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VELIKONOČNI IZZIV 
 
Spet smo pred največjimi krščanskimi prazniki. Okoliščine, 
ki nam jih epidemija povzroča, nam ne dopuščajo, da bi 
Veliko noč praznovali sproščeno. 
Verjamem pa Kristusu, ki je re-
kel: »Na svetu imate stisko, to-
da bodite pogumni. Jaz sem 
svet premagal« (Jn 16, 33).  
Naj bo ta stavek moje voščilo za 
letošnjo Veliko noč. Naš Gospod 
je svet premagal. Pri tem ga ni 
mogla zadržati smrt, ne zapeča-
ten grob, ne rimska straža in ne 
ogromna skala. Prepričan sem, 
da bodo z Njim enako premaga-
ni naši grehi in premagana tudi 
naša smrt. Vstali Gospod je 
večji in močnejši od vsega. Edi-
no On je na tem svetu vreden 
naše vere in upanja. 
Ohranimo vedrino telesa in du-
ha, korajžno misel in veselje do življenja. Velika noč nam 
sporoča, da se bo naše življenje prek Vstalega prelilo v 
večnost in neskončnost. 

Blagoslovljene praznike in ostanite zdravi. 

        župnik in sodelavci 
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PONEDELJEK 29. marec 
8.00-9.00 spovedovanje 

19.00-20.00 spovedovanje 
TOREK 30. marec 

8.00-9.00 spovedovanje 
19.00-20.00 spovedovanje 

SREDA 31. marec 
8.00-9.00 spovedovanje 

19.00-20.00 spovedovanje 
ČETRTEK 1. april      VELIKI ČETRTEK 

19.00 maša Jezusove zadnje večerje (po spletu) 

PETEK 2. april      VELIKI PETEK 

15.00 križev pot v Šentvidu (po spletu) 
19.00 obredi velikega petka (po spletu) 

SOBOTA 3. april      VELIKA SOBOTA 
7.00-7.30 delitev velikonočnega ognja 

čez dan 
13.00-17.00 

češčenje Jezusa v Božjem grobu v cerkvi in 
blagoslovi velikonočnih jedil (na pol ure) 

NEDELJA 4. april      VELIKA NOČ 
5.30 velikonočna vigilija (po spletu) 

10.00 sv. maša v Šentvidu (po spletu) 
PONEDELJEK 5. april      VELIKONOČNI PONEDELJEK 

8.30 sv. maša v Šentvidu (po spletu) 
16.00 protipotresna pobožnost na Šmarni gori  

ČETRTEK 8. april 
20.00 srečanje VI. zakonske skupine 
PETEK 9. april 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 
NEDELJA 11. april    2. VELIKONOČNA NEDELJA 

pri maši darovanje za župnijo 
ČETRTEK 15. april 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 
NEDELJA 18. april    3. VELIKONOČNA NEDELJA 

SREDA 21. april 
20.00 srečanje III. zakonske skupine 
PETEK 23. april 
20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

NEDELJA 25. april    NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
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Obhajanje napovedanih obredov v cerkvi lahko v primeru 
zaostrenih epidemioloških razmer odpade oz. se spremeni. 
Spremembe bodo oznanjene pri spletnih prenosih in ob-
javljene na naši spletni strani. 
 
VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE 
K velikonočni spovedi lahko pridete v Velikem tednu  
(ponedeljek, torek, sreda) vsak dan dopoldne od 8.00 do 
9.00 in zvečer od 19.00 do 20.30.  
Pred spovednico držite razdaljo. Hvala. 
 
PRAZNOVANJE VELIKE NOČI 
Je spominjanje dogodkov našega odrešenja. Osnova praz-
novanja Velike noči izhaja iz judovskega praznika, na ka-
terega se Izraelci spominjajo, kako jih je Bog izpeljal iz 
egiptovske sužnosti. Krščanstvo pa to praznovanje nadgra-
di s sporočilom, da je Jezus tisti, ki nas iz sužnosti greha in 
smrti rešuje za večno življenje. 
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VELIKI ČETRTEK 
Na ta dan se spominjamo zadnje večerje, ki jo je Jezus 
imel s svojimi učenci. Ta večer je Jezus imel prvo sveto 
mašo, ki se od takrat naprej po rokah papeža, škofov in 
duhovnikov vsak dan opravlja na oltarjih vsega sveta. Za-
to je Veliki četrtek rojstni dan maše in obhajila ter duhov-
niškega posvečenja. Po evharistiji (maši) Kristusovo odre-
šenje sega v življenje vseh ljudi vseh časov in krajev zgo-
dovine.  
 

POVABILO: Ob 19.00 lahko prek spleta sodelujete pri sveti 
maši iz naše župnijske cerkve. Po njej bo pred cerkvijo po-
deljevanje svetega obhajila (do 20.30). 
 
VELIKI PETEK 
Na Veliki petek se spomi-
njamo Jezusove smrti na 
križu. Na ta dan kristjani 
ne jemo mesa in držimo 
strogi post. Premišljujemo 
Kristusovo trpljenje in 
smrt. Lepo je, če molimo 
tudi križev pot. 
Na ta petek v znamenje 
žalovanje nikjer na svetu 
ni svete maše, ker je veliki 
in večni duhovnik sam za 
nas daroval  na oltarju kri-
ža svoje življenje. So pa 
po cerkvah pomenljivi li-
turgični obredi. 
 

POVABILO:  
Ob 15.00 bomo prek spleta 
skupaj molili križev pot iz 
naše cerkve.  
Ob 19.00 prek spletnega  
prenosa iz naše cerkve so-
delujte pri molitvah tega  
večera. Po obredu bo pred cerkvijo podeljevanje svetega 
obhajila (do 20.30). 



 

VELIKA SOBOTA 
Ta dan nas spomni, da je 
naš Gospod ležal v grobu. 
Zato se kristjani zbiramo pri 
Božjem grobu in premišlju-
jemo njegovo trpljenje in 
smrt. Po stari navadi zjutraj 
blagoslovimo ogenj, na ka-
terem čez dan kuhamo ali 
pečemo velikonočne dobro-
te. S to blagoslovljeno žer-
javico lahko tudi pokadimo 
po hiši ali okrog nje in ob 
tem molimo. Tako kot za 
božič. 
 

POVABILO:  
Blagoslovljen ogenj (žerjavico) boste lahko dobili na          
običajnem mestu (zadaj za farno cerkvijo) od 7.00 do 7.30.  
 

Na današnji dan prinesemo k blagoslovu velikonočne jedi. 
Meso - spomin na Jezusovo telesno daritev. 
Hren - spomin na žeblje. 
Potica - simbol trnjeve krone. 
Pirhi - simbol groba. 
Rdeče vino - simbol Jezusove krvi. 
Kruh - simbol evharistije (maše). 
Šopek pomladnega cvetja - simbol zmage življenja nad 
smrtjo. 
Blagoslov naštetih jedi naj v nas zbudi misel in hvaležnost 
za velike božje darove, ki izhajajo iz Velike noči in nas spet 
opozori na božjo bližino, ki jo doživljamo vsak dan; poseb-
no pa še ob največjem krščanskem prazniku. 
 

POVABILO:  
Blagoslovi velikonočnih jedil bodo samo v farni cerkvi, in 
sicer med 13.00 in 17.00 na vsake pol ure. 
Prosim, da prihajate skozi glavni vhod (pod zvonikom) in 
odhajate skozi stranska izhoda na obeh straneh cerkve. 
Ob 18.00 bo možno biti pri blagoslovu jedil samo prek 
spleta. 
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VELIKA NOČ 
Praznovanje je vedno okus življenja. In če kdaj, potem 
praznujmo to za Veliko noč. Tega dne se radujmo, da ima 
naše življenje ob vstalem Gospodu smisel. Večni je prema-
gal smrt, da bi mi živeli. 

POVABILO:  
Ob 5.30 se bo prek spleta v vaše domove prenašala veli-
konočna vigilija. Po njej pridite k sv. obhajilu in k osebne-
mu voščilu.  
Ob 10.00 bo še ena praznična sv. maša po spletu iz naše 
cerkve. 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK 
Velika noč je tako velik praznik, da ga praznujemo osem 
dni. Poseben pomen pa ima ponedeljek, ko se kristjani 
obiščemo in voščimo veselo in radostno »Alelujo«. 
 
POVABILO:  
Ob 8.30 bo sv. maša  prek spleta. 
Popoldne na ta dan pa že preko 100 let naša fara roma na 
Šmarno goro. Upajmo, da bodo epidemiološke razmere 
dopuščale, da bomo ob 16.00 imeli na gori zaobljubljeno 
protipotresno pobožnost.  
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od 29. marca do 25. aprila 2021

PON. 29. 3. Bertold, red. ustan. 5. 4. VEL. PONEDELJEK 

7.30 Marija Napast in sorodniki 8. 30 Frančiška Kregar 

9.30 
Stan. 

//  

16.00 // 
Šmarna gora  
zaobljubljena maša 

19.00 
Jožica Peršin, 30. dan 
Metod Lukan, 7. dan  

TOR. 30. 3. Janez Klimak, opat 6. 4. Irenej iz Srema, škof 

7.30 Cilka Hribar starši in sestre Šoštarič 
Križničevi 

19.00 
Minka Erman 
Vinko Šoln, 7. dan 

Nace Kregar 
Karel Perme, 7. dan 

SRE. 31. 3. Vido, opat 7. 4. Janez Krstnik, duh. 

7.30     Julijana Smole Barbara Doležar-Vidmar 

19.00 
starši Breagar-Sešek 
za zdravje 

Franc Dobriha, obl. 
Marija Kopač (Polane), obl. 

ČET. 1. 4. VELIKI ČETRTEK 8. 4. Maksim in  Timotej, m. 

7.30 // Franc Ivančič 

19.00 
Franc Kozjek 
Starši Maver 

Marija Dolinšek 
Marija Kapušin, 30. dan 

PET. 2. 4. VELIKI PETEK 9. 4. Maksim Aleksandrijski 

   7.30 //ni svete maše starši Galeti 

19.00 obredi velikega petka Jožica Selan 
Vencelj Kitak, 30. dan 

SOB. 3. 4. VELIKA SOBOTA 10. 4. Domnij, škof 

ves dan    blagoslovi 7.30 Don Bregar 

  19.00 po namenu 

NED. 4. 4. VELIKA NOČ 11. 4. BELA NEDELJA 

5.30 za žive in mrtve farane 6.30 za žive in mrtve farane 

  8.30 Kristina Franc, 30. dan 

9.30 
Stan. 

  

10.00 Franc Rahne  

19.00   
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PON. 12. 4. Zenon Veronski, škof 19. 4. Leon IX., papež 

7.30 starši, sestre in brati Poje st. starši Petkovšek, Tršar 

19.00 Ani Gumilar Jože in Olga Švegelj 

TOR. 13. 4. Martin I., papež 20. 4. Teotim, misijonar 

7.30 sestra in bratje Galeti Vida in Stane Štrukelj 

19.00 Gantar-Starman Florjan Živalič 

SRE. 14. 4. Lidvina, devica 21. 4. Anzlem, škof 

7.30     za sina Janeza Vinko in Marija Arhar 

19.00 Ogorevc Rezka Babnik, 30. dan 
v zahvalo in prošnjo 

ČET. 15. 4. Paternij, škof 22. 4. Hugo, škof 

7.30 za Petra in družino  

19.00 
Štefan Trstenjak, 30. dan 
za duše v vicah 

Jure Brajkovič 
za zdravje in blagoslov 

PET. 16. 4. Bernardka Lurška, d. 23. 4. Jurij, mučenec 

   7.30 Petkovšek  

19.00 starši Štrus v zahvalo za 60 let 
Metod Lukan, 30. dan 

SOB. 17. 4. Robert, opat 24. 4. Fidelis, duhovnik 

7.30   
Rudi Žan, 30. dan 
za božje varstvo Vinko Šoln, 30. dan 

19.00   

NED. 18. 4. 3. VEL. NEDELJA 25. 4. 4. VEL. NEDELJA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

8.30  Franc Rahne  

  9.30 
Stan. 

  

10.00   

19.00  20.00 
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Večerne delavniške maše so ob 19.00. 
Večerne nedeljske so do vključno 18. 4. tudi ob 19.00. 



 

Molimo, naj v Vstalem črpamo moč za vsakdanje življenje. 
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Terezije Babnik: 
- hči Marjana 2 maši 
- hči Lidija 2 maši 
- hči Valči 2 maši 
- družina Višnovar 2 maši 
- Gajštrovi 2 maši 
- Gosar-Kocjan 3 maše in 100 € za cerkev 
- Minka in Rafko 1 maša 
- Mateja Dobriha 1 maša 
- Premože 1 maša 
- Tone in Ani 2 maši 
- Silva Jarc 1 maša 
- Tilka Komatar 1 maša 
- Mihaela 1 maša 
- Lenčka 2 maši 
- Joklovi 5 maš 
- Jože Škof 1 maša 
Karla Permeta: 
- sosedje 2 maši 
Lojzeta Tometa: 
- družina Dremelj-Lipoglav 1 maša  
Rudija Žana: 
- domači 60 € za cerkev 
Metoda Lukana: 
- Ivančičevi 1 maša 
 

za zdravje, za duhovne poklice, za blagoslov in božje var-
stvo otrok, Frančiška Štraus 2x, Sonja Vraber, Jakob in Mi-
ro Bogataj, Milka Bogataj, Gantar-Starman, za božji blago-
slov pri delu, v zahvalo in prošnjo za zdravje, v zahvalo za 
zakon, sestra in svak Sepin, Alojz Zavašnik, Marija Zava-
šnik, po namenu. 



 

KRSTI 
Krsti so  spet dovoljeni. Čim prej se prijavite, da opravimo 
prvi zakrament božje milosti za vaše otroke. 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† VENCELJ KITAK (81 let), Ivanke Kožuh 18  
† KRISTINA FRANC (92 let), Hafnarjeva 4a 
† MARIJA KAPUŠIN (82 let), Kozinova 1 
† ŠTEFAN TRSTENJAK (90let), Medenska 56 
† TEREZIJA BABNIK (83 let), Stanežiče 34e  
† RUDI ŽAN, (79 let), Stanežiče 37a 
† METOD LUKAN, (81 let), V Dovjež 4 
† VINKO ŠOLN, (87), Sedejeva 4 
† KAREL PERME (87), Na gmajni 28 
 
Letos smo na Božjo njivo 
pospremili 25 faranov.  
Gospod, daj jim večni mir 
in pokoj in večna luč naj 
jim sveti. 

V »nabirki 2. nedelje« v mesecu marcu smo v Šentvidu 
zbrali za župnijske potrebe 1.208 €. Vsakemu hvala za od-
prto dlan in široko srce. 

 
N. N. 1.000 €. 
N. N. 500 € za zvonove. 
Zaradi trenutnih razmer bo dobrodošel tudi vsak vaš dar, 
ki ga lahko nakažete na TRR: SI56 0203 3025 7520 938. 
Hvala! 
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V Šentvidu: 
 

delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 19.00 
nedeljske maše: 
 8.30 (po spletu) 
(Velika noč po spletu: 
5.30, 10.00) 

praznične maše: 
 19.00 (po spletu) 

Kljub trenutnim družbenim 
razmeram zaradi koronavi-
rusa med uradnimi urami 
sprejemam mašne namene 
za maj in junij. Se vidimo. 

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

Izven uradnih ur lahko pokli-
čete na tel. št. župnijskega 
urada 01 512 81 30. 

Telefon ŽK je 01 512 81 
30. Pokličete lahko vsako 
sredo med 17.00 in 18.00. 

Do nadaljnjega ostaja tre-
nutna »korona« okrasitev. 
Ob sprostitvi izrednih raz-
mer pa se bomo o krašenju 
ustno dogovorili. Ostanite 
zdravi. 

Vabljeni k spremljanju te-
denskih oznanil, aktualnih 
izrednih obvestil in fotoz-
godb preteklih dogodkov, 
objavljenih na spletni stra-
ni: www.zupnija-sentvid.si. 
Še posebej vabljeni k 
spremljanju nedeljskih in 
prazničnih sv. maš prek 
župnijskega YouTube kana-
la. 

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

