred izbiro:
ali Bog ali svet? Ne pozabimo tega, da se živi stik med nami in
Bogom lahko uresniči samo v evharistiji. Še posebej je to važno
pri krščanski vzgoji otrok. Zanjo sta potrebna oče in mama in
njun pravi človeški in krščanski zgled.
OBHAJILA
Lansko leto je bilo v župniji podeljenih 49.000 obhajil.
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GOSPODARSTVO
V lanskem letu smo ob letnih načrtih poskušali tudi dobro
gospodariti. Uredili smo ministrantsko sobo, prepleskali zakristijo, postavili nov »čebelnjak« za prodajo sveč, popravili del centralne kurjave v Domu sv. Vida. Ob gradnji doma je tam v dveh
prostorih ostala v tlakih notranja vlaga in je »dvignila« ploščice,
tako da smo sanirali tudi to. Ob naštetem smo skrbeli za sprotna popravila in vzdrževanje. Z veseljem sporočam, da dolga
župnija nima. Največ denarja nam vsako leto »pobereta« ogrevanje in razsvetljava. Vsak mesec pa gredo »pušice« tudi za
delovanje Cerkve na Slovenskem in po svetu; za Semenišče,
Teološko fakulteto, Zavod sv. Stanislava, zavarovanja, misijone,
Karitas, Svete kraje, Petrov novčič … Iskrena hvala vsem, ki delo Cerkve doma in drugod podpirate z vašim nedeljskim darom
in tudi na tak način pokažete, da »dihate in čutite« z župnijo.
NAČRTI
Na zadnjih sejah ključarjev in gospodarskega sveta smo odločili,
da bomo župnijsko knjižnico realizirali kar v župnišču, ob župnijski pisarni. Bo lažje dostopna kot v kaplaniji in izvedba bo tudi
cenejša.
Drugo zahtevnejše delo bo prenova cerkve v Stanežičah. Pogovori z izvajalci in prve dejavnosti teh zahtevnih gradbenih in
umetnostnih del že potekajo. Želim si, da bi delo steklo takoj po
novem letu. Zaradi del bo cerkev predvidoma zaprta do Velike
noči. O vsem boste obveščeni pri nedeljskih oznanilih.
Gotovo bo letos naporno tudi dogovarjanje med MOL in župnijo
glede šentviškega pokopališča.
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Delavniške sv. maše
v Šentvidu:
 jutranje ob 7.30,
 večerne ob 18.30.
Nedeljske sv. maše:
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30,
10.00 in 19.00.
 v Stanežičah ob 9.30.
Praznične sv. maše:
 v Šentvidu ob 8.30 in 18.30,
 v Stanežičah ob 18.00.

Uradne ure so:
 v ponedeljek in sredo
od 17. do 18. ure
 v petek od 10. do 12. ure.
Izven uradnih ur lahko pokličete
na telefonsko št. župnijskega
urada 01 512 81 30.
V času božičnih ter novoletnih
praznikov ostaja božična
okrasitev. Vsem čistilkam in
krasilkam najlepša hvala za
nesebično pomoč in skrb.
Hvala tudi vsem, ki čistite
Dom sv. Vida.

Sprejemam mašne namene, ki bodo opravljeni v januarju, februarju in
marcu.
Darujte tudi za maše, ki jih
oddam duhovnikom, ki imajo
premalo mašnih namenov.

Župnijski kiosk je zaradi davčnih blagajn ukinjen. Obiščite
katoliške trgovine po Ljubljani. Najbližja je trgovina Družina v Škofovih zavodih.

Telefon ŽK je 01 512 81 30.
Pokličete lahko vsako sredo
med 17. in 18. uro.

Vabljeni k ogledu fotozgodb
preteklih dogodkov in spremljanju aktualnih oznanil, ki jih
objavljamo na spletni strani:
www.zupnija-sentvid.si.
Prek spletne strani se lahko
tudi naročite na e-Naš zvon.

