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LETNI K XXXIX

ŠT. 1

SREČNO

Lepo in prav je, da si ljudje na začetku novega leta
voščimo: »Pa srečno novo leto!«
Beseda »sreča« v sebi skriva nekaj, kar naj ne bi
nikoli minilo. Vsak pa polaga vanjo nekaj svojega. Otroci
želijo toplino doma, mladina smisel življenja, zakonci
več medsebojne skladnosti, starejši in bolni potrpljenja
in pomoči. Spisek bi bil predolg, če bi hoteli izčrpati ta
globok vodnjak naših hrepenenj, pričakovanj in upov.
Srečo pa ljudje iščemo na različnih krajih in v mnogih stvareh. Žal včasih preveč v »kruhu in igrah« tega
sveta. To so počeli že Rimljani in so klavrno propadli.
Vsem srečam na »kratek dih« je skupno, da so bolj ali
manj kratkotrajne. Saj sreča, ki jo hipno srečaš in izgubiš, ni prava sreča.
Verni poznamo še eno srečo. Srečo z veliko začetnico. To je Bog, ki je Življenje našega življenja in veselja.
On je postal eden izmed nas in živi z nami ter nam že
na zemlji zagotavlja srečo. Ta ne bo končala kot milni
mehurčki zemeljskih »srečic«, ampak bo postala večna
in neminljiva. In to vam privoščim ob vstopu v novo
leto.
župnik

PONEDELJEK
TOREK

31. december drugi sveti večer
1. januar

Marija Božja Mati
novo leto, dan miru
8.30 sv. maša v Šentvidu

10.00 sv. maša v Šentvidu
18.30 sv. maša v Šentvidu
ČETRTEK 3. januar

1. četrtek

pri več. maši

nabirka za nove duhovne poklice in svetost poklicanih
po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim
PETEK 4. januar
1. petek

po več. maši

čaščenje Najsvetejšega (v tišini do 19.30)

20.15 srečanje I. zakonske skupine
SOBOTA 5. januar
1. sobota, tretji sveti večer
po jutranji maši
17.00
po več. maši
NEDELJA

čaščenje Najsvetejšega
priprava staršev in botrov na krst
srečanje tajništva ŽPS
6. januar
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Sveti trije kralji
po 10h maši krščevanje
16.30 pohod na Komno
20.15 sv. maša v koči na Komni
PONEDELJEK 7. januar
TOREK
po več. maši

konec božičnih počitnic  spet verouk
8. januar
srečanje svetopisemske skupine

SREDA
16.30
ČETRTEK
po več. maši
20.00
PETEK
po več. maši

9. januar
srečanje skupine Sožitje
10. januar
srečanje upravnega odbora BPČ
srečanje VI. zakonske skupine
11. januar
srečanje II. zakonske skupine
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NEDELJA
pri vseh mašah

PONEDELJEK
po več. maši
SREDA
20.00
ČETRTEK

13. januar
JEZUSOV KRST
darovanje za župnijsko cerkev, podružnico in
Dom sv. Vida
sodeluje 6. in 7. razred in njihovi starši
14. januar
srečanje ŽPS
16. januar
srečanje III. zakonske skupine
17. januar

20.00
NEDELJA

srečanje V. zakonske skupine
20. januar
2. NEDELJA MED LETOM

8.30
PONEDELJEK
po več. maši
PETEK
20.00
NEDELJA

sodelujejo OPZ, prvoobhajanci, starši
21. januar
srečanje katehetov
25. januar
srečanje IV. zakonske skupine
27. januar
3. NEDELJA MED LETOM

8.30 sodelujejo birmanci in njihovi animatorji
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od 31. decembra 2018 do 27. januarja 2019

PON. 31. 12. Silvester
7.30 Križnič
18.30 Mirko Kajzer
Ivan Cerovac, 7. dan
TOR. 1. 1. Marija Božja Mati
Novo leto
8.30 starši Benda
10.00 za Božje varstvo v novem
letu
18.30 Viktor Šetina
SRE. 2. 1. Bazilij
Gregor
7.30 Regina Štrukelj, 7. dan
18.30 Štefan Kobal
Sonja Brulc, 7. dan
ČET. 3. 1. Jezusovo ime
7.30 starši Galič
18.30 Jože Rechberger
Hilda in Zvone Koračin
PET. 4. 1. Angela in Elizabeta
7.30 Jože Gabrovšek, obl.
18.30 Ivanka Babnik
SOB.
7.30
18.30
NED.
6.30
8.30

7. 1. Valentin, škof
Šoštarič
Slavka Dolamič
starši Perpar
8. 1. Severin, opat
7.30 Antonija Jagodic
//
Anto Šalić, obl.
st. Terdič, brat Jože, obl.
9. 1. Julijan, mučenec
za zdravje
Alojzij Peklaj, obl.
Ogorevc
10. 1. Gregor Niški, škof
duhovni poklici - svetost
Marija Arhar

11. 1. Pavlin Oglejski
Francka Polenšek
Janez Gros
Marija in Martin Vraničar
5. 1. Janez Nepomuk, škof 12. 1. Tatjana, mučenka
Grebenc
družini Marolt in Sirk
Marinko Dogenik
Dukarič in Skebe
Ana Strajnar
Alojzija Majerle, 7. dan
Viktor Jurenec
6. 1. Gospodovo
13. 1. JEZUSOV KRST
razglašenje
župljani in dobrotniki
župljani in dobrotniki
Anton Bitenc
starši Gros
Franc in Ljudmila Merhar
Babnikovi
Ana Perčič

Stan.
9.30
Mira in Bogomil Kovačič
10.00 Irena in Zoran Roganovič
st.
Čepelnik
(Franc+Marija)
Viktor
Šetina
19.00
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PON.
7.30
18.30
TOR.
7.30
18.30
SRE.
7.30
18.30

14. 1. Oton, redovnik
Jelka Zavodnik, 30. dan
Ivanka Krznar
15. 1. Pavel, puščavnik
za zdravje
Marija Peterc

21. 1. Neža, mučenka

16. 1. Marcel, papež

23. 1. Henrik, duhovnik

Anton Mahnič, obl.
22. 1. Vincencij, diakon
Alojz Križnič
Filip Nahtigal, obl.

v zahvalo in prošnjo
Ruža Marković
ČET. 17. 1. Anton, puščavnik
7.30 Ignac Kravcar
18.30 za uspeh operacije
Ivan Cerovac, 30. dan
PET. 18. 1. Marjeta ogrska, red.
7.30
18.30 Dominik Kotar
SOB. 19. 1. Makari, opat
7.30 Alojzij Šumec, obl.

Janez Berce

18.30 Marija in Rudolf Kambič
Marijan Lavrič+Jože Dolinar
NED. 20. 1. 2. NEDELJA MED
LETOM
6.30 župljani in dobrotniki

Marijan Zibler
Alojzij Jama, obl.
27. 1. 3. NEDELJA MED
LETOM
župljani in dobrotniki

8.30
Stan.
9.30
10.00
19.00

24. 1. Frančišek Saleški, škof
Alojzija Majerle, 30. dan

25. 1.
Regina Štrukelj, 30. dan
26. 1. Timotej in Tit

Lado Černož in Stane Hren
Bečanovi

Anton Gruden

Frančiška+Albin Bučan
Janez Dobnikar

Leopold Miklavčič
Franc Novak

ODDANE SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE:
za zdravje v družini, Marija in Joža Starman, Pepca Suhadolc,
Tone Erman, po namenu 5x
MAŠNI DAROVI OB POGREBU
Franca Lampiča:
svakinja Mojca: 2 sv. maši; Jožica Plut: 1 sv. maša; Vinko Rakef: 1 sv. maša
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V januarju molimo za Božji blagoslov in Marijino varstvo v letu
2019.

KADILO
Kadilo nam v teh dneh ustvarja
ozračje veselja, slovesnosti in
prazničnosti. S kajenjem pokažemo spoštovanje Božjemu in osebam. Isto velja, kadar kadimo kip
ali podobo. Zato pri slovesnem bogoslužju kadimo oltar, križ, evangeljsko knjigo, darove, duhovnika.
Pri maši pokadimo tudi vernike. O,
kakšna čast! Čast, da bomo soudeleženi pri Kristusovi daritvi in povabljeni, da v ta svet kot »nosilci«
Božjega povsod razširjamo blag
Kristusov vonj ljubezni in dobrote.
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Hvala vsem, ki ste bili v teh dneh posebej »vpeti« v letošnje
božično praznovanje: postavljavcema odra, mladim za postavitev jaslic, ključarjem za postavitev smrek in mežnarjem za napeljavo lučk, Radovanovićevim iz Malih Vižmarij za smreko, zidarstvu Mrak d. o. o. za transport, krasilkam in čistilkam, bogoslužnim sodelavcem, vsem štirim pevskim zborom, pritrkovalcem, zvestim sodelavcem pri betlehemski lučki in duhovnemu
srečanju ob živih jaslicah na Peskah, kolednikom in vsem drugim sodelujočim v Šentvidu in Stanežičah. Boglonaj!

Mladi nadaljujemo s klasičnimi slovenskimi jaslicami in jih že
nekaj let umeščamo v eno izmed slovenskih regij. Letos smo si
jih zamislili na obali našega morja. Jaslice krasi lep kamniti obmorski hlev, iz katerega nas blagoslavlja novorojeni Kralj.
Peščena plaža, morje in del solin z lično istrsko hišo pa nas vabijo, da se ustavimo ob njih in še sami kaj opazimo. Tudi letošnja postavitev jaslic nam sporoča, naj se zavemo veličine božične skrivnosti za vse ljudi in za vse kraje ter nas spomni tudi na
lepote našega Primorja.
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letošnje jaslice v župnijski cerkvi svetega Vida
31. žive jaslice

na Peskah
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stoletne jaslice v župnijski cerkvi svetega Vida
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POHOD NA KOMNO
Pohod bo v nedeljo, 6. januarja, ob 16.30 s parkirnega prostora
pri Savici v Bohinju (za tiste, ki želite hoditi skupaj). Bodite točni! Ob 20.15 bo sv. maša v koči na Komni in po njej tradicionalno druženje. Za malico je poskrbljeno, zato hrane ne nosite s
seboj. Glede zimske opreme pa pri tedenskih oznanilih!
ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN
Z veseljem sporočam, da naša spletna stran www.zupnijasentvid.si odzivno, lepo in ažurno deluje. Vsem, ki se trudijo za
podobo strani, najlepša hvala! Na tem mestu pa vabim vse, da
si jo čim večkrat ogledate, nam poveste, kako bi jo še izboljšali
in sodelujete s svojimi prispevki - npr., še vedno aktualno, s slikami domačih jaslic k prispevku o krščanskem domu.
MOŠKO ROMANJE
Letos bomo romali na Ptujsko Goro in v njeno okolico. Videli
bomo tudi Ptuj, obiskali vinsko klet in dan preživeli v medsebojnem druženju. Prijave sprejemam med uradnimi urami. Cena je
50 €. Romanje bo 9. februarja.
PROŠNJA ZA RABLJENA OČALA
Misijonsko središče Slovenije in optika Glasmaher sprejemata
rabljena očala za misijone. V naši župniji se pridružujemo tej
akciji. Vaša rabljena ali neuporabna očala podarite v škatlo pod
misijonskim križem. Hvala.

BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
Velikokrat se zgodi, da ne vemo, kako in kaj ob praznikih z našimi počitnicami. Božično-novoletne počitnice so se začele 22.
decembra 2018 in bodo trajale do 6. januarja 2019. Z veroukom torej pričnemo 7. januarja 2019. Lepo je, če med počitnicami hodimo k prazničnim sv. mašam.
PRVA SPOVED, PRVO SV. OBHAJILO IN SV. BIRMA
Prvoobhajanci bodo imeli prvo sv. spoved v sredo, 6. februarja,
v času rednih veroučnih ur. Spoved pred prvim sv. obhajilom pa
bo v soboto, 11. maja, ob 16.00. Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo,
19. maja, ob 10.00. Zakrament sv. birme bomo obhajali v nedeljo, 6. oktobra, ob 10.00. Datume zapišite tudi v osebni koledar.
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OSVEŽIMO
Zgodovina misijonov v župniji, kaj je misijon, zakaj misijon v
tem času, naloge in cilji misijona … vse to smo že predstavili v
novembrski številki Našega zvona in na župnijski spleti strani.
Vabljeni, da ponovno preberete.
DATUMI MISIJONSKIH NEDELJ
17. marec, 7. april, 5. maj, 12. maj, 26. maj. V dogajanje misijona bo vključeno tudi postno romanje, pasijon, vse velikonočno
praznovanje in veliko župnijsko romanje na prvo junijsko nedeljo, 2. junija, na Brezje. O vsem boste sproti obveščeni na spletni strani župnije in v mesečnih oznanilih. Izšla bo tudi zgibanka
o vseh dogodkih ob misijonu.

GESLO MISIJONA
Skozi ves misijon naj nas povezuje Jezusov povabilo apostolom:
»HODI Z(A) MENOJ! «
To bo »geslo« Misijona 2019. Zakaj prav ta rdeča nit? Zato, ker
je vsak poklican, da v času in
prostoru hodi za Kristusom. Ta
čas in prostor pa je lahko otroštvo, mladost ali pa so to zrela leta in starost. Vsak pa je poklican
tudi v svojem poklicu in stanu
(samski, poročen, ločen, vdovec).
OKVIR MISIJONSKIH NEDELJ
Misijonska nedelja nas bo ob 9.00 povezala pri sv. maši (maši
ob 8.30, 10.00 in maša v Stanežičah se združijo v to mašo). Pri
teh misijonskih sv. mašah, ki jih bodo vodili različni povabljeni
duhovniki, in obogatili povabljeni pričevalci, sodelujejo vsi pevski zbori, ministranti, bralci, sodelavci itd. Po sv. maši bomo
oblikovali skupine, ki se bodo razvrstile po želeni tematiki tiste
nedelje s povabljenimi gosti. Pomenljivo bo skupno kosilo okrog
11.30. To kosilo bo vedno za vse in je vključeno v misijonsko
nedeljo. Agape naj bi bil trenutek, kjer se bomo še bolj (med)
generacijsko spoznali, se medsebojno obogatili in povezali v
skupnost. Naj fara tudi s skupnimi kosili postane gostoljuben
družinski dom za vse.
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Prelistajmo kroniko župnijskega življenja za leto 2018. Kar je
zapisano v naših srcih, je samo naše in Božje. Smo pa ljudje
ujeti tudi v številke, ki so za lansko leto spet zanimive in učljive.
KRSTI
v letu 2018 smo imeli 30 krstov (v letu prej 25). Polovica novokrščencev je bila iz zakramentalno neurejenega zakona. Krščanski starši ste povabljeni k odločitvi, da se cerkveno poročite in z
zakramentom zakona nadgradite vaš medsebojni odnos.
POROKE
V preteklem letu je bilo v naši župniji 7 porok (leto prej 10).
PRVO OBHAJILO IN BIRMA
K prvemu obhajilu je pristopilo 23 otrok (v letu prej 28) in
k birmi šlo 28 birmancev (leto prej tudi 28).
POGREBI
Na božjo njivo smo pospremili 80 faranov (v letu prej 81). Povprečna starost umrlih je bila 83 let in 4 mesece. Več kot polovica jih ni bila oskrbljena z zakramenti. Potrudimo se in omogočimo vernim, da se srečajo z Gospodom tudi ob poslavljanju s tega sveta in ob njihovi 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 vsako nedeljo pred izbiro: ali Bog
ali svet? Ne pozabimo, da se živi stik med nami in Bogom lahko
uresniči samo v evharistiji. Še posebej je to pomembno pri krščanski vzgoji otrok. Zanjo sta potrebna oče in mama in njun
pravi človeški in krščanski zgled obiska svete maše.
OBHAJILA
V župniji je bilo v preteklem letu podeljenih 59.000 obhajil.
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GOSPODARSTVO
Ob vsem duhovnem in pastoralnem delu smo poskušali tudi dobro gospodariti. S ključarji in gospodarskim svetom smo skrbeli
za sprotna popravila in vzdrževanje. Med drugimi opravili je bil
na novo prebarvan zvonik farne cerkve. Glavno načrtovano delo
pa je bilo opravljeno v podružni cerkvi v Stanežičah. Celotna
notranjost cerkve (izolacije, tlaki, vse napeljave, centralna, beljenje, inventarna oprema ...) je obnovljena. Hvala vsem, ki ste
ali pa še boste denarno podprli to veliko delo. Iskrena hvala tudi
vsem, ki delo Cerkve podpirate v domači župniji, v naši škofiji
in drugod po svetu z vašim nedeljskim darom in na tak način
pokažete, da dihate in čutite z župnijo.

NAČRTI
V Stanežičah je v načrtu restavriranje
glavnega
oltarja
(obnova že poteka), nov ambon ter daritveni oltar.
V Šentvidu je potrebno urediti
prostore, ki niso bili dokončno
obnovljeni pri gradnji kaplanije. K delu kliče tudi toplotna
izolacija na župnišču z zamenjavo dotrajanih oken, ki
»spuščajo« precej toplote v
zimskem času.
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NABIRKA 2. NEDELJE
v decembru je v Šentvidu znašala 2.277 € in v Stanežičah 186 €.
Hvala za vaše darove.

V GOSPODU SO ZASPALI:

+
+
+
+
+
+
+
+

EMILIJA RAJGELJ (83 let), Zvezda 18
FRANC LAMPIČ (84 let), Stanežiče 1
IVAN CEROVAC (89 let), M edenska c. 72
JELKA ZAVODNIK(93 let), M edveščkova 6
IVAN CEROVEC (89 let), M edenska c.72
SONJA BRULC, (88 let), bratov Blanč 2
ALOJZIJA MAJERLE (87 let), M edenska c. 35
REGINA ŠTRUKELJ (87 let), M artinova pot 45

V preteklem letu smo na božjo njivo pospremili 80 faranov.
Gospod, daj jim večni pokoj.
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Božič je praznik vstopa Boga med nas. Večni je postal človek,
da bi ostal z nami. To vsebino spet premišljujmo, oznanjajmo in
živimo vse leto 2019. To vam želiva vaša duhovnika. Enako želijo tudi nadškof g. Stane Zore in oba škofa pomočnika g. Franci
Šuštar in g. Anton Jamnik.
VELIKO ZDRAVJA, SREČE IN BLAGOSLOVA.

Velikokrat nam primanjkuje fotografskega gradiva za Naš zvon.
Vabljeni, da naš arhiv fotografij na spletu in v Našem zvonu
obogatite s kakšno sliko iz vašega krščanskega življenja.
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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.

Sprejemam mašne namene
za januar, februar in
marec.
Darujte tudi za maše, ki bodo
opravljene drugod. Dam jih
duhovnikom, ki jih imajo premalo.

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.

Uradne ure so:
 v ponedeljek in sredo
od 17.00 do 18.00,
 v petek od 10.00 do 12.00.
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 17.00 in 18.00.

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 obvestila o
objavi e-glasila Naš zvon.

Obiščite katoliške trgovine po
Ljubljani. Najbližja je trgovina
Družina v Zavodu sv. Stanislava.

