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TUKAJ IN SEDAJ 

Minili so časi (vsaj upam), ko bi kdo še dvomil v 

Jezusov zgodovinski obstoj. Vsak izmed nas se je 

gotovo že tudi »srečal« z njim. 

Vsa zadeva pa dobi še dodatno razsežnost, ko se 

zavemo, kaj advent sporoča. Advent pomeni pri-

čakovanje Kristusa v zgodovini odrešenja in nje-

gov prihod v naš svet. V tem dejanju gre za naj-

bolj nenavaden dogodek v vsej človeški zgodovini. 

Namreč, Bog, ki je neskončen in brezčasen, pride 

prebivat med nas. In to kot človek. Če se ob tem 

zamislimo in vsega niti ne razumemo, bi morali 

kot otroci vriskati od veselja. Ob preteklih dogod-

kih, ki so se zgodili, čutimo, da je vse to navzoče 

»tukaj in sedaj«. To je narejeno za moje in tvoje 

življenje. Torej!!! Še večji razlog za veselje. Pa ne 

v plitvem in votlem »veselem decembru«, ki nam 

ga ponuja današnji potrošniški svet, temveč v ra-

dosti našega otroškega srca, ki komaj čaka, da se 

v njem vsak dan rodi Kristus — Bog. 

          župnik                                                                                                
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SREDA 5. december 

17.00 prihod Miklavža v Ljudski dom 

ČETRTEK 6. december     1. četrtek 

dopoldan obisk bolnikov in starejših 

pri več. maši nabirka za maše za nove duhovne poklice in 
svetost poklicanih 

po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim za nove  
duhovne poklice 

PETEK 7. december     1. petek  

dopoldne obisk bolnikov 

pri več. maši molitev pred Najsvetejšim (v tišini) 

20.15 srečanje I. zakonske skupine 

SOBOTA 8. december    BREZMADEŽNA 
                        1. sobota 

ves dan oratorij 

praznične maše Šentvid 8.30, 18.30; Stanežiče 18.00 

med več. mašo sprejem novih ministrantov 

po več. maši akademija (birmanci) 

TOREK 11. december 

po večerni maši srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 12. december 

16.30 srečanje skupine Sožitje 

ČETRTEK 13. december 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 14. december 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 16. december   3. ADVENTNA - začetek  
                         božične devetdnevnice 

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 

po maši 1 krščevanje 

NEDELJA 9. december    2. ADVENTNA NEDELJA 

8.30 sodelujeta 4. in 5. razred skupaj s starši 
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SREDA 19. december 

po več. maši adventno spovedovanje 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 
ČETRTEK 20. december 

ves dan obisk bolnikov in starejših 
20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 21. december 

ves dan obisk bolnikov in starejših 
NEDELJA 23. december  4. ADVENTNA NEDELJA 

11.00 obisk birmancev v domu starejših Dravlje 

17.00 sprejem betlehemske luči 
PONEDELJEK 24. december    1. sveti večer 

7.30 zaključek božične devetdnevnice 

18.00 maša svetega večera v Stanežičah 
18.30 maša svetega večera v Šentvidu 
23.30 glasbeni uvod v polnočnico (božičnica) 

TOREK 25. december  BOŽIČ − Jezusovo rojstvo 

0.00 polnočnica v Šentvidu 

8.30 maša s sodelovanjem OPZ 

9.30 maša v Stanežičah 

10.00 maša v Šentvidu (v živo prenaša radio Ognjišče) 

17.30 duhovno »bdenje« ob živih jaslicah na Peskah 

19.00 maša v Šentvidu 
SREDA 26. december    SVETI ŠTEFAN 

Dan samostojnosti in enotnosti 
8.30 maša v Šentvidu 

9.30 maša v Stanežičah 
18.30 maša v Šentvidu 

ČETRTEK 27. decembra 

18.30 zahvalna maša šentviških gasilcev 

PETEK 28. december    NEDOLŽNI OTROCI 

18.30 božični koncert ŽPZ Rozka Usenik 
20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

SOBOTA 29. december 

popoldan koledovanje 

NEDELJA 30. december  SVETA DRUŽINA 

pri mašah ob 
8.30 in 10.00 

blagoslov otrok 
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ZAHVALA ROMARJEV Z BRAČA 
Župnik in pevci pevskega zbora z Brača se iskreno zahvaljujejo 
za gostoljubje, ki so ga bili deležni med nami. Še posebej hvala 
tistim, ki ste romarje za dva dni sprejeli pod svojo streho. 
»Bohlonej« gostilni Jarh za kosila in večerje. 
 
 
 
 
 
ZAHVALA ZA SREČELOV 
Iskrena hvala vsem sodelavkam župnijske Karitas, ki ste na 1. 
adventno nedeljo pripravile tradicionalni srečelov. Hvala vsem 
darovalcem dobitkov in vsem kupcem srečk. 

MARIJA ROMARICA 
V adventnem času kip Marije romarice spet vabi, da jo sprejme-
mo na svoj dom in ob njej molimo. K tej ustaljeni pobožnosti še  
posebej vabljene družine prvoobhajancev, birmancev in ostalih 
veroučencev. Prosim, da se za sprejem Marije v vaš dom prija-
vite v zakristiji. 

ADVENTNI KIOSK 
Vse adventno-božične »pripomočke« za lepo obhajanje prazni-
kov (pratika, voščilnice, koledar …) lahko kupite v knjigarni Dru-
žine v Zavodu sv. Stanislava. Marijanski koledar pa lahko dobite 
tudi v župnijski pisarni. Kadilo in oglje bosta pred prazniki sa-
mopostrežno na voljo v cerkvi na mizicah za tiskovine. Dar za 
oboje oddajte v puščico ali 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, 20., in petek, 21. decembra. 
Sporočite, če kdo še želi prejeti zakramente za praznike. 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
Vsak večer od 16. decembra naprej bomo pri večerni maši, ob 
nedeljah pa pri maši ob 8.30, obhajali božično devetdnevnico.  
Oblikovali jo bodo veroučenci vseh razredov veroučne šole: 
nedelja, 16. 12.: prvoobhajanci in vsi navzoči pri maši ob 8.30 
ponedeljek, 17. 12.: 1. razred in Jezusova mala šola 
torek, 18. 12.: 2. razred 
sreda, 19. 12.: 4. razred 
četrtek, 20. 12.: 5. razred 
petek, 21. 12.: 6. razred 
sobota, 22. 12.: 7. razred 
nedelja, 23. 12.: vsi otroci iz vseh razredov 
Našteti razredi so vsak dan »nosilne skupine« devetdnevnice, 
toda k devetdnevnici pridemo tudi vsi drugi. 

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM 
V sredo, 19. decembra, po večerni maši ob 19.00 je skupna pri-
prava na božično spoved in na spovedovanje. Na voljo bo več 
spovednikov. Za mladino je spovedovanje v okviru adventnega 
mladinskega srečanja v Podutiku v soboto, 15. decembra, ob 
20.00. 

ŽIVE JASLICE 
Spet vabljeni na Peske pod šmarnogorsko Grmado, da v narav-
nem okolju podoživimo rojstvo Odrešenika. To duhovno-
molitveno srečanje je na božič, 25. decembra, ob 17.30. 
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OGLED JASLIC V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Jaslice v domači cerkvi si boste lahko ogledali na božič in na 
praznik sv. Štefana dopoldne do 12.00 in popoldne od 16.00 do 
večerne maše. Tisti, ki ste pri odprti cerkvi pripravljeni 
»dežurati«, se predhodno prijavite v zakristiji. Hvala. 

KOLEDOVANJE 
Koledovanje bo v soboto, 29. 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 
prisotnost križa, Marijine podobe, slike angela varuha, Svetega 
pisma, blagoslovljene vode, molitvenika, rožnega venca … v 
vašem domu. 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 pripravljena krajša zgodba s posebno nalogo. V 
sredini koledarja je načrt za škatlico − hranilnik, ki vabi otroke, 
da od svojih »premagovanj« darujejo za mnoge lačne vrstnike. 
Svoje adventne darove naj otroci prinesejo na božič k družinski 
maši ob 8.30 in jih položijo v jaslice. 

MIKLAVŽEVANJE 
V sredo, 5. decembra, ob 17.00 bo Miklavž obiskal otroke v 
Ljudskem domu. Vabi otroke do vključno 4. razreda.  
Miklavž se obrača tudi na vas, starši, da darujete prostovoljni 
dar za obdarovanje in ostale stroške.  

ADVENTNA SPOVED ZA VEROUČENCE 
Adventna spoved za veroučence bo od 17. do 20. decembra ob 
rednih urah verouka. 

BLAGOSLOV OTROK 
Na zadnjo nedeljo v letošnjem letu, 30. 12., praznujemo praz-
nik Svete družine. Vabljeni k mašama ob 8.30 in 10.00, ko bo 
blagoslov še posebej namenjen otrokom in njihovim staršem. 

BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE 
Veroučne počitnice so od 24. decembra 2018 do 7. januarja 
2019.  
Veroučenci in starši pridite k nedeljskim in prazničnim mašam. 
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ORATORIJ 
V soboto, 8. decembra, bo v župniji adventni oratorij. Spet bo-
mo ustvarjali, peli, premišljevali in dan preživeli v druženju med 
seboj in z Bogom. Začnemo ob 9.45 v cerkvi sv. Vida in zaklju-
čimo ob 15.45 v Zavodu sv. Stanislava. 
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od 3. do 30. decembra 2018

PON. 3. 12.  Frančišek Salve, duh. 10. 12.  Loretska Mati Božja 

7.30 za Božje varstvo otrok  

18.30 
Frane Erman 
Anton in Marija Komatar in 
sestre 

Ljudmila Ana Simonič 

TOR. 4. 12.  Janez Damaščan, uč. 11. 12.  Damaz, papež 

7.30   

18.30 
Matija Pavlič 
Marija Džindžinovič 

Vida Starič, 30. dan 
Oskar Stres 

SRE. 5. 12.  Saba, opat 12. 12.  Marija iz Guadalupe 

7.30     Vidic in Babnik  

18.30 Janez Jamnik Anton Ogorevc 

ČET. 6. 12.   Miklavž 13. 12.  Lucija, mučenka 

7.30   

18.30 Stanislav Horvat Ivan-Janez Jeromen in starši 

PET. 7. 12.   Ambrož, cerkveni učitelj 14. 12.  Janez od križa, c. uč. 

7.30 Ana Perčič  

18.30 pokojni iz družine Švegelj Silvester, Janez in Štefanija 
Kos  

SOB. 8. 12.  BREZMADEŽNA 15. 12.  Drinske mučenke 

8.30 Cecilija in Stanko Trobec 7.30 

18.00 
Stan. 

na čast Brezmadežni // 

18.30 Jože Babič Albin Kajzar 

NED. 
9. 12.  2. ADVENTNA  
            NEDELJA 

16. 12.  3. ADVENTNA  
              NEDELJA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Marija in Franc Krabonja Bijec in Ilovar 

Stan. 
9.30 Stanislav in Marija Zaletel za srečno vožnjo 

10.00 Edvard Primc, obl. starši Vrščaj (Janez, Marija) 

19.00 Viktor Šetina, 30. dan oče in trije bratje Salihovič 
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PON. 17. 12.  Lazar, sp. mož 24. 12.  SVETI VEČER 

7.30 Andromakovi  

  18.00 Stan. 

18.30 starši Lestan in Žlinder Milan Djukič 

TOR. 18. 12.  Gacijan, škof 25. 12.  BOŽIČ 

  00.00     za župnijo 

   7.30 Ivanka in Ignac Babnik 8.30 Angela in Ignac Hrovat 

  9.30 Stan. 

  10.00    Frančiška Jernejc 

18.30 Štefan Kobal, 30. dan 19.00    Janez Kocjan in  
             +Gaberšek 

SRE. 19. 12.  Urban, papež 26. 12.   Štefan, mučenec 

7.30      8.30      Olga Kovačič 

  
9.30      Štefka Škof in  
Stan.     starši 

18.30 v zahvalo in prošnjo Janez Ciperle 
Karel Bukovec 

ČET. 20. 12.  Dominik, opat 27. 12.   Janez, apostol 

7.30  starši Čamernik 

18.30 Mirko Kajzer, 30. dan 
Leopold Miklavčič 
Marija in Ivanka Sladič 
zahvalna maša gasilcev 

PET. 21. 12.  Peter Kanizij, c. uč. 28. 12.   Nedolžni otroci 

7.30   

18.30 
starši Trobec 
za duše v vicah Ivan Povšič, obl. 

SOB. 22. 12.  Frančiška Kabrini 29. 12.  Tomaž Becket, škof 

7.30   družina Možek  
18.30 Arharjevi Ivanka in Marijan Kozole 

NED. 
23. 12.  4. ADVENTNA 
              NEDELJA 

30. 12. SVETA DRUŽINA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Zadnikar in Robida Andrej Pečar 

Stan.
9.30 Šuštarjevi Branclovi 

10.00 starši Oman, brat in botra Marjan Mrzel 

19.00 Strnad in Ivančič Ivanka in Jože Bučan, obl. 
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ODDANE SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE:  
v zahvalo, za duše v vicah, za zdravje, za nove duhovne poklice. 
 
MAŠNI DAROVI OB POGREBIH: 
† Mirka Kajzerja:   3 maše   družini Mesar in Rebolj 
† Štefana Kobala:  1 maša   družina Vrbančič 
† Viktorja Šetine:  1 maša   Lavrič Anica  
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NOVOKRŠČENCI: 
 
* NELI KOVAČIČ 
* POLONA PAPEŽ, Cesta na Poljane 41 
* MATIJA ŠIFTAR, Pilonova 8 
* MATEVŽ KLOBUČAR, Živaličeva 9 
 

V letošnjem letu je zakrament sv. krsta  
v naši župniji prejelo 30 otrok.  
Iskrene čestitke k božjemu otroštvu. 
 
 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 
† ALBIN ŠTREKELJ (82 let), Medno 4 
† VIKTOR ŠETINA (74 let), Bernikova 4 
† VIDA STARIČ (87 let), Tratnikova 12 
† ŠTEFAN KOBAL (81 let), Tacenska 90 
† MIRKO KAJZER (88 let), Ul. 15. maja 18 
 

Letos smo pospremili na božjo njivo že 72 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 



 

Delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 18.30 
Nedeljske maše: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 19.00 

 v Stanežičah ob 9.30 
Praznične maše: 
 v Šentvidu ob 8.30 in  
  18.30 oz. 19.00 
 v Stanežičah ob 9.30 oz. 
  18.00. 
Natančen razpored je zapisan 
v župnijskem koledarju (str. 2-3) 

Sprejemam mašne name-
ne, ki bodo »maševani« v 
januarju, februarju in mar-
cu 2019. Vabim tudi k da-
rovanju za »oddane« maše, ki 
jih dam duhovnikom, ki jih 
imajo premalo in jih opravijo 
drugod. Hvala vam. 

Uradne ure: 
 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 ostaja adventna 
in božična okrasitev. Hvala za 
nesebično 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/

