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ŽELIM SI 
 

  Ob novem letu si vsi kar nekaj želimo. Gotovo tudi 
letos. Nekaj se potem uresniči, vse pa ne.  Naj se nam ob-
ljube, načrti in sklepi v največji meri res uresničijo.  
 Sam si želim najprej Božjega varstva, blagoslova in 
pomoči. Želim si Marijinega materinskega objema, pomoči 
svetnikov in naših krstnih zavetnikov in nežnega stiska an-
gelov varuhov. Želim si, da bi se virus v letošnjem letu 
končno poslovil in da bi bilo v vseh nas dovolj zdrave 
kmečke pameti, pridnih in delovnih rok in medsebojnega 
sprejemanja in prijateljstva. 
 Želim si, da bi bilo v župniji veliko porok in krstov. 
Čim manj bolnih in pogrebov. Da bi bilo še naprej veliko 
dobrih družin, ministrantov, mladine, animatorjev, pevcev, 
bralcev in vseh drugih sodelavcev. Želim si, da bi imeli de-
lovne in iznajdljive ključarje, nov ŽPS, mežnarje, pritrko-
valce, organiste, katehete in druge koristne svetovalce pa-
storalnega in gospodarskega življenja. Še naprej upam na 
lepo pospravljeno in okrašeno farno in podružnično cerkev. 
Verjamem v obnovo strehe v Stanežičah. Želim si ob de-
lavnikih in nedeljah pri mašah veliko ljudi, glasnega in za-
vestnega sodelovanja, »dobrih puš'c« in na sploh za vse 
dobro in lepo navdušenih šentviških faranov. Verjamem, 
da nam tudi letos ne bo zmanjkalo tihih in zvestih moliv-
cev in vseh, ki svoje preizkušnje, križe in težave darujete 
za župnijo. 
                            župnik 
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SREDA 5. januar       3. sveti večer 

ČETRTEK 
 

6. januar       GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
                      SV. TRIJE KRALJI 

dopoldne obiska starejših na domu ni 
8.30, 18.30 svete maše v Šentvidu 

18.00 sveta maša v Stanežičah 
20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

popoldne pohod in sveta maša na Komni (ob 19.30)  

PETEK 7. januar        1. petek 

dopoldne obiska starejših na domu ni 

po več. maši čaščenje Najsvetejšega zakramenta 
20.15 srečanje I. zakonske skupine 

SOBOTA 8. januar        1. sobota 

po jutr. Maši češčenje Najsvetejšega 

pri več. maši pevska skupina Korona iz Lesc (koncert) 

NEDELJA 9. januar       JEZUSOV KRST  

pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije 

ČETRTEK 13. januar 

20.30 srečanje VI. zakonske skupine 

PETEK 14. januar 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

NEDELJA 16. januar      2. NEDELJA MED LETOM     

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, starši in OPZ 

TOREK 18. januar 

 začetek tedna molitve za edinost kristjanov 

SREDA 19. januar 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 

ČETRTEK 20. januar 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

NEDELJA 23. januar      3. NEDELJA MED LETOM  

TOREK 25. januar 

 sklep tedna molitve za edinost kristjanov 

NEDELJA 30. januar      4. NEDELJA MED LETOM 

8.30  sodelujejo birmanci, starši in animatorji 
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ZAHVALE 
Hvala vsem, ki ste postavili in okrasili smreko, postavili jaslice,  
okrasili cerkev in omogočili prenos bogoslužja iz farne cerkve. 
Boglonaj! 

POHOD NA KOMNO 
Trikraljevski pohod na Komno letos bo. Za pohod se (kdaj in s 
kom boste šli) dogovorite med seboj. Maša na Komni bo ob 
19.30. Po njej skupna večerja, druženje in odhod v dolino. Kdor 
želi prenočiti na Komni, naj si spanje rezervira prek spleta. V 
primeru »izrednih zimskih razmer« pa se glede pohoda dogovo-
rimo pri nedeljskih oznanilih. 

JASLICE 
Letos so postavljene v Kamniške planine. Na Veliko planino. Naj 
nas podobe Jezusa, Marije in Jožefa in ostale jaslične figure 
spomnijo na Božjo prisotnost v našem življenju. Hvala ekipi de-
klet in fantov, ki so nam ustvarili res lepe jaslice. 

KONCERT BOŽIČNIH PESMI 
V soboto, 8. januarja, nas bo obiskala pevska skupina Korona iz 
Lesc na Gorenjskem. Sodelovali bodo pri večerni maši in nas po 
maši razveselili še z božičnim koncertom. Vabljeni! 

ROMANJE MOŽ IN FANTOV NA BRAČ 
Letos bomo romali na Brač 1., 2. in 3. aprila. Čimprejšnje prija-
ve, vsaj do konca februarja, že sprejemam. Strošek tridnevnega 
potovanja (prevoz, trajekt, prenočišče, hrana) bo med 150 in 
200 €, odvisno od števila udeležencev. Se veselim. 
 

VEROUK 
Z rednim veroukom po »božično-novoletnih« počitnicah bomo 
začeli 10. januarja. Pridite.  
 
PRVA SPOVED, PRVO OBHAJILO IN BIRMA 
Prva spoved bo v februarju med veroučnimi urami. 
Prvo obhajilo bo v nedeljo, 22, ali v nedeljo 29. maja (se še od-
ločamo), spoved pred prvim obhajilom pa 14 dni prej. 
Birma bo v soboto, 8. oktobra, ob 10h. 



 

od 3. januarja do 30. januarja 2022
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PON. 3. 1. Jezusovo ime 10. 1. Gregor Niški, škof 

7.30 v zahvalo in prošnjo Škrbinc in Rihar 

18.30 
Stane in Danica Debevc 
st. Mrak in Vili Pangaršič 

Janez Jamnik 
Majda Ulčar, 7. dan 

TOR. 4. 1. Angela, red. 11. 1. Pavlin Oglejski, škof 

7.30     Ivanka Babnik Rezka Hribar 

18.30 
Marija Peterc 
Sonja Grmovšek Alojzij Peklaj, obl. 

SRE. 5. 1. Janez Nepomuk, škof 12. 1. Tatjana, mučenka 

7.30 st. Gladek Katarina Lamovec 

18.30 Križničevi in Janezovi Ana Strajnar 
Ogorevc 

ČET. 6. 1. SV. TRIJE KRALJI 13. 1. Hilarij, c. učitelj 

8.30 
Ljudmila Miklavčič, 7. dan 
Anica Kopač, obl. 7.30 Franjo Srša 

Stan. 
18.00 

za pokojno Almo in Marico / 

18.30 
Franc Pečar 
Rozalija Galič, obl. 

Ante Šalić 
za razumevanje v družini 

PET. 7. 1. Rajmund, duhovnik 14. 1. Oton Prior 

   7.30 st. Škrbinc in brat Jože Ana Velkavrh 

18.30 
Cerovac in Letnar 
za zdravje in blagoslov 

Ivanka Robida 
Viktor Jurenec, obl. 

SOB. 8. 1. Severin, opat 15. 1. Pavel, puščavnik 

7.30 Frančiška Kibarovski Bernarda Suhadolčan 

18.30 
Marija Brinšek 
Marija Erjavec, obl. 

Anton Kajzer 
Albina Marinko, 30. dan 

NED. 9. 1. JEZUSOV KRST 
16. 1.  2. NEDELJA   
           MED LETOM 

6.30 župljani in dobrotniki župljani in dobrotniki 

  8.30 Janez Gros Anton Gruden 

Stan. 
  9.30 Ana Perčič Marjan Skalar, 30. dan 

10.00 Franc kolar Jožica Selan 

19.00 Marija Sešek, 30. dan Vera Kregar 
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PON. 17. 1. Anton, puščavnik 24. 1. Frančišek Saleški 

7.30   

18.30 starši Ježek Anton Mahnič 

TOR. 18. 1. Marjeta Ogrska, red. 25. 1. Apostol Pavel 

7.30      Senožetnikovi 

18.30 Agata Lamovšek, 30. dan Katarina Lamovec 

SRE. 19. 1. Makarij, opat 26. 1. Timotej in Tit, škofa 

7.30       

18.30 v zahvalo in prošnjo Vida in Jože Rechberger 

ČET. 20. 1. Fabijan in Boštjan 27. 1. Angela Merici, red. 

7.30   

18.30 
Marija Brinšek 
Filip Nahtigal Leopold Miklavčič 

PET. 21. 1. Neža, mučenka 28. 1. Tomaž Akvinski, uč. 

   7.30  Ljudmila Miklavčič, 30. dan 

18.30 
Anton Kajzer 
Franc Vogrin  

SOB. 22. 1. Vincencij, diakon 29. 1. Valerij, škof 

7.30   Rezka Babnik Ljudmila Miklavčič 

18.30 
Alojz Križnič 
Albin Bučan in starši Franc Menart 

NED. 
23. 1.   3. NEDELJA  
            MED LETOM 

30. 1.  4. NEDELJA  
           MED LETOM 

6.30 župljani in dobrotniki župljani in dobrotniki 

  8.30 Franc Novak, obl. starši Škof 

Stan. 
9.30   Alojz Uran, nadškof Lojze Mrak 

10.00 Jožef Hrenko Ermanovi 

19.00 
za varno vožnjo mladega 
voznika  

Za Božji blagoslov in Marijino varstvo v letu 2022. 
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NABIRKA »druge nedelje« v decembru:  
v Šentvidu 2.511 €, v Stanežičah 181 €. 
 

NAMENSKI  darovi: koledniki za misijone 900 €,   
N. N. za Karitas 50 €, N. N. za misijone 50 € 
 

Hvala za vaše darove. 

Vinka Isteniča:  
družina Gramc-Smole za 1. mašo; 
 

Marije Brinšek:  
sosedje Smrekar za 1. mašo, sosedje Brodnik za 1. mašo; 
 

Marjana Skalarja:  
Franci Kopač z družino za 2 maši, domači 100 € za cerkev;    
 

Ljudmile Miklavčič: 
N. N. 500 € za cerkev, Olga in Štefan Srša za 1. mašo,  
družina Jeromen za 3 maše in 40 € za cerkev, družina Trojar iz 
Železnikov za 2 maši. 

V GOSPODU SO ZASPALI: 
 

† MARIJA SEŠEK (80 let), Bernikova 8 
† ŠTEFKA OREŠNIK (82 let), Nova ulica 6 
† MARJAN SKALAR (82 let), Medno 14 
† ALBINA MARINKO (96 let), Celovška 456 
† AGATA LAMOVŠEK (83 let), Celovška 499a 
† MARIJA ŠTRUKELJ (89 let), Gunceljska 10 
† LJUDMILA MIKLAVČIČ (92 let), Ul. bratov Miklič 11 
† MAJDA ULČAR (74 let), Ul. bratov Komel 48a 
 

V letu 2021 je v večnost odšlo 86 faranov.  
Gospod, daj jim večni pokoj. 

V dober namen, za ljudi v stiski, po namenu, za Božje varstvo 
otrok, za zdravje 2x, za duhovnike. 
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POGREBI 
V večnost smo pospremili 86 faranov (leto prej 76). Zaradi 
Covida-19 jih je umrlo 14. Dobra polovica umrlih ni bila 
»oskrbljena« z zakramenti. Živi se moramo bolj potruditi in 
omogočiti, da se »odhajajoči« srečajo z Gospodom ob poslavlja-
nju s tega sveta in ob njihovi zadnji uri. Tudi v bolnišnicah ali 
domovih za starejše jim to omogočimo. Pokličite jih in bodo k 
bolnim in umirajočim poklicali duhovnika, da jih oskrbi z zakra-
menti. Hvala. 
 
NEDELJSKE MAŠE 
Zaradi epidemije se je obisk delavniških in nedeljskih maš 
zmanjšal za 1/3. Pri zadnjem štetju nas je bilo pri vseh mašah  
približno 800. Božja zapoved »posvečuj Gospodov dan« še drži. 
Smo pa vedno pred izbiro: ali Bog ali svet? Ne pozabimo, da se 
živi stik med nami in Bogom lahko uresniči samo v evharistiji.  
 
OBHAJILA 
V župniji je bilo v preteklem letu podeljenih 25.000 obhajil. 

Kronika župnijskega življenja za »korona leto« 2021, ki se po-
zna tudi v statistiki. 
 
KRSTI 
V letu 2021 je bilo v župniji 31 krstov (leto prej 27). Tu so šteti 
tudi krsti otrok iz naše župnije, ki so bili opravljeni drugod. Po-
lovica krščencev 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 8 porok (leto prej 6). Vštete so 
tudi poroke naših župnijskih  mladoporočencev, ki so bile oprav-
ljene drugod. Vsem na njihovi življenjski poti želimo veliko sreče 
in božjega blagoslova.  
 
PRVO OBHAJILO IN BIRMA 
K prvemu obhajilu je pristopilo 20 otrok (leto prej 33). Zakra-
ment birme je prejelo 34 birmancev (leto prej 17). 



 

Delavniške sv. maše  
v Šentvidu: 
 jutranje ob 7.30, 
 večerne ob 18.30. 
Nedeljske sv. maše: 
 Šentvid: 7.30, 10h in 19h 
 Stanežiče: 9.30 
Praznične sv. maše: 
 Šentvid: 8.30 in 18.30 
 Stanežiče: 18h 

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

V božičnem in novoletnem ča-
su ostaja božična okrasitev. 
Vsem čistilkam in krasilkam 
najlepša hvala za nesebično 
delo in skrb. 

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

Obiščite katoliške trgovine po 
Ljubljani. Najbližja je Družina 
v Zavodu sv. Stanislava. 

Večni je postal človek, da bi hodil z nami. To premišljujmo, 
oznanjajmo in živimo tudi v letu 2022. 

VELIKO ZDRAVJA IN BLAGOSLOVA VAM VSEM želiva 
Vaša duhovnika, nadškof g. Stanislav Zore in oba škofa pomoč-
nika, g. Franci Šuštar in g. Anton Jamnik.  

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

