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OB BOŽJI ROKI V NEZNANO 
 

 Slep človek mora ob hoji uporabljati palico, psa vodni-
ka ali pa sočloveka. Mora zaupati, če hoče varno prispeti 
do cilja.  
 Vstopamo v novo leto. Ne vemo, kakšno bo in kaj nas 
čaka. Na poti 366 dni prestopnega leta smo popolnoma 
slepi. Torej zapisana trditev o slepem človeku še kako drži. 
Hvala Bogu, da imamo nekoga, ki vidi in vodi našo priho-
dnost. Sposoben in pripravljen nam je pomagati, samo 
upoštevati je treba njegova navodila. Nič novega in poseb-
nega niso. Za vsa vemo in jih poznamo. Samo sledimo 
jim. 
 Vera naj nam bo orodje, s katerim bomo ohranjali in 
obnavljali zvezo, da se ne izgubimo. V molitvi bomo poslu-
šali nasvete, kako stopati po novi poti. Pri maši in zakra-
mentih bomo polnili notranje baterije in si krepili dušne 
mišice. Samoobvladovanje nas bo vzdrževalo budne in 
prožne (kdor se ne zna premagati in sebe krotiti, je kot 
razvajen otrok, ki je nadležen sebi in drugim). Preizkušnje 
nas bodo utrjevale v zaupanju, da kljub negotovosti varno 
hodimo. Praznina src, ki ga bo prinašalo uživanje zgolj ma-
terialnih dobrin, nam bo jasno sporočilo, da na tak način 
dosežemo samo kratek užitek, ne pa srečo. Užitek zadovo-
lji zgolj telo, ne pa srce. In ko se bomo trudili za dobre od-
nose z ljudmi in lajšali tuje gorje, bomo še posebej varni 
ob košarah dobrih del, s katerimi se bomo bližali končne-
mu cilju, ko bo Silvestrovo 2020.  
 

Srečno! 
                            župnik 
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TOREK 31. december   drugi sveti večer 

SREDA 1. januar        Marija Božja Mati  
                       novo leto, dan miru       

8.30 maša v Šentvidu 
10.00 maša v Šentvidu 
18.30 maša v Šentvidu 

ČETRTEK 2. januar          1. četrtek 

pri obeh mašah nabirka za duhovne poklice in njih svetost 
po več. maši molitvena ura pred Najsvetejšim 

PETEK 3. januar          1. petek   

po več. maši čaščenje Najsvetejšega (v tišini, do 19.30) 

20.15 srečanje I. zakonske skupine 
   SOBOTA 4. januar          1. sobota 

po jutranji maši čaščenje Najsvetejšega 
17.00 priprava staršev in botrov na krst 

NEDELJA 5. januar         2. nedelja po božiču 
                        tretji sveti večer 

PONEDELJEK 6. januar         Gospodovo razglašenje 
                        Sveti trije kralji 

8.30 maša v Šentvidu 
16.30 pohod na Komno (od P Savica), maša ob 20.15 
18.00 maša v Stanežičah 
18.30 

po maši 
maša v Šentvidu, prepeva MPZ Megaron 
koncert božičnih pesmi 

SREDA 8. januar 

16.30 srečanje skupine Sožitje 
ČETRTEK 9. januar 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 
PETEK 10. januar 
20.00 srečanje II. zakonske skupine 

Božič je praznik vstopa Boga med nas. Večni je postal človek, da 
bi ostal z nami. To vsebino spet premišljujmo, oznanjajmo in ži-
vimo vse leto 2020. 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! 
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NEDELJA 26. januar      3. NEDELJA MED LETOM 

pri maši ob 8.30 sodelujejo birmanci in njihovi animatorji 

SOBOTA 1. februar 

17.00 priprava staršev in botrov na krst 
NEDELJA 2. februarja    SVEČNICA 

pri vseh mašah darovanje za cerkveno razsvetljavo 

NEDELJA 12. januar     JEZUSOV KRST  

pri vseh mašah darovanje za župnijsko cerkev, podružnico in 
Dom sv. Vida 

8.30 sodeluje 4. in 5. razred in njihovi starši 
PONEDELJEK 13. januar 

po več. maši srečanje ŽPS 

TOREK 14. januar 

po več. maši srečanje svetopisemske skupine 

SREDA 15. januar 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 
ČETRTEK 16. januar 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

NEDELJA 19. januar      2. NEDELJA MED LETOM                   

8.30 sodelujejo OPZ, prvoobhajanci, starši 

PETEK 24. januar 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

Za Božji blagoslov in Marijino varstvo v letu 2020. 
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ZAHVALE 
Hvala vsem, ki ste bili v teh dneh posebej »vpeti« v letošnje 
božično praznovanje: postavljavcem odra, mladim za postavitev 
jaslic, ključarjem za postavitev smrek in mežnarjem za napelja-
vo lučk, gasilcem iz Vižmarij za smreko, zidarstvu Mrak, d. o. o.  za 
transport, krasilkam in čistilkam, bogoslužnim sodelavcem, 
vsem štirim pevskim zborom, pritrkovalcem, zvestim sodelav-
cem pri betlehemski lučki in duhovnemu srečanju ob živih jasli-
cah na Peskah, kolednikom in vsem ostalim sodelujočim. Zahva-
la tudi vsem sodelujočim v Stanežičah. Boglonaj! 

ŽUPNIJSKE JASLICE 
Mladi nadaljujejo s klasičnimi slovenskimi jaslicami in jih že ne-
kaj let umeščajo v eno izmed slovenskih regij. Letos jaslice kra-
sijo detajli iz Prekmurja. Ravnina, rodovitno polje, žito, sadov-
njak, lipa, štorklja, strašilo na polju, žito, buče ... Tudi ta posta-
vitev jaslic nam sporoča, naj se zavemo veličine božične skriv-
nosti za vse ljudi in kraje ter nas spomni na lepote našega Prek-
murja. Hvala Martinu in njegovi jaslični družbi. 



 

 
POHOD IN MAŠA NA KOMNI 
Pohod bo v ponedeljek, 6. januarja, ob 16.30 s parkirnega pro-
stora pri Savici v Bohinju (za vse tiste, ki želite hoditi skupaj). 
Bodite točni! Na pohod se odpravite lahko tudi sami. Ob 20.15 
bo maša ob koči na Komni (v depandansi doma) in po njej tradi-
cionalno druženje. Za malico je poskrbljeno, zato hrane ne nosi-
te s seboj. O trenutnih razmerah na Komni boste obveščeni pri 
nedeljskih oznanilih. 

PRVA SPOVED, PRVO OBHAJILO IN BIRMA 
Prvoobhajanci bodo imeli prvo spoved v sredo, 5. februarja, v 
času redne veroučne ure. Spoved pred prvim obhajilom pa bo v 
soboto, 17. maja, dopoldne. Prvo obhajilo bo v nedeljo, 31. ma-
ja, ob 10.00. Zakrament birme pa v nedeljo, 18. oktobra, ob 
10.00. Datume zapišite v osebni koledar! 

MOŠKO ROMANJE 
Letos bomo romali 8. februarja. Pot nas bo vodila na Kočevsko 
in v  okolico. Cena je 50 €. Prijave sprejemam med uradnimi 
urami. Fantje in možje, vabljeni! 
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BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE 
Velikokrat se zgodi, da ne vemo, kako in kaj ob praznikih z na-
šimi počitnicami. Božično-novoletne počitnice so se začele 22. 
12. 2018 in bodo trajale do 7. 1. 2020. Prav je, da med počitni-
cami hodimo k nedeljskim in prazničnim mašam. 

NABIRKA 2. NEDELJE v decembru: 
v Šentvidu 2.577 € in v Stanežičah 212 €.  
Namenski dar za župnijo: N. N. 1.000 €. 
Hvala za vaše darove. 



 

od 30. decembra 2019 do 2. februarja 2020
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PON. 30. 12. 6. 1. Gospodovo  
        razglašenje 

7.30  8.30 Slavka in Dušan  
        Dolamič 

Stan. 
18.00  

// Janez Bečan 

18.30 Jože in Marta Plešec 
Marjan Mrzel, obl 

Nace Zaletel 

TOR. 31. 12. Silvester 7. 1. Rajmund, duh. 

7.30      za duše v vicah 

18.30  za zdravje 
Marija in Ivan Sladič 

SRE. 1. 1. NOVO LETO 8. 1. Severin, opat 

8.30     za blagoslov in srečo v  
novem letu 

7.30  

10.00 za vse rajne, ki so umrli  
v preteklem letu 

// 

18.30 Dimitrij Stefanović Marija Peterc 
Ogorevc 

ČET. 2. 1. Bazilij Veliki, škof 9. 1. Hadrijan, opat 

7.30 za božje varstvo otrok  

18.30 Marija Car, obl. Anto Šalić in starši 
Alojzij Peklaj 

PET. 3. 1. 10. 1. Gregor Niški, škof 

   7.30 v zahvalo  

18.30 Franc Rahne 
Hilda in Zvone Koračin 

Marija Arhar 
Raja Neubauer - Jenull 

SOB. 4. 1. Elizabeta, red. 11. 1. Pavlin Oglejski, škof 

7.30 Ivanka Babnik Ivan Bečan, 30. dan 

18.30 Rozalija Galič 
Katarina Lamovec 

Janez Gros 

 

NED. 
 

5. 1.   2. BOŽIČNA NED. 
 

12. 1. JEZUSOV KRST 

6.30 župljani in dobrotniki župljani in dobrotniki 

  8.30 Ljudmila in Franc Merhar starši Gros 
Stan. 
  9.30 

Marija in Stanislav Zaletelj Ana Perčič, obl. 

10.00 st. starši Čepin in Kink Marjan Šušteršič 

19.00 Peter Zoubek, obl. Ana Strajnar, obl. 
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PON. 13. 1. Hilarij, škof 20. 1. Fabijan, papež 

7.30   

18.30 Viktor Jurenec, obl. Filip Nahtigal, obl. 

TOR. 14. 1. Odon, redovnik 21. 1. Neža, mučenka 

7.30 Majda Belič  

18.30 Ivana Pretnar, 30. dan Križničevi 
Janez Dobnikar 

SRE. 15. 1. Pavel, puščavnik 22. 1. Vincencij, diakon 

7.30       

18.30 v zahvalo in prošnjo 
Anton Kajzer 

Anton Kajzer, obl. 
Marija Repanšek. obl. 

ČET. 16. 1. Honorat, škof 23. 1. Henrik, duhovnik 

7.30   

18.30 Anton Mahnič Marija Magajna 

PET. 17. 1. Anton, puščavnik 24. 1. Frančišek Saleški, šk. 

   7.30 za Meto in njeno družino  

18.30 Anton Bregar Katarina Lamovec, obl. 
Janez Zor, 30. dan 

SOB. 18. 1. Marjeta Ogrska, red. 25. 1. spreobrnenje Pavla 

7.30   Alojzij Šumec v zahvalo 

18.30 Dragica Fotivec 
Vanda Kopač 

 
Leopold in Ana Hočevar 

 

NED. 
 

19. 1. 2. NAVADNA NED. 
 

26. 1. 3. NAVADNA NED. 

6.30 župljani in dobrotniki župljani in dobrotniki 

  8.30 Anton Gruden Jožefa in Ignac Kovačič 
Stan. 
9.30   

Anica Horžen 

10.00 Tišler Franc Novak 

19.00 Brencljovi Albin in st. starši Bučan 
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ODDANE MAŠE,  
KI BODO  
OPRAVLJENE  
DRUGJE: 
Nace Zaletelj,  
Pepca Suhadolc,  
Albina Dolničar,  
Marija Car. 

MAŠNI DAROVI  
OB POGREBU: 
Ivane Pretnar: 
sestrična Kozlevčar:  
1 maša, sestra  
Meri Bitenc: 3 maše; 
Naceta Zaletela: 
Vida Plešec: 2 maši; 
Janeza Bečana: 
brat Rafko z Minko:  
1 maša. 
 

 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 
+ JOŽE DRENIK (83 let), 9 junija 23 
+ IVAN BEČAN (89 let), Stanežiče 40b 
+ IVANA PRETNAR(91let), Vižmarska pot 13 
+ JANEZ ZOR(77 let), Taborska c. 33 
 

V preteklem letu smo na božjo njivo pospremili 84 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 

PON. 27. 1. Angela Merici, devica 

7.30  

18.30 Leopold Miklavčič 

TOR. 28. 1. Tomaž Akvinski, duh. 

7.30  

18.30 Franc Vogrin 

SRE. 29. 1. Kostancij, škof 

7.30      

18.30 France Menart 

ČET. 30. 1. Martina, mučenka 

7.30  

18.30 Jože Rechberger, obl. 

PET. 31. 1. Janez Bosko, duh. 

   7.30  

18.30 st. Gregorčič 

SOB. 1. 2.  Brigita Irska, opatinja 

7.30   Ignac Babnik 

18.30 Justina Petač 
Tilka Berce 

 

NED. 
 

2. 2.  SVEČNICA 

6.30 župljani in dobrotniki 

  8.30 st. Dolinšek 
Stan. 
9.30   

Nika in Ivanka Selan 

10.00 Janezovi 

19.00 Marija Kregar 
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BLAGOSLOVLJENA VODA 
Prvo dejanje, ki ga storimo, ko pridemo v cerkev, je pokrižanje 
z blagoslovljeno vodo. To dejanje naredimo zavestno, saj je to 
spomin našega krsta in nas vsakič spomni, da smo Božji otroci.  
Blagoslovljena voda nas tudi spomni na očiščujočo moč vode, 
da bi prišli pred Gospoda očiščeni grehov. 
 
POKLEK 
S poklekom pozdravimo Kristusa ob vstopu v cerkev in preden 
odidemo iz nje. Poklek (ne cincanje ali na pol poklekanje) naj bo 
izraz naše vere. S spoštljivim poklekom naj se Bogu pokloni tudi 
naše srce. 
Če zaradi bolezni ali drugih telesnih omejitev (starost) ne more-
mo poklekniti, svoje spoštovanje izrazimo z globokim poklonom 
ali vsaj s spoštljivim pogledom proti tabernaklju. Poklek ali po-
klon sta globoka molitev, ki se je včasih niti ne zavedamo. 
 
POKRIŽANJE 
Mali križ, ki ga naredimo na čelu, pomeni, da smo z razumom 
pripravljeni sprejeti Božjo besedo. Križ na ustnicah je znamenje, 
da bomo Božjo besedo širili. Križ na prsih pa, da bomo Božjo 
besedo nosili v srcu in po njej živeli. 
Veliki križ ali latinski križ pa naredimo od čela do prsi in od leve 
do desne rame. Ta pa  izraža našo vero v Boga nad nami, med 
nami in v nas. 
 
TRKANJE NA PRSI 
To obredno dejanje pri vsaki maši  izraža naše notranje kesa-
nje, ki ima svoj izvor v srcu. S trkanjem na prsi v ponižnosti pri-
znamo svojo krivdo in slikovito pokažemo, da smo pripravljeni 
sprejeti tudi pokoro. Z iskrenim priznanjem krivde in s kesa-
njem je vedno združena naša volja, da bomo boljši. 
 
GLAVNA MAŠNA PROŠNJA 
Začetni obred maše duhovnik sklene z glavno mašno prošnjo. 
Ko nas povabi z vzklikom »molimo«, se zavejmo, da smo vsi 
skupaj združeni v molitvi k Bogu. Naš odgovor z glasnim 
»amen« naj pomeni našo potrditev, da je resnično, kar molimo 
skupaj z duhovnikom. 



 

Prelistajmo kroniko župnijskega življenja za leto 2019. Kar je 
zapisano v naših srcih, je samo naše in Božje. Smo pa v času 
ujeti tudi v številke. Preteklo leto se je takole  zapisalo v stati-
stiko, arhiv in zgodovino naše župnije.  
 
KRSTI 
V letu 2019 je bilo v župniji 41 krstov (v letu prej 30). Tu so 
šteti tudi krsti, ki so bili opravljeni drugod. Polovica novokrščen-
cev je bila iz zakramentalno neurejenega zakona. Krščanski 
starši, vabim vas  k odločitvi, da se cerkveno poročite in z  
zakramentom zakona nadgradite vaš medsebojni odnos in od-
nos z Bogom. 
 
POROKE 
V preteklem letu je bilo v župniji 7 porok (leto prej tudi 7). 
 
PRVO OBHAJILO IN BIRMA 
K prvemu obhajilu je pristopilo 32 otrok (v letu prej 23) in   
k birmi 30 birmancev (leto prej 28). 
 
POGREBI 
Na božjo njivo smo pospremili 84 faranov (v letu prej 76). Več 
kot polovica umrlih ni bila »oskrbljena« z zakramenti. Mi živi  
se potrudimo in omogočimo, da se »odhajajoči« 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. 
 
OBHAJILA 
V župniji je bilo v preteklem letu podeljenih 59.000 obhajil. 
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MISIJON 
Še enkrat spomnim na lep in odmeven misijon, ki nas je v tistih 
milostnih dneh povezal med seboj in z Bogom. Z njim smo se 
skušali notranje pripraviti na novo mašo. Koliko in na kakšen 
način se je to zgodilo v našem srcu in življenju, se ne da člove-
ško izmeriti in zapisati med statistične podatke. Letos v post-
nem času bomo sklepe iz tistih dnih skušali uresničiti ob posebni 
zgibanki, ki se že pripravlja. V njej bo zapisano veliko predlo-
gov, možnosti in izzivov za sodelovanje posameznikov in skupin 
v župniji. Geslo misijona: »Skupaj na poti za Kristusom« nas še 
vedno nagovarja. V njem ima vsak izmed nas dovolj možnosti, 
da si poišče svoje konkretno mesto za konkretna župnijska dela. 

 
NOVA MAŠA 
Po »sušnih« letih brez nove maše smo lani radostno obhajali to 
slovesnost. Upam, da niso ostali samo lepi spomini, ampak veli-
ka zaveza in dolžnost, da tudi v prihodnje molimo in prosimo za 
nove duhovne poklice in njihovo svetost. Hvala za vaše molitve 
in darovane maše v ta prepotreben namen, ker duhovnikov ve-
dno bolj primanjkuje. 
 
GOSPODARSTVO 
Ob vsem duhovnem in pastoralnem delu smo tudi letos gospo-
darili. S ključarji in gospodarskim svetom smo poskrbeli za 
sprotna popravila in vzdrževanje. Glavno načrtovano delo je le-
tos bilo opravljeno v župnišču. V celoti je bilo obnovljeno župni-
kovo stanovanje. Nova so tudi zunanja okna v prvem nadstrop-
ju kaplanije. Hvala vsem, ki ste ali pa še boste podprli 
(denarno) to opravljeno delo.  
V Stanežičah je vse spet na svojem mestu. Imamo tudi nov ol-
tar in nov ambon. Zato tudi za lansko leto hvala vsem, ki mate-
rialna dela  podpirate v domači župniji, v škofiji in drugod po 
svetu z vašim nedeljskim darom. S tem pokažete, da dihate in 
čutite z župnijo in vso Cerkvijo. 

11 



 

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 pre-
malo. 

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 župnijske Karitas je 
01 512 81 30. Pokličete lah-
ko vsako sredo med 17.00 in 
18.00. 

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. 

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. 

Obiščite katoliške trgovine po 
Ljubljani. Najbližja je trgovina 
Družina v Zavodu sv. Stani-
slava. 

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

