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VERJAMEM 

Lep pozdrav. Upam, da ste zdravi. Tistim, ki niste, 
želim čimprejšnje okrevanje, tistim, ki ste v teh mesecih 
izgubili koga od svojih najbližjih, pa moje sočustvovanje in 
sožalje.  

Verjamem, da se kljub »neobčestvenemu« življenju 
trudite za življenje po veri.   

Verjamem, da je ob vsem, kar Vas teži ali dviga, 
osebna in družinska molitev stalnica v Vašem življenju.  

Verjamem, da v teh časih delate skrita dobra dela. 

Verjamem, da med tednom in ob nedeljah spremlja-
te maše prek radia, televizije ali spletnih medijev.   

Naše cerkve so zaprte, vendar se vsak dan v njih da-
rujejo maše po Vaših namenih in v slavo Boga. Vsak dan, 
tako ob delavnikih kot ob nedeljah, je možno, s predho-
dnim naročilom, pristopiti tudi k obhajilu.  

Verjamem, da sprejemamo te čudne čase, ki so po-
sebni Božji časi. Lahko bi bilo še težje in huje. Bog že ve, 
zakaj je tako. Zato v njih sprejmimo tudi drug drugega. 

Pred nami sta advent in božič. Vse bo čudno in dru-
gačno. Z vero in upanjem sprejmimo to drugačnost. Bog 
prihaja med nas. Verjamem, da nas tudi v korona času ni 
pozabil. 

        župnik 
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PETEK 4. december     1. petek  

20.15 

SOBOTA 5. december 

17.00 prihod Miklavža 
NEDELJA 6. december    2. ADVENTNA NEDELJA 

 darovanje za župnijo 

TOREK 8. december    BREZMADEŽNA, praznik 

ČETRTEK 10. december 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 11. december 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 13. december  3. ADVENTNA NEDELJA             

SREDA 16. december 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 17. december 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

NEDELJA 20. december  4. ADVENTNA NEDELJA 

 Betlehemska luč 

PONEDELJEK 21. december 

18.00-19.00 spovedovanje 

TOREK 22. december   

dopoldne obiskovanje bolnih in starejših 

18.00-19.00 spovedovanje 
SREDA 23. december 

dopoldne obiskovanje bolnih in starejših 

18.00-19.00 spovedovanje 

PETEK 25. december  BOŽIČ 

SOBOTA 26. december    sv. Štefan 

NEDELJA 27. december  SVETA DRUŽINA 

 blagoslov otrok 
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BOŽIČNI SVETI VEČER 

Božični večer(sveti večer) je še poseben čas za družinsko praz-
novanje. Ta večer se umirimo in se povežimo med seboj. So-
dobne telekomunikacijske naprave ugasnimo in si podarimo 
čas. Naj nas večer poveže med seboj in z Novorojenim. Pogo-
varjajmo se o Jezusu, Mariji, pastirjih, angelih … o Betlehemu in 
o Odrešenju, ki nam ga je Bog pripravil v božični skrivnosti. Bo-
dimo ta večer otroško preprosti. 

Na ta večer običajno blagoslovimo dom in družino. Ta večer 
smo vsi »domači duhovniki«, ki imajo pravico moliti in slaviti 
novorojeno Dete. »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir lju-
dem, ki so Bogu po volji«. 

 Blagoslovljen Božič 
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MARIJA ROMARICA 
V adventnem času kip Marije romarice vabi, da jo sprejmemo 
na svoj dom in ob njej molimo. K tej župnijski pobožnosti še  
posebej vabljene družine prvoobhajancev, birmancev in ostalih 
veroučencev. Prosim, da se za sprejem Marije v Vaš dom prija-
vite po telefonu 031 302 223 in se osebno dogovorimo. 

ADVENTNI KIOSK 
Vse adventno-božične »pripomočke« za obhajanje božičnih 
praznikov lahko kupite v spletni knjigarni Družine ali Ognjišča. 
Kadilo, oglje, blagoslovljena voda in Marijanski koledarji so ob 
sobotah in nedeljah dopoldne na voljo tudi v kiosku (pri svečar-
ju) pred Kapla'nijo. 

Za naše družine. 



 

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH NA DOMU 
Za prvi četrtek in prvi petek ne bom obiskoval starejših in bol-
nih (da ne bo zaradi epidemije prepogostih obiskov), ampak jih 
bom za božične praznike obiskal in oskrbel z zakramenti v to-
rek, 22., in v sredo, 23. decembra. Tudi v januarju obisk za pr-
vi četrtek in petek odpade.  
V nujnih primerih pa obvezno pokličite. 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
Letos bomo to liturgično pobožnost obhajali samo po naših dru-
žinah. Gradiva in idej je veliko na spletnih straneh. Poiščite jih 
in v družinskem krogu iznajdljivo opravite in se z njo pripravite 
na Jezusovo rojstvo. 

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM 
Spovedovanje bo 21., 22., in 23. decembra od 18h do 19h. Dr-
žite se navodil, ki bodo takrat v veljavi.  

ŽIVE JASLICE 
Letos jih pripravite kar sami doma. Morda bo to še poseben 
družinski izziv. Lahko pa v božičnem popoldnevu obiščite splet-
no stran župnije in tam pogledate, kako smo veliko let prazno-
vali pod Šmarno goro. 
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JASLICE 
Letos tradicionalnih jaslic, ki jih vsako leto postavi mladina, žal 
ne bo. Bomo pa pred daritveni oltar postavili Sveto Družino in s 
tem vsaj malo podoživeli »skrivnost« iz Betlehemskega hleva. 

KOLEDOVANJE 
Koledovanje (v primeru sprostitve ukrepov) bo v soboto, 26. 
decembra, od 13. ure naprej. Zbirali 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 bolj začutimo lepoto in pomembnost krščanskega 
doma, v katerem lahko srečamo Boga. Zato ne pozabite, da so 
v Vašem domu prisotni: križ, Marijina podoba, slika angela va-
ruha, Sveto pismo, blagoslovljena voda, molitvenik, rožni venec 
… V adventnem času naj bi naši domovi imeli tudi adventni ve-
nec, ob božiču pa jaslice. Naj bo Vaš dom prva živa Cerkev, 
kjer prebiva Bog. 



 

MIKLAVŽEVANJE 
V soboto, 5. decembra, ob 17.00 nas bo Miklavž, kljub trenutni 
krizi, obiskal prek spletne povezave. Našli jo boste na spletni 
strani župnije. Vabimo otroke do vključno 3. razreda, da se 
skupaj s starši »na drugačen« povežemo z Miklavžem  v  upa-
nju, da nas bo obdaroval in v nebesih pripomogel h končanju 
epidemije. 

BLAGOSLOV OTROK 
Na zadnjo nedeljo v letošnjem letu, 27. decembra, (če se bodo 
ukrepi sprostili) bomo pri dopoldanskih mašah blagoslovili otro-
ke. 

BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE 
Veroučne počitnice so od 24. decembra 2020 do vključno  
6. januarja 2021.  
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od 30. novembra do 27. decembra 2020

PON. 30. 11. Andrej, apostol 7. 12. Ambrož, škof 

7.30 Franc Lampič, obl. za blagoslov v družini 

18.30 Andrej Erman v zahvalo za zdravje 

TOR. 1. 12. Edmund Campion, m. 
8. 12. BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEVICE MARIJE 

7.30 za zdravje starši Skoporec 

18.30 Jože Grenc Križničevi in Janezovi 

SRE. 2. 12. Vivijana, mučenka 9. 12. Valerija, mučenka 

7.30     za srečno zadnjo uro za zdravstvene delavce 

18.30 Jože Kajzer Anton Ogorevc 

ČET. 3. 12. Frančišek Ksaver, duh. 10. 12. Loretska Mati Božja 

7.30 v zahvalo za prejete milosti v zahvalo 

18.30 za zdravje za zdravje mame 

PET. 4. 12. Janez Damaščan, duh. 11. 12. Damaz I., papež 

7.30 za domovino Cilka in Miranda 

18.30 Matija Pavlič, obl v zahvalo Materi Božji 

SOB. 5. 12. Sava, opat 12. 12. Malka, mučenka 

8.30 
Janez Jamnik 
za božje varstvo otrok po namenu 

18.30 Jožica Erjavec, 30. dan Bijec in Ilovar 

NED. 
6. 12.  2. ADVENTNA  
           NEDELJA 

13. 12.  3. ADVENTNA  
             NEDELJA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Jure Brajkovič Grudnovi 

9.30 
Stan. družina Lampič Franc Babnik 

10.00 v zahvalo za 50 let Ana Mrak 

19.00 Nace Kregar, 30. dan Jožica Erjavec 
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PON. 14. 12. Janez od križa, d. 

7.30 za zdravje 

18.30 po namenu 

TOR. 15. 12. Drinske mučenke 

7.30 za duše v vicah 

18.30 Marinka Bricelj, obl. 

SRE. 16. 12. Adelajda, kraljica 

7.30     za zdravje 

18.30 v zahvalo in prošnjo 

ČET. 17. 12. Lazar iz Betanije 

7.30 za zdravje 

18.30 
družina Strupi in za srečno 
operacijo 

PET. 18. 12. Gacijan, misionar 

0.00 / 

7.30 nadškof Uran 

Stan, 
9.30 

/ 

10.00 / 

18.30 Marjeta in Andrej Eleršek 

SOB. 19. 12. Urban V., papež 

7.30   
za pokojne sorodnike in 
prijatelje 

18.30 Jožef in Marija Ferjan 

NED. 
20. 12.  4. ADVENTNA 
             NEDELJA 

6.30 za žive in pokojne farane 

  8.30 Jelka Srša 
Stan. 
9.30 Frančiška Novak 

10.00 Ljudmila Klun Zobec 

19.00 za srečen zakon 

21. 12.  Peter Kanizij, duh. 

Lampič-Nemec 

za zdravje 

22. 12.  Frančiška, red. ust. 

Ignac in Ivanka Babnik 

za zdravje 

23. 12.  Janez Kancij, duh. 

za zdravje 

družina Sladič 

24. 12.  Sveti večer 

v zahvalo 

pokojni Brišar 
Milan Djukić 

25. 12.  BOŽIČ 

za župnijo 

8. 30 Angela in Ignac Hrovat 

 

družina Sitar Šuštarič 

19.00 Janez Kocijan in  
          pokojni Gaberšek 

26. 12.  Štefan, diakon 

starši Franca in Frančiške 
Orel 

Karel Zabukovec 

27. 12.  SVETA DRUŽINA 

za žive in mrtve farane 

Leopold Miklavčič 

Brancljovi 

Janez Kranjc 

starši Čamernik 
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Nace Kregar, Cecilija Starkež, Pavla Mekinc, Janez Jarc, Dušan 
Perfila, za zdravje 2x, za božje varstvo otrok, Božo in Majda 
Kralj, Lojze in starši Mrak, Alojzija Štravs, Marija Kermel, Jelko 
Rozinka in Robert, Antonija Štravs, za pokojne Hribucove. 

Jožice Erjavec: sestra Ivanka 2 maši in 60 € za zvonove, 
brat Jože 1 maša, sestra Tinka 2 maši in 60 € za zvonove,  ses-
tra Mari 2 maši in 100 € za zvonove, Rahne Ani 1 maša, Mrgole 
Marta 1 maša; 
 
Ignaca Kregarja: domači 100 € za zvonove, sosedje
(Grašičevi, Volavškovi in Prevodnikovi ) 100 € za zvonove, Mal-
nerjevi iz Škofljice 1 maša, Janez, Štefka in Aleš Šuštaršič 1 
maša, Smole -Gramc 1 maša, Brezovškovi 2 maši; 
 
Milke Zobec Kljun: Olga in Meta iz biblične skupine 1 maša. 

Osebni darovi: 
 

N. N. 500€ za zvonove,  
N. N. 100 € za zvonove,  
N. N. 100 € za cerkev,  
N. N. 100 € za potrebe župnije,  
N. N. 50 € za Karitas. 
 

Iskrena hvala! 
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KRSTOV IN POROK ZARADI TRENUTNIH RAZMER NI 
 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† JOŽICA ERJAVEC (86 let), Brodska cesta 22 

† IGNACIJ KREGAR (86 let), Celovška 470 

† MARJAN PODBEVŠEK (59 let), Prušnikova 55 

† STANISLAV ZGONC (88 let), Tratnikova 44 
 

Letos smo pospremili na Božjo njivo 64 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 



 

 
Delavniških, nedeljskih in 
prazničnih maš z ljudstvom 
do nadaljnjega ni. Vabljeni k 
osebni in družinski molitvi ter 
k spremljanju maš prek raz-
ličnih medijev. Ostanimo du-
hovno povezani. Hvala.  

 v ponedeljek in sredo  

    od 17. do 18. ure 

 v petek od 10. do 12. ure 

V času korone je obisk župnij-
ske pisarne možen ob pred-
hodni telefonski najavi na št. 
župnijskega urada (01 512 
81 30) ali osebno št. župnika
(031 302 223). 

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

Korona krasitev. 
Hvala za pomoč in skrb! 

Vabljeni k spremljanju teden-
skih oznanil, aktualnih izre-
dnih obvestil in fotozgodb 
preteklih dogodkov, objavlje-
nih na naši spletni strani: 
www.zupnija-sentvid.si. 
 

Naročite se lahko tudi na ob-
vestila o objavi spletne izdaje 
Našega zvona in izrednih žup-
nijskih obvestil. 

Župnijski kiosk je zaradi 
davčnih blagajn ukinjen. 
Oglje, kadilo, blagoslovljeno 
vodo lahko dobite v kiosku pri 
svečah.  

 
Sprejemam za maše v janu-
arju, februarju in marcu. Lah-
ko pridete osebno ali pa se 
slišimo prek telefona. 

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

