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ČLOVEK- BITJE PRIČAKOVANJA 
 
Življenje je lepo tistemu, ki mu je kaj obljubljeno. Obljuba 
nas dela napete, daje vrednost vsakdanjemu delu in cilj 
našemu življenju. Obljuba naredi življenje bogatejše. Pa 
naj gre za službo, stanovanje, prijateljstvo, ljubezen, po-
roko, starševstvo, … ali pa za čisto navadne stvari, kot so 
počitnice, dopust ali obljubljena večerja pri sorodnikih in 
prijateljih.  
To velja tako za posameznika kot za vse človeštvo. 
Zato je človeška zgodovina zgodovina obljub. V osebnem 
in javnem življenju. Kdorkoli prihaja na oblast, prihaja v 
moči obljub. Še posebej je v »obljubah« močno bistvo 
vseh revolucij. Žal je lahko obljubljati, težje pa je obljube 
izpolniti. 
  

Kaj pa Božje obljube, ki so bile na začetku sveta dane člo-
veku kot »obliž« na rane izvirnega greha? So te obljube 
ostale pravljice, mit, legenda ali pa so se izpolnile? 
Izpolnile so se!!! Najprej v Betlehemu za ljudi, ki so stopali 
za svojimi ovcami in kamelami. V našem času pa se izpol-
njujejo v nas, ki živimo pod nadzvočnimi letali in se pogo-
varjamo z mobiteli.  
Tudi letošnji božič je dokaz, da Bog drži besedo in je ne 
prelomi. Vsak dan pa smo ob Božji obljubi na preizkusu. 
Ob letošnjih praznikih jo z Novorojenim spet obnovimo. Pa 
blagoslovljen božič! 

                       župnik 
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NEDELJA 3. december    1. ADVENTNA NEDELJA 
                         NEDELJA KARITAS 

po vseh mašah dobrodelni srečelov v domu Sv. Vida 

8.30 blagoslov adventnih venčkov 

TOREK 5. december 

17.00 prihod Miklavža v Ljudski dom 

PETEK 8. december    BREZMADEŽNA 

8.30 sv. maša v Šentvidu 

18.00 sv. maša v Stanežičah 

18.30 sv. maša v Šentvidu in sprejem novih mini-
strantov 

po večerni maši akademija v čast Brezmadežni v Šentvidu,  
pripravijo birmanci 8. razreda 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

SOBOTA 9. december 

ves dan oratorij 

NEDELJA 10. december  2. ADVENTNA NEDELJA 

pri vseh mašah darovanje za župnijsko cerkev, podružnico in 
Vidov dom 

11.00 maša v domu starejših občanov v Dravljah, 
pripravijo birmanci 8. razreda 
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TOREK 12. december 

po večerni maši srečanje svetopisemske skupine 

ČETRTEK 14. december 

16.30 srečanje skupine Sožitje (ga. Dora Zagorc) 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 
SOBOTA 16. december 

pri več. maši začetek božične devetdnevnice 

20.00 spovedni večer za mlade (župnija Podutik) 
NEDELJA 17. december  3. ADVENTNA NEDELJA 

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 

pri maši 10.00 sv. krst 

15.00 dekanijski molitveni dan za duhovne poklice na 
Brezjah 

17.00 sprejem Betlehemske luči pred župniščem 

PONEDELJEK 18. december 

ves teden spovedovanje veroučencev 

SREDA 20. december 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

po več. maši priprava in spovedovanje pred božičem 
ČETRTEK 21. december 

dopoldne obisk starejših na domu 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 22. december 

dopoldne obisk starejših na domu 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 
NEDELJA 24. december  4. ADVENTNA NEDELJA 

                         1. sveti večer 

8.30 sv. maša in zaključek božične devetdnevnice 
ostale maše po nedeljskem redu 

18.00 sv. maša svetega večera v Stanežičah 

19.00 sv. maša svetega večera v Šentvidu 

23.35 glasbeni uvod v polnočnico 



 

SREDA 27. december 

po večerni maši božično-novoletni koncert žpz Rozke Usenik  

PETEK 29. december 

18.30 zahvalna maša gasilcev 

SOBOTA 30. december 

13.00 koledovanje (prijave na tel: 031 607 086) 

NEDELJA 31. december   SVETA DRUŽINA 
                          2. sveti večer 

pri vseh mašah zahvala za minulo leto 

8.30 blagoslov otrok 

10.00 blagoslov otrok 

PONEDELJEK 25. december BOŽIČ − Jezusovo rojstvo 

0.00 polnočnica 

8.30 sv. maša s sodelovanjem OPZ 

9.30 sv. maša v Stanežičah 

10.00 sv. maša (prenos v živo na Radiu Ognjišče) 

17.30 duhovno bdenje ob živih jaslicah na Peskah 

19.00 sv. maša v Šentvidu 

TOREK 26. december  Sv. Štefan, diakon 
                  dan samostojnosti in enotnosti 

8.30 sv. maša v Šentvidu in blagoslov soli 

9.30 sv. maša v Stanežičah  in blagoslov soli 

18.30 sv. maša v Šentvidu 

4 



 

5 

ZAHVALA ZA SREČELOV 
Iskrena hvala vsem sodelavkam župnijske Karitas, ki ste na 1. 
adventno nedeljo pripravile tradicionalni srečelov. Hvala tudi  
vsem darovalcem dobitkov in vsem kupcem srečk. 

MARIJA ROMARICA 
V adventnem času nas kip 
Marije romarice vabi, da jo 
sprejmemo na svoj dom in 
ob njej skupaj molimo.  
Za sprejem Marije ste še 
posebej vabljene družine 
prvoobhajancev, birmancev 
in ostalih veroučencev.  
Prosimo, da se za sprejem 
Marije, ki je tudi  spodbuda 
k družinski molitvi v advent-
nem času, pravočasno prija-
vite v zakristiji. 
V razpored se lahko vpišete 
po vsaki sv. maši.  

ADVENTNI KIOSK 
Vse adventno-božične pripomočke za lepo obhajanje praznikov 
(pratika, božične voščilnice, …) lahko kupite v knjigarni Družine 
v Škofovih zavodih. Marijanski koledar pa dobite tudi v župnijski 
pisarni. Kadilo in oglje bosta pred prazniki samopostrežno na 
voljo v cerkvi na mizicah za tiskovine. Dar za oboje je prostovo-
ljen in ga oddajte v skrinjico za tisk. 

Za naše družine. 



 

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH NA DOMU 
V januarju ne bom obiskoval starejših in bolnih, ampak jih bom 
oskrbel z zakramenti v četrtek, 21., in petek, 22. decembra. 
Sporočite, če kdo še želi prejeti zakramente. 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
Vsak večer pri večerni maši od 16. decembra naprej, ob nede-
ljah pa pri maši ob 8.30, bomo obhajali božično devetdnevnico.  
Oblikovali jo bodo veroučenci vseh razredov po razporedu: 
• sobota, 16. 12.:        vsi veroučenci 
• nedelja, 17. 12.:       prvoobhajanci in vsi pri maši ob 8.30 
• ponedeljek, 18. 12.:  1. razred in Jezusova mala šola 
• torek, 19. 12.:           2. razred 
• sreda, 20. 12.:          4. razred 
• četrtek, 21. 12.:        5. razred 
• petek, 22. 12.:          6. razred 
• sobota, 23. 12.:         7. razred 
• nedelja, 24. 12.:       birmanci in vsi pri maši ob 8.30. 
Našteti razredi so vsak dan samo »nosilne skupine« devetdnev-
nice, kar pomeni, da pridemo k devetdnevnici tudi vsi drugi. 

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM 
V sredo, 20. decembra, bo po večerni sv. maši ob 19.00 skupna 
priprava na božično sv. spoved in nato spovedovanje. Na voljo 
bo več spovednikov. Za mladino bo spovedovanje v okviru ad-
ventnega mladinskega srečanja v Podutiku v soboto, 16. decembra, 
ob 20. uri. 
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BOŽIČNA SMREKA 
Če nameravate letos pred božičem podreti kakšno vašo previso-
ko smreko, vas prosim, da jo poklonite župniji za »božični dre-
vešček«. Ta vsako leto stoji pred Kapla'nijo. 



 

JUBILEJNE - 30. ŽIVE JASLICE NA PESKAH 
Letos še posebej vabljeni, da podoživimo rojstvo Odrešenika pri  
že 30. živih jaslicah. To duhovno srečanje bo na božič, 25. de-
cembra, ob 17.30 v kamnolomu na Peskah pod šmarnogorsko 
Grmado. 

OGLED JASLIC V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Jaslice v domači cerkvi si boste lahko ogledali na božič, 25. de-
cembra, in na praznik sv. Štefana, 26. decembra, skozi ves dan. 
Prosimo vse tiste, ki ste pri odprti cerkvi pripravljeni dežurati, 
da se predhodno prijavite v zakristiji. 

KOLEDOVANJE 
Koledovanje bo v soboto, 30. decembra, od 13. ure naprej. Zbi-
rali bomo darove za otroke v misijonskih deželah. Če želite naš 
obisk, pokličite na številko 031 607 086 (Marinka). 
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KRŠČANSKI DOM 
Ob praznikih še bolj začutimo lepoto in pomembnost krščanske-
ga doma, v katerem lahko srečamo Boga. Zato ne pozabite na 
to, da je v vašem domu prisoten križ, Marijina podoba, slika an-
gela varuha, Sveto pismo, blagoslovljena voda, molitvenik, rož-
ni venec, … V adventnem času naj bi vsak krščanski dom imel 
tudi adventni venec, ob božiču pa jaslice. Naj bo vaš dom prva 
živa Cerkev, kjer prebiva Bog. 



 

ADVENTNI KOLEDAR 
V adventnem koledarju, ki  ga 
bodo otroci dobili pri verouku, 
je za vsak dan v adventnem 
času pripravljena krajša zgod-
ba s posebno nalogo. V sredi-
ni koledarja je načrt za škatli-
co − hranilnik, ki vabi otroke, 
da vanj darujejo za lačne 
vrstnike. Te adventne darove 
naj otroci prinesejo na božič k 
družinski sv. maši ob 8.30 in 
jih položijo pred jaslice. 

MIKLAVŽEVANJE 
V torek, 5. decembra, ob 17. 
uri bo Miklavž obiskal otroke v 
Ljudskem domu. Miklavž vabi 
otroke do vključno 4. razreda.  
Miklavž pa se obrača tudi na 
vas, starši, da darujete pro-
stovoljni dar za obdarovanje 
in ostale stroške.  

ADVENTNA SPOVED  
ZA VEROUČENCE 
Spoved za veroučence bo 
18., 19., 20. in 21. decembra 
ob rednih urah verouka. 

BLAGOSLOV OTROK 
Na zadnjo nedeljo v letošnjem 
letu, 31. decembra, praznuje-
mo praznik Svete družine. Pri 
mašah ob 8.30 in 10.00 bomo 
blagoslovili otroke. Vabljeni! 
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BOŽIČNO-NOVOLETNE  
POČITNICE 
Veroučne počitnice bodo od  
26. decembra do 2. januarja.  
Veroučenci in starši pridite k 
nedeljskim in prazničnim sv. 
mašam. 
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od 4. decembra do 31. decembra 2017

PON.  4. 12. Barbara, mučenka 11. 12. Damaz I., škof 

7.30 Ignac in Ivanka Babnik Jože Škrbinc 

18.30 
Matija Pavlič, obl. 
Barbara Lilič in Nik Oskar Stres, obl. 

TOR.  5. 12. Saba, opat 12. 12. D. Marija iz Guadalu. 

7.30  za blg. Ane in njene družine 

18.30 
Janez Jamnik 
Ivana Merhar, 30. dan Jure Brajkovič 

SRE.  6. 12. Nikolaj, škof 13. 12. Lucija, mučenka 

7.30     Roman in Jožko Brinšek pokojni iz družine Možek 

18.30 Stanislav Horvat, obl. Anton Ogorevc 

ČET.   7. 12. Ambrož, škof 14. 12. Janez od križa, duh. 

7.30 Andromakovi na čast Sv. R. krvi za varstvo 
otrok 

18.30 Micka in Ciril Mrak pokojni Arhar 

PET. 
 8.  12. BREZMADEŽNO  
 SPOČETJE  DEVICE MARIJE 

15. 12. Krizina in Antonija,  
           mučenki 

8.30 Olga Švegelj, 30. dan Stane in Angela Jaklič ter 
brat in sestra 

stan. 
18.00 

 / 

18.30 
st. Kopač s Polan 
pokojni Robida in Zadnikar  

SOB. 9. 12. Valerija, mučenka 16. 12. Ado, škof 

7.30   Jerica Miklavec, 7. dan  

18.30 
Jože Lamovec; 
Franc Sitar, 7. dan  

Bijec 
starši Levašič 

NED. 
10. 12.  2. ADVENTNA  
              NEDELJA 

17. 12.  3. ADVENTNA  
              NEDELJA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Vera in Emil Ritonja Forstnerič in Škufca 

Stan. Franc Babnik  

10.00 Stanislava Rösser Cilka in Miranda 

19.00 starši Švegelj in brat Jože Stane Zemljarič 



 

10 

PON. 18. 12. Vunibald, opat 

7.30 Jernej Koprivec 

18.30 starši Furlan in sorodniki 

TOR. 19. 12. Urban V., papež 

7.30     

18.30 
starši Jeromen ter Ivan in 
Janez 

SRE. 20. 12. Evgen, mučenec 

7.30      

18.30 
v zahvalo in prošnjo 
starši Butala in Ani Klepec 

ČET. 21. 12. Peter Kanizij, duh. 

7.30  

18.30 Marija in Ivan Sladič 

PET. 22. 12. Frančiška Cabrini 

7.30  

18.30 pokojni Mrak in Pangršič 

SOB. 23. 12. Janez Kancij, duh. 

7.30   Franc Sitar, 30. dan  

18.30 Kristina Sešek 

NED. 24. 12. 1. sveti večer 

6.30  

  8.30 Jože Visintin, 30. dan 

Stan.
9.30  

10.00 Vinko Rozman 

18.00 
Stan. 

 

19.00 Milan Djukič, obl. 



 

PON. 25. 12. BOŽIČ  

0.00 
za župnijo 
starši Šušteršič 

8.30 Angela in Ignac Hrovat 

9.30 
stan. 

 

10.00 Dušan Wamberger

19.00 
Janez Kocjan in pokojni Ga-
beršek 

TOR. 26. 12. Štefan, mučenec 

8.30     Jerica Miklavec, 30. dan 
Stan. 
9.30  

 Šušterjevi 

18.30 Karel Zabukovec 

SRE. 27. 12. Janez, apostol 

7.30     starši Čamernik 

18.30 Leopold Miklavčič 

ČET. 28. 12. nedolžni otroci  

7.30 Jožko in Roman Brinšek 

18.30 Ivan Povšič, obl. 

PET. 29. 12. Tomaž Becket, škof  

7.30  

18.30 
Frančiška Jernejc;  
v zahvalo, gasilci 

SOB. 30. 12. Feliks, papež 

7.30   Micka in Ivanka Babnik 

18.30 Marjan Mrzel 

NED. 
31. 12. Sv. družina,  
            Silvester 

6.30  

  8.30 Frančiška Šarf 

Stan. 
9.30  

10.00 Štefanija in Silvester Kos 

Stan. 
18.00  

 

19.00  
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Ladislava Svetka: 
Robidovi 1x, Zavašnikovi 1x, Milka 1x, Setnikar-Gladek 2x,  
Škrbinc 1x. 
Ivane Merhar: 
Nada 1x, Hilda, Marinka in Polona 2x in 15 € za Karitas. 
Olge Švegelj: 
Šetina, Viktor in Jana 1x. 
Ivana Jagodica: 
za gregorijanske maše - farani. 

 
Marjan Arhar,  
Ladislav Svetek,  
Minka Magajna,  
za nove duhovne poklice,  
v zahvalo za leto 2017 in v prošnjo za leto 2018,  
za duše v vicah, v zahvalo za pomoč ob bolezni. 



 

 
 
NOVOKRŠČENCI: 
 
*AGATA MLINAR, Medno 57. 
 

V letošnjem letu je zakrament  
sv. krsta v naši župniji prejelo  
25 otrok.  
Iskrene čestitke k božjemu  
otroštvu. 
 
 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 
† DUŠAN WAMBERGER (56 let),  
   Bratov Miklič 7, 
† LADISLAV SVETEK (88 let),  
   Groharjeva 14, 
† OLGA ŠVEGELJ (63 let),  
   Kolesarska 4, 
† IVANA MERHAR (88 let),  
   Medenska cesta 3, 
† PAVEL ANŽUR (86 let),  
   Prušnikova 13, 
† JOŽE VINSINTIN (54 let),  
    Sedejeva 8, 
† JERICA MIKLEVIC (71 let), 
    Medenska cesta 79. 
† FRANC SITAR (86 let), 
   Arharjeva 4 
 

Letos smo pospremili na božjo njivo že 79 naših faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 
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KRALJA, KI PRIHAJA,  PRIDITE MOLIMO! 
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OBVESTILO 

 

Že kar nekaj časa si v župniji  skupaj s četrtno 

skupnostjo prizadevamo, da bi se povečalo in ce-

lostno uredilo pokopališče v Šentvidu. Za tako 

ureditev (vežica, parkirišča, poslovilni plato, ...) 

so gotovo navdušeni vsi krajani. Ob zadnji razgr-

nitvi prostorske ureditve v našem kraju pa o tem 

ni bilo zapisanega in povedanega ničesar. Zato 

nas je toliko bolj presenetil dopis, ki so nam ga 

poslali iz oddelka za ravnanje z nepremičninami 

pri MOL, kjer nam predlagajo razlastitev doseda-

njega pokopališča, ki je v zemljiškoknjižni lasti 

župnije Lj. - Šentvid  in ga ima že vrsto v brez-

plačnem  najemu MOL. Na pokopališču pa oprav-

lja pogrebne slovese podjetje Žale. Pri razlastitvi 

te zemlje ne gre za katerokoli zemljišče (zelenica 

ali pločnik), ampak za sveto zemljo, kjer ležijo 

vaši pokojni že 8oo let in več.  Ta božja njiva je 

zgodovina časa in kraja in še kako povezana z 

vzponi in padci vseh šentviških faranov in kraja-

nov. Zato tudi verjamem v pietetno in kulturno 

reševanje tega problema in v povečanje pokopali-

šča brez razlastitve te blagoslovljene zemlje. 
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Delavniške sv. maše  
v Šentvidu: 
• jutranje sv. maše ob 7.30; 
• večerne sv. maše 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 
(ob 19.00 na zapovedane 
praznike); 

• v Stanežičah ob 18.00. 

Sprejemam mašne name-
ne, ki bodo opravljeni v ja-
nuarju, februarju in marcu 
2018. 
 

Kadarkoli pa lahko darujete za 
sv. maše, ki jih oddamo tistim 
duhovnikom, ki imajo premalo 
mašnih namenov. 

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. 

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

V decembru in januarju ostaja 
adventna in božična okrasitev. 
Vsem krasilkam in čistilkam v 
imenu župnije hvala za nese-
bično pomoč in skrb! 

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

Kiosk je zaradi davčnih bla-
gajn ukinjen. Obiščite katoli-
ške trgovine v Ljubljani. Nam 
najbližja je poslovalnica Dru-
žine v Škofovih zavodih.  

http://www.zupnija-sentvid.si/

