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DOLŽINA, ŠIRINA, GLOBINA, VIŠINA 
KRISTUSOVE LJUBEZNI 

  

 Dolžina te ljubezni je tri ure umiranja, osemnajst ur trplje-
nja (od devetih zvečer do treh popoldne) in triintrideset let pri-
prave na to trpljenje in umiranje.  
 Širina obsega raznolikost muk, ki jih Jezus prestaja od Olj-
ske gore (Judežev poljub, krvavi znoj, zaušnice, pljunki, ječa, 
krive obsodbe, primerjanje z Barabo, trnjeva krona, bičanje, 
križev pot) do Kalvarije. Na Kalvariji pa pribijanje na križ, dviga-
nje, visenje, odprte rane, izguba krvi, močno sonce, žeja, duše-
nje, pomanjkanje človeške in Božje bližine, preklinjanje, zasra-
movanje, vbod sulice, smrt. 
 V globino reže zloba vsega človeštva. Nanj pritiskajo grehi 
vseh časov. Greh Adama in Eve, Kajna, Sodomčanov, Izraelcev, 
Grkov, Rimljanov. Grehi starega, srednjega in novega veka. 
Grehi Evrope, Azije, Afrike, Avstralije, Amerike, Antarktike. Gre-
hi mladih in starih, moških in žensk, vernih in nevernih. Grehi 
Petra, Pavla, apostolov, mnogih učencev, papežev, škofov, du-
hovnikov. 
 Višina njegove zastonjske ljubezni pa je v popolni svobodni 
odločitvi in čisti ljubezni do nas. Vse naše prekletstvo vzame na-
se, s svojim trpljenjem nas prečisti in opere v svoji krvi ter nas 
s svojo smrtjo prerodi. Tako nas naredi sposobne doseči višine 
Božjega življenja. To je norost, ki jo je zmožen storiti samo Bož-
ji Sin. Tudi zame. Hvala.         
          župnik 
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PONEDELJEK 1. april            

po več. maši dekanijsko srečanje bralcev Božje besede 

SREDA 3. april            

18.30 križev pot (6. in 7. razred) 

ČETRTEK 4. april           1. četrtek 

dopoldne obisk bolnikov 

PETEK 5. april           1. petek 

dopoldne obisk bolnikov 
po več. maši češčenje Najsvetejšega (v tišini) do 20.30 

po več. maši križev pot (ŽPS, Gospodarski svet, ključarji) 

20.15 srečanje I. zakonske skupine 

SOBOTA 6. april            1. sobota 

po jutr. maši češčenje Najsvetejšega 

15.00 srečanje za starejše (spovedovanje, maša, ma-
ziljenje, družabno srečanje), sodeluje OPZ 

NEDELJA 7. april           5. POSTNA - TIHA NEDELJA 
                       2. MISIJONSKA NEDELJA 

9.00 križev pot in misijonska maša na Žalostni gori 
pri Preserjah  

po maši misijonski program v Zavodu sv. Stanislava 
TOREK 9. april 

po več . maši  srečanje svetopisemske skupine 
SREDA 10. april 

16.30 skupina Sožitje (gostja bo sociologinja) 
18.30 križev pot (3. razred) 

ČETRTEK 11. april           

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 12. april           

10.0012.00 spovedovanje 

16.0019.00 spovedovanje 

po več. maši križev pot (župnijska vokalna skupina) 
20.00 srečanje II. zakonske skupine 
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PONEDELJEK 15. april           

19.30 srečanje za starše prvoobhajancev 

SREDA 17. april 

18.30 križev pot (otroci vseh razredov verouka) 

po več. maši spokorno bogoslužje in velikonočna spoved 

ČETRTEK 18. april            VELIK ČETRTEK 

9.00 krizmena maša v ljubljanski stolnici 

19.00 slovesna maša Jezusove zadnje večerje 

po maši molitveno bdenje z Jezusom 

PETEK 19. april            VELIKI PETEK 

ves dan  strogi post 

15.00 križev pot v Šentvidu in Stanežičah 

19.00 
 

obredi velikega petka s sodelovanjem birman-
cev 8. razreda; nabirka za Sveto deželo 

SOBOTA 20. april           VELIKA SOBOTA 

7.00 blagoslov velikonočnega ognja in vode 

čez dan 
 

češčenje Jezusa v Božjem grobu in blagoslovi 
velikonočnih jedil po razporedu na strani 6 

NEDELJA 21. april           VIGILIJA- VELIKA NOČ 

5.00 
9.30 

vigilija, vstajenjska maša, procesija  
maša v Stanežičah 

10.00 maša v Šentvidu 
20.00 maša v Šentvidu 

NEDELJA 14. april            CVETNA NEDELJA         

9.00 maša s slovesnim blagoslovom zelenja  
sodelujejo OPZ, prvoobhajanci in njihovi starši 
(maši ob 8.30 in 10.00 sta združeni v to mašo) 

 Darovanje to nedeljo bo za potrebe misijona. 

SOBOTA 13. april 

9.0016.00 postni oratorij 

20.00 Podutik: spovedovanje za mladino 
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PONEDELJEK 22. april 

8.30 maša v Šentvidu 

po maši festival »aleluje« v Vidovem domu 

16.00 protipotresna pobožnost na Šmarni gori  

19.00 maša v Šentvidu 

PETEK 26. april 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

SOBOTA 27. april 

8.00 ministrantski izlet 

NEDELJA 28. april             BELA NEDELJA 

MISIJONSKO POSTNO ROMANJE  
V nedeljo,7. aprila, se bomo z avtobusi peljali h križevemu potu 
in k maši na Žalostno goro pri Preserjah. Avtobus bo ob 8.45 
odpeljal iz Stanežič, ostali avtobusi pa ob 9.00 izpred cerkve v 
Šentvidu. Po pobožnostih na gori nadaljujemo s skupnim kosi-
lom in misijonskim programom v Zavodu sv. Stanislava.  

POSTNA AKCIJA NAS ŠE VEDNO VABI 
V postni akciji spodbujamo in krepimo našo medsebojno pove-
zanost. Vsak posameznik (ali družina), ki je odprt za srečanje s 
komerkoli, naj izpolni kartonček s svojim imenom in telefonsko 
številko. Kartonček vrzite v košaro pod misijonskim križem in 
obenem iz košare vzemite drug kartonček z imenom in tel. šte-
vilko druge osebe. Med seboj se pokličite in dogovorite za sreča-
nje (kava, kosilo, izlet itd.). Akcija »spoznavanja in druženja«  
poteka ves postni čas. 
 
SREČANJE STAREJŠIH 

V času misijona bo letošnje srečanje v soboto, 6. aprila, ob 15
h
. 

Že prej bo priložnost za spoved. Po maši (in maziljenju) bo še 
družabno srečanje. Hvala za pecivo za k druženju, ki ga prinesi-
te v petek zvečer. 
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DEKANIJSKI KRIŽEV POT V ŽLEBEH 
7. aprila ob 15.00 je tudi dekanijski križev pot v Žlebeh. 

OLJČNE VEJICE ZA CVETNO NEDELJO 
Na voljo bodo že v tednu po tihi nedelji in pred mašami na cvet-
no nedeljo. Vaš dar zanje darujte kar v pušico. 

CVETNA NEDELJA 
V »množici« se ob 9.00 zberemo pred kaplanijo, blagoslovimo 
zelenje in nato v cerkvi obhajamo slovesno mašo cvetne nede-
lje. Maši ob 8.30 in 10.00 sta to nedeljo združeni v to mašo. 
Blagoslov zelenja je tudi pri jutranji maši ob 6.30, ob 9.30 v 
Stanežičah in pri večerni maši ob 20.00. Darovanje bo za potre-
be misijona. 

OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH 
Vsi, ki želite, da bi vaši starejši ali bolni za praznike prejeli za-
kramente, mi to sporočite. Obiskoval bom v četrtek, 4., in v 
petek, 5. aprila. 

ČEŠČENJE JEZUSA V BOŽJEM GROBU 
V naši cerkvi bo Jezus v Božjem grobu na Veliko soboto izpo-
stavljen v češčenje od 9.00 do 17.00. Molitvene ure oblikujete 
sami. Pridite, Gospod nas čaka. 



 

URA KRAJ KRAJ 

10.00, 14.00, 
17.00 

Šentvid (v cerkvi)   

14.30 Gunclje (Krvin) Pržan (Cerman) 

15.00 Stanežiče  Podgora (Mošenk) 

15.30 Medno (Kodran) Vižmarje pod klancem 
(Škrbinčev toplar) 

16.00 Brod (Česenj; 
vhod s Tacenske) 

Vižmarje nad klancem 
(Bitenc) 

BLAGOSLOVI OGNJA 

Blagoslov velikonočnega ognja je na Veliko soboto ob 7
h
. 

 
BLAGOSLOVI JEDIL NA VELIKO SOBOTO 

Že več let je v župniji zorela ideja, da velikonočno vigilijo obha-
jamo vsaj približno tako kot v prvih stoletjih krščanstva. Letos 
smo se na ŽPS odločili, da to uresničimo.  
 Na veliko soboto zvečer ne bo vigilije in maše, kot je bil 
običaj v preteklih letih, ampak bo Vigilija v velikonočnem jutru. 
Slovesno jo bomo začeli ob 5.00 zjutraj s slavjem luči. Ob Božji 
besedi stare in nove zaveze bomo sledili naši odrešenjski zgodo-
vini. Med krstnim bogoslužjem se bomo veselili novega kristjana 
Jurija Lepena, dijaka 2 letnika Škofijske gimnazije. Vigilijo bomo 
sklenili s slovesno mašo in po njej s procesijo. Upam, da boste 
kljub tej spremembi radostnih src praznovali največji praznik 
naše vere.  
Pri vigiliji, maši in procesiji so zaželene narodne noše.   
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PROTIPOTRESNA POBOŽNOST 
Naši predniki so se po velikem potresu 14. marca 1895 zaoblju-
bili, da se bodo vsak velikonočni ponedeljek zbrali k molitvi za 
odvrnitev potresa. K potrditvi te obljube vabljeni na velikonočni 
ponedeljek, 22. aprila, ob 16.00 na Šmarno goro. 

Gospod je vstal, je veselo sporočilo velikonočnega dogodka. Ob 
tem prazniku vas vabimo k veselju, da smemo biti po skrivnosti 
Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve in udje Jezusovega 
skrivnostnega telesa. To voščimo vsem, še posebej bolnim in 
trpečim in kakorkoli preskušanim. Naj vstali Kristus vstopa v 
naš vsakdanjik. To veselo novico Gospodovega vstajenja pa 
prenašajmo vsem ljudem. 
       vaši škofje 
P. s. 
Temu voščilu se pridružujeva tudi oba domača duhovnika in 
vam želiva blagoslovljene in lepe velikonočne praznike! 
        
       župnik in duhovni pomočnik 
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DEKANIJSKI IZLET MINISTRANTOV 
Letos bomo šli na izlet 27. aprila v vojaški muzej v Pivko. Med 
potjo si bomo ogledali še kakšno znamenitost in tudi kaj dobre-
ga pojedli. 

VELIKONOČNE POČITNICE 
V tednu po Veliki noči in med prvomajskimi prazniki, od 22. 
aprila do 6. maja, ne bo verouka. 

POLETNI ORATORIJ 
Zaradi nove maše je letošnji poletni oratorij prestavljen na ko-
nec počitnic. Oratorij bo od 26. do 30. avgusta. 

POSTNI ORATORIJ 
Postni oratorij bo v soboto, 13. marca, od 9.00 do 16.00. Vab-
ljeni! 

SREČANJE STARŠEV  
PRVOOBHAJANCEV 
Bliža se prvo sv. ob-
hajilo, ki bo 19. maja 

ob 10
h
.  

Starši vabljeni v Vidov 
dom na srečanje in 
pogovor o vsem v po-
nedeljek, 15. aprila, 
ob 19.30. 

 

SPOVEDOVANJE VEROUČENCEV  
Spoved veroučencev bo med urami verouka 15., 16. in 17. apri-
la v cerkvi. 
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sobota, 6. april 
 

14.30  možnost sv. spovedi 

15.00  sv. maša (vodi g. Jure Koželj,  

 župnik iz Preske) 

 med mašo in po njej prepeva  

 otroški zbor 

 druženje v Domu sv. Vida   

srečanje 

za  

starejše 
 

 

MISIJON NAS VABI, da GREMO NAPREJ! 

nedelja, 7. april  

 

9.00  odhod avtobusov izpred cerkve   

(1 avtobus iz Stanežič ob 8.45) 
 

10.00–10.30 križev pot na gori* 
 

11.00  sv. maša z mislimi o Božjem usmiljenju 

(g. Boštjan Hari) 
 

12.00  kosilo za vse (Zavod sv. Stanislava) 
 

13.00  pričevanje o darovanju in ljubezni 

(Zavod sv. Stanislava) 
 

* Hoje je 10 minut; za tiste, ki težko hodijo, bo orga-

niziran prevoz s kombiji. Poskrbljeno bo tudi za stra-

nišče.  

misijonsko  

postno  

romanje  

na  

Žalostno 

goro  

pri  

Preserjah 

 

 



 

MISIJONSKA IN VELIKONOČNA SPOVED 
Spovedovanje bo v petek, 12. aprila (pred cvetno nedeljo), od 
10.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00. Spovedovanje bo tudi v 
sredo, 17. aprila, po večerni maši. Vabljeni!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISIJONSKE NOVICE, INFORMACIJE, VSEBINE ... 
Vse o letošnjem misijonu lahko najdete tudi na spletni strani 
naše župnije: www.zupnija-sentvid.si. 
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od 2. aprila do 29. aprila 2019

PON. 1. 4.  Tomaž Toletinski, m. 8. 4.  Maksim in Timotej 

7.30 starši Bregar in Sešek Julijana Smole 

19.00 
Zvone Merkun,  
v zahvalo Franc Ivančič, obl. 

TOR. 2. 4.  Frančišek Paolski, p. 9. 4.  Maksim Aleksandrijski 

7.30 Ignac in Ivanka Babnik Vera Zavodnik 

19.00 
Franc Vogrin 
Marija Kopač Dragi Bucik 

SRE. 3. 4.  Rihard, škof 10. 4.  Domen, škof 

7.30     za božje varstvo otrok pokojni (sestre, bratje) Poje 

19.00 Franc Kržišnik Cilka in Ciril Bitenc 
Ogorevc 

ČET. 4. 4.  Izidor Seviljski, škof 11. 4.  Stanislav, škof 

7.30 družina Malis-Avsec v zahvalo in prošnjo 
19.00 Marija Semenič, 30. dan Minka Krsnik 

PET. 5. 4.  Vincencij, duhovnik 12. 4.  Julij I., papež 

   7.30 Jože Gabrovšek Robert Jenko 

19.00 
Majda Franza, 30. dan 
Janez Ciperle, obl. Keith Harison 

SOB. 6. 4.  Viljam, opat 13. 4.  Martin I., papež 

7.30   Jože Burgar  

15.00 Alojz Križnič // 

19.00 Jožica Kocjan in Mojca Režek Frančiška in Franc Žavrlan 

NED. 
7. 4.   5. POSTNA  
           NEDELJA-TIHA  14. 4.  CVETNA NEDELJA 

6.30 za zdravje za župnijo 

9.00 
 
 

MISIJON: Žalostna gora 
Marjan Brišar 
Franc Dobriha  
za farane 

Jakob Kopač 
Janez Žlebnik 
Ivanka in Marija Dobovišek 

9.30 
Stan.  

NI MAŠE Julijana in France Mrak 

20.00 
Jože Rozman 
Marija Rotar-Dubnjak Martin Čarman, obl. 
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PON. 15. 4.  Helena, kneginja 22. 4.  VEL. PONEDELJEK 

7.30 za božje varstvo otrok 8.30 Amalija in Jože Čepin 

  
16.00 Šmarna gora: 
          v zahvalo in prošnjo 

19.00 družina Dolinšek Kati Lamovec 

TOR. 16. 4.  Bernardka Lurška 23. 4.  Jurij, mučenec 

7.30 sestra, brat, starši Galeti Vinko Arhar 

19.00 Anton Cerar, 30. dan  

SRE. 17. 4.  Rovert, opat 24. 4.  Fidelis, duhovnik 

7.30     Anton Bregar Anton Cerar 

19.00 
v zahvalo in prošnjo 
Franc Pekolj, obl starši Furlan, obl. 

ČET. 18. 4.  VELIKI ČETRTEK 25. 4.  Marko, evangelist 

7.30 NI MAŠE  

19.00 Janez Gros Jože Babič 

PET. 19. 4.  VELIKI PETEK 26. 4.  Marija, Mati dobrega 

   7.30 NI MAŠE  

19.00 obredi velikega petka Danica in Anton Režek 

SOB. 20. 4.  VELIKA SOBOTA 27. 4.  Cita, dekla 

7.30   NI MAŠE   (blagoslovi in  

19.00 NI MAŠE    češčenje) Leopold Miklavčič 

NED. 21. 4.  VELIKA NOČ 28. 4.  BELA NEDELJA 

5.00 
 
 

VELIKONOČNA VIGILIJA 
za župnijo 
Florjan Živalič 

6.30 za župnijo 
 

8.30  NI MAŠE Katarina Sirnik 

  9.30 
Stan. 

Lojze Mrak Frančiška Novak 

10.00 Emil Šajnovič starši Žavcer in Vrankar 

20.00 Anton Bregar, 30. dan  
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Molitveni namen v aprilu je za trdnost naše vere v Vstalega.  
K tej molitvi smo vsi povabljeni. 
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MAŠNI DAROVI OB POGREBU 
 
Antona Bregarja: 
- sestra Vera z družino 
- nečak Aleš in Lea z družino 
- nečak Matjaž 
- svakinja Zdenka 
- bratranci Zupančič 2x 
- sosedje Kalan 
- Anščarjevi 
- Kostigarjevi 
- Bučarjevi 
- Marija in Jože Košak 
- Andrej Košak z družino 
 
Antona Cerarja: 
- svak Jože 
 
ODDANE MAŠE (OPRAVLJENE BODO DRUGJE) 
- Borut Abram 
- za zdravje 
- za srečno operacijo 
- za duhovne poklice 
- v zahvalo in prošnjo 
- Marija Car 
- Alojz in Marija Zavašnik 
- Udovč in Petač 



 

NOVOKRŠČENCI: 
 
* PATRIK KANC, Ul. bratov Komel 3 
* LUKA BRUS, Stanežiče 12c 
 
V letošnjem letu je v božje otroštvo vstopilo 5 otrok. Čestitamo! 
 

 
 

V GOSPODU SO ZASPALI: 
 
† MAJDA FRANZA (85 let), Rotarjeva 2 
†  MARIJA SEMENIČ (85 let), Pokopališka 36 
†  ANTON CERAR (88 let), Na Korošci 13  
†  ANTON BREGAR (79 let), Kocjanova 9 
†  DARINKA-HELENA PERŠIN ANDROMAKO (90 let),  
                                                                       Kržišnikova 3 
Letos smo na Božjo njivo pospremili 21 faranov.  
Gospod daj jim večni mir in pokoj. 

V nabirki 2. nedelje v mesecu marcu smo v Šentvidu zbrali 
2.770 €, v Stanežičah pa 390 €. Vsakemu hvala za odprto dlan 
in široko srce. 

N. N. dar za cerkev v Stanežičah 200 €. 
N. N. dar za cerkev v Šentvidu 500 €. 
N. N. dar za potrebe župnije 1.000 €. 
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ob nedeljah: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30,  
10.00 in 20.00 

 v Stanežičah ob 9.30 
ob delavnikih: 
 v Šentvidu: ob 7.30 in  
19.00 

ob praznikih: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00  
 v Stanežičah ob 18.00 

 
Sprejemam mašne namene 
za maj in junij.  
Darujte tudi za maše, ki ne 
bodo opravljene v Šentvidu. 
Te oddam duhovnikom, ki 
imajo premalo mašnih name-
nov. 
 

Uradne ure: 
 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. 

Vsem, ki ste pomagali pri po-
spravljanju božične okrasitve,                           
najlepša hvala. 
 

Krašenje v aprilu: 
•  6. 4.  Polane  
 13. 4.  okrasitev cvetne ned. 
 19. 4.  velikonočna okrasitev 
 27. 4.  ostane velikonočna o. 

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

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

