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NADZGODOVINSKA KNJIGA    

Evangelij se vedno začenja z navajanjem kraja, časa 
in oseb. Zato je najprej zgodovinska knjiga. V adventu be-
remo: »Za časa rimskega cesarja Tiberija, ko je Judejo po-
litično upravljal Pilat in sta bila v četrtni državni skupnosti 
oblastnika Herod in Filip, velika duhovnika pa Ana in Kajfa, 
je Bog govoril v puščavi po Janezu Krstniku, Zaharijevemu 
sinu: … »Pripravite pot Gospodu.«         

Evangelij pa je še več. Je nadzgodovinska knjiga in 
zajema vse kraje, vse čase in vse ljudi. Kar piše v evange-
lijih, se dogaja vedno in povsod. Je živ tudi za danes. Za-
me in zate. Zato ga razumemo danes tako: »V prvem letu 
vladanja ameriškega predsednika Bidena, ko že preko 20 
let vodi Rusijo Putin, ko je predsednica EU Ursula von der 
Leyen, predsednik naše države pa Borut Pahor in predse-
dnik vlade Janez Janša; ko Katoliško cerkev vodi papež 
Frančišek in so veliki duhovniki v Sloveniji Stanislav Zore, 
Alojzij Cvikl, Jurij Bizjak, Andrej Saje in Peter Štumpf … 
nas pa že drugo leto krčevito stiska virus … Bog govori te-
bi: »Pripravi pot, ravnaj steze, izpolnjuj doline, nižaj gri-
če...«              

Krstniku je Bog govoril v puščavi. Nam ni treba tja. 
Sredi vsakega dne si sami lahko ustvarimo puščavo in uja-
memo trenutek samote. Bogu nastavimo uho in srce. 
Spregovoril bo. V naše dobro in za našo srečo. Morda bo 
katera beseda tudi trda in grenka. Ne ustrašimo se. Tako 
bo nadzgodovinska knjiga postala tvoja in moja knjiga.  

           

župnik                                          
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PONEDELJEK 6. december 

19.00 srečanje katehetov 

SREDA 8. december        BREZMADEŽNO SPOČETJE  
                           DEVICE MARIJE 

7.30, 18.30 maši v Šentvidu 

18.00 maša v Stanežičah 

18.30 sprejem novih ministrantov 

ČETRTEK 9. december 

20.30 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 10. december 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 12. december     3. ADVENTNA NEDELJA 

pri vseh mašah darovanje za župnijo 

SREDA 15. december 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 16. december 

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

PETEK 17. december 

pri večerni maši  začetek božične devetdnevnice 

NEDELJA 19. december     4. ADVENTNA NEDELJA                        

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 

po vseh mašah je možen osebni prevzem Betlehemske luči 

SREDA 22. december 

dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu 

ČETRTEK 23. december 

dopoldne obisk bolnikov in starejših na domu 
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PETEK 24. december    1. SVETI VEČER 

7.30 sklep božične devetdnevnice 

18.00 Stanežiče: maša svetega večera 

18.30 Šentvid: maša svetega večera 

23.40 glasbeni uvod v polnočnico 

SOBOTA 25. december   BOŽIČ −  
                         JEZUSOVO ROJSTVO 

0.00 polnočnica 

8.30 maša s sodelovanjem OPZ 

9.30 maša v Stanežičah 

10.00 maša v Šentvidu 

17.30 »žive jaslice« prek župnijske spletne strani   

19.00 maša v Šentvidu 

NEDELJA 26. december   SV. DRUŽINA, SV. ŠTEFAN 
                 Dan samostojnosti in enotnosti 

8.30 maša v Šentvidu, sodelujejo birmanci 

od 13.00 naprej koledovanje 

SREDA 29. december 

18.30 zahvalna maša šentviških gasilcev 

PETEK 31. december     2. SVETI VEČER 

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

8.30 maša v Šentvidu 

10.00 maša v Šentvidu 

18.30 maša v Šentvidu 
NEDELJA 2. januar           2. NEDELJA PO BOŽIČU 



 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
Vsak dan od 17. decembra naprej bomo pri večerni maši (ob 
nedeljah pa pri maši ob 8.30) obhajali božično devetdnevnico.  
Oblikovali jo bodo veroučenci veroučne šole: 

Našteti razredi so »nosilne skupine« devetdnevnice po dnevih. 
K devetdnevnici pa vsak dan vabljeni tudi vsi drugi. 
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MARIJA ROMARICA 
V adventnem času nas kip Marije romarice vabi, da ga sprejme-
mo na svoj dom in ob njem molimo. K tej ustaljeni pobožnosti 
še posebej lepo vabljene družine prvoobhajancev, birmancev in  

ostalih vero-
učencev.  
Prosim, da 
se   za spre-
jem Marije v 
vaš dom 
pravočasno 
prijavite  
z vpisom na 
seznam, ki 
je v cerkvi 
pod misijon-
skim kri-
žem.  
Hvala za to 
vaše družin-
sko bogo-
služje. 

ADVENTNI KIOSK 
Vse adventno-božične »pripomočke« za lepo obhajanje prazni-
kov (pratika, voščilnice, koledar …) lahko kupite v knjigarni Dru-
žine v Zavodu sv. Stanislava. Nekaj Marijanskih koledarjev je na 
voljo tudi v župnijski pisarni. Kadilo in oglje pred prazniki bo tu-
di letos samopostrežno v cerkvi na mizicah za tiskovine. Dar za 
oboje oddajte kar v puščico ali skrinjico za tisk. Lahko pa vse 
dobite tudi pri »svečarju« Danilu.  

petek, 17. 12.:  1. in 2. razred 
sobota,18. 12:  4. razred 
nedelja, 19. 12.: prvoobhajanci 
ponedeljek, 20. 12.: 5. razred 

torek, 21. 12.: 6 razred 
sreda, 22. 12.: 7. razred 
četrtek, 23. 12.: 8. razred 
petek, 24. 12.: vsi  



 

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH NA DOMU 
V januarju ne bom obiskoval starejših in bolnih, ampak jih bom 
za letošnje božične praznike obiskal in oskrbel z zakramenti v 
sredo, 22. decembra, in četrtek, 23. decembra.  

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM 
V ponedeljek, 20. decembra, po večerni maši ob 
19.00 je skupna priprava na božično spoved in 
nato spovedovanje. Na voljo bo več spovednikov. 
Za mladino je spovedovanje v Podutiku v soboto, 
18. decembra, ob 20.00. 

ŽIVE JASLICE 
 

Zaradi aktu-
alnih zdrav-
stvenih raz-
mer letos  
»molitveno 
bdenje« na 
Peskah od-
pade. Bo pa 
na božič, 25. 
decembra, 
ob 17.30 du-
hovno-
molitveno 
srečanje prek 
internetne 
povezave na 
župnijski 
spl strani.

5 

BETLEHEMSKA LUČ 
Posebne prireditve ne bo. Lahko pa boste 
»betlehemsko luč« samopostrežno prižgali in jo 
ponesli na svoje domove po vseh mašah na  
4. adventno nedeljo, 19. decembra. 

KOLEDOVANJE 
Koledovanje bo v nedeljo, 26. decembra, od 13. 
ure naprej. Zbirali bomo darove za otroke v misi-
jonskih deželah. Če želite naš obisk, pokličite na 
številko 031 607 086 (Marinka). 



 

ADVENTNI KOLEDAR 
V adventnem koledarju, ki  so ga otroci dobili pri verouku, je za 
vsak dan napisana krajša zgodba s posebno nalogo. V sredini 
koledarja je načrt za škatlico − hranilnik, ki vabi otroke, da od 
svojih »premagovanj« darujejo za lačne vrstnike. Svoje advent-
ne darove naj otroci prinesejo na božič k družinski maši ob 8.30 
in jih položijo v jaslice. 

ADVENTNA SPOVED ZA VEROUČENCE 
Adventna spoved za veroučence bo od 20. do 23. decembra ob 
rednih urah verouka. 

BLAGOSLOV OTROK 
Na zadnjo nedeljo v letošnjem letu, 26. 12., praznujemo praz-
nik Svete družine. Vabljeni k mašama ob 8.30 in 10.00, ko bo 
blagoslov še posebej namenjen otrokom in njihovim staršem. 

BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE 
Veroučne počitnice so od 23. decembra 2021 do vključno 6. ja-
nuarja 2022. Veroučenci in starši med prazniki pridite k nedelj-
skim in prazničnim mašam. 

Slava Bogu na višavah 
in na zemlji  
mir ljudem! 
 
Blagoslovljen  
Božič  
voščimo  
vsem! 
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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 varuha, Sveto pismo, blago-
slovljena voda, molitvenik, rožni ve-
nec … V adventnem času naj bi vsak 
krščanski dom imel tudi adventni ve-
nec, ob božiču pa jaslice. Naj bo vaš 
dom prva živa Cerkev, kjer prebiva 
Bog. 

Za naše družine. 
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od 6. decembra 2021 do 2. januarja 2022

PON. 6. 12. Nikolaj, škof 13. 12. Lucija, mučenka 

7.30 Frančiška in Franc Lampič Stane in Vida Štrukelj 

18.30 
za ozdravitev 
Jernej Černivec, 30. dan Marija Kregar 

TOR. 7. 12. ambrož, c. učitelj 14. 12. Janez od Križa, duh. 

7.30 za zdravje Ivanka in Ignac Babnik 

18.30 
Jože Grajzar 
Jure Brajkovič Štefka Škof 

SRE. 8. 12. BREZMADEŽNA 15. 12. Drinske mučenke 

8.30     Andromakovi 7.30 Janez Jensterle 

18.00 
Stan. 

po namenu // 

18.30 
Skoporec 
starši Kopač iz Polan 

Anton Ogorevc 
v zahvalo in prošnjo 

ČET. 9. 12. Valerija, mučenka 16. 12. Albina, mučenka 

7.30 starši Goljar po namenu 

18.30 
Jože Štravs 
Ivanka Pestator, 7. dan  

po namenu (Jožica) 
Marinka Bricelj 

PET. 10. 12. Loretska Mati Božja 17. 12. Lazar, sp. Mož 

7.30 za zdravje pri živini  

18.30 
dva brata Vrevc 
Viktor Slovenec Marjeta in Andrej Eleršek 

SOB. 11. 12. Damas, papež 18. 12. Garcian, misijonar  

7.30 Peter Vukšinič  

18.30 Jarh-Jagrič Frančiška in Ignac Cunder 

NED. 12. 12. 3. ADVENTNA 19. 12. 4. ADVENTNA NE-
DELJA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Bijec Ilovar Bernarda Suhodolčan, obl. 

9.30 
Stan. Marija Košir Milka in Slavko Pleterski 

10.00 Edvard Primc Klun in Krznar 

19.00 Janez Jensterle, 30. dan Francka in Franc Sitar 
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PON. 20. 12. Evgen, mučenec 

7.30 Antonija Mikota 

18.30 
Minka Svolšak, obl. 
 

TOR. 21. 12. Peter Kanizij, duh. 

7.30  

18.30 za zdravje 

SRE. 22. 12. Frančiška Cabrini, r. 

7.30     družina Lampič 

18.30 France in starši Zupan 

ČET. 23. 12. Janez Kancij, duh. 

7.30  

18.30 
Ivan Povšič, obl. 
Jože Hren, obl. 

PET. 24. 12.  1. SVETI VEČER  

7.30  

Stan. 
18.00 

 

18.30 Angela Rogina in sorodniki 

SOB. 25. 12.  BOŽIČ 

0.00 za župnijo 

8.30 Angela in Ignac Hrovat 

Stan. 
9.30 

Vinko Istenič, 7. dan 

10.00  

19.00 Janez Kocjan in +Gaberšek 

NED. 26. 12. SVETA DRUŽINA 

6.30 za žive in mrtve farane 

  8.30 Šetina 

Stan. 
9.30 Jožef Hrenko, 30. dan 

10.00 Marija in Janez Vrščaj 

19.00 Karel Zabukovec 

27. 12. Janez, apostol 

Janez Zupančič 

Leopold Miklavčič 
Ivanka Pestator, 30. dan  

28. 12. Nedolžni otroci 

 

starši Čamernik 

29. 12. Tomaž Becket, škof 

 

Pavel in Janez Lenarčič 
v zahvalo (gasilci) 

30. 12. Felix, papež 

 

Marijan Mrzel 
Branclovi 

31. 12.  2. SVETI VEČER 

v zahvalo za prejete dobrote 

// 

Marija Klemenčič 

1. 1.  Novo leto 

// 

 

// 

za blagoslov in varstvo  
Miro Kajzer 

18.30 v zahvalo za 90 let 

2. 1.  2. NEDELJA PO  
         BOŽIČU 

za žive in mrtve farane 
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Franc Metelko 2 maši, po 1. maša: v dober namen, za zdravje, 
Pepca Suhadolc, Albina Dolničar, Marija Car, Vika Bižal, v za-
hvalo za zdravje in vse ostale milosti, za zdravje, za Božje var-
stvo otrok. 

Jerneja Černivca: domači 200 € za cerkev, III . zakonska 
skupina 100 € za cerkev, Rahnetovi 3 maše, Zupan Franc z dru-
žino 1 maša, Gorenc Peter in Stanka 1 maša; 
Jožefa Hrenka: hči Marija 50 € za cerkev, sestra Mimi 1 
maša, sestra Julka 1 maša, sestrična Greti 1 maša; 
Vinka Isteniča: za 2 maši 3 družine Zupanc 

Popravek:  
V Stanežičah je bilo v oktobru v puščica za župnijo darova-
no 372 € . 
 
Namenski dar:  Za misijone 50 €, N. N. 
 
Iskrena hvala! 

Notranjost podružne cerkve sv. Jakoba v Stanežičah je bila pred 
dvema letoma popolnoma obnovljena. Še enkrat hvala vsem, ki 
ste po svojih močeh pomagali pri teh velikih delih. V zadnjem 
času pa se je izkazalo, da je zelo slaba tudi kritina na cerkvi in 
na zvoniku. Od zadnje obnove je preteklo 35 let in tudi sama 
kritina se v kvaliteti ni preveč dobro obnesla - kljub obljubam, 
da »tegula« zdrži pol stoletja. Primorani smo, da  moramo obe 
strehi obnoviti. Z obnovo bomo začeli spomladi. Predvidena ce-
na je  cca 60.000 €. Stopimo skupaj in zavihajmo rokave. 
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V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† JANEZ JENSTERLE (87 let), Pri Borštu 23 
† ANTON BAMBIČ (91 let), Ulica Žanke Erjavec 2 
† JERNEJ ČERNIVEC (88 let), Artačeva 20 
† JOŽEF HRENKO (84 let), Gradišča 73a 
† FRANC VRBNJAK (80 let), Trnovčeva 7 
† VINKO ISTENIČ (83 let), Švegljeva 14 
† IVANKA PESTATOR (90 let), Zevnikova 2 
† JOŽE POTOČAR (78 let), V Kladeh 6 
 
Letos smo pospremili na Božjo njivo 78 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 



 

 
Delavniške maše: 
 jutranje ob 7.30 
 večerne ob 18.30 
Nedeljske maše: 
 v Šentvidu ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 19.00 

 v Stanežičah ob 9.30 
Praznične maše: 
 v Šentvidu ob 8.30 in 19.00 
 v Stanežičah ob 18.00. 

Uradne ure: 
 v ponedeljek in sredo  
  od 17. do 18. ure 
 v petek od 10. do 12. ure 
 

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. in 18. uro. 

V decembru ostaja adventna 
in božična okrasitev. Hvala za 
nesebično pomoč in skrb! 
Enako vsem, ki pospravljate v 
Domu s. Vida. 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 
preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 
objavljamo na  spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
Na spletni strani dobite tudi  
e-Naš zvon. 

Kiosk je zaradi davčnih bla-
gajn ukinjen. Obiščite katoli-
ške trgovine v Ljubljani. Nam 
najbližja je poslovalnica Dru-
žine v Škofovih zavodih.  

 
Sprejemam mašne namene  
za januar, februar in marec. 
Darujte tudi za maše, ki jih 
opravijo duhovniki lahko dru-
god, saj imajo v svojih župni-
jah premalo svetih maš. 

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

