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VOŠČILO ZA VELIKO NOČ 

         
 Vera v vstajenje in večno življenje temelji na zgodovin-
skem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. 
Gotovost, da bomo deležni neminljivega življenja, ne izhaja 
iz človeškega dognanja, temveč iz Božje obljube. Smrt nima 
zadnje besede! To oznanilo je bistvo evangeljskega sporočila 
in temelj našega verovanja. Apostol Pavel opozori na nevar-
nost dvoma o tej resničnosti: »Če pa Kristus ni bil obujen, je 
tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera.« In doda: 
»Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od 
vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni« (1 Kor 15,14.19). 
 Velikonočno jutro je prelomnica človeštva in začetek no-
vega stanja. Jezus je vstal, da bi živel v nas in bi z Njim živeli 
tudi mi. Slednje se bo v polnosti udejanjilo v večnosti.  
       Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob 
prazen. Magdalena in druge žene so srečale vstalega Jezusa; 
ob lomljenju kruha sta ga spoznala tudi emavška učenca. 
Vstali Gospod se je zvečer prikazal tudi apostolom v zgornji 
izbi, nato pa še drugim učencem v Galileji. 
 Ob premišljevanju teh evangeljskih poročil smo povab-
ljeni, da Vstalega prepoznamo v konkretnih življenjskih okoli-
ščinah. Sprejmimo ga v svoja življenja kot sopotnika, ki nas 
vodi v polnost življenja. 
 Škofje vabimo vse kristjane, da ob spoznanju lastne 
krhkosti in ob spoprijemanju z rušenjem lažne gotovosti  
gradimo krščansko občestvo in svet na zanesljivem temelju 
upanja, ki je Vstali Kristus! Aleluja! 
  

Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami! 
                                                                                 

Vaši škofje 
Enako voščiva tudi domača duhovnika!                                                              
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SREDA 6. april            

18.30 družinski križev pot (9. razred in ostali) 

ČETRTEK 7. april            

20.00 srečanje IV. zakonske skupine 

PETEK 8. april            

dopoldne spovedovanje ob radijskem misijonu 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 

SOBOTA 9. april             

9.00—16.00 postni oratorij 

NEDELJA 10. april           CVETNA NEDELJA 

maše 
9.00 

6.30, 9.00, 19.00 in Stanežiče ob 9.30 
sodelujejo prvoobhajanci in župnijski zbor 

pri mašah  darovanje (ofer) za potrebe župnije 

ČETRTEK 14. april            VELIK ČETRTEK 

9.00 krizmena maša v ljubljanski stolnici 

19.00 slovesna maša Jezusove zadnje večerje 

po maši molitveno bdenje z Jezusom 

PETEK 15. april            VELIKI PETEK 

ves dan  strogi post 

15.00 križev pot v Šentvidu in Stanežičah 

19.00 obredi Velikega petka; nabirka za Sveto deželo 

SOBOTA 16. april           VELIKA SOBOTA 

7.00 blagoslov velikonočnega ognja in vode 

čez dan 
 

češčenje Jezusa v Božjem grobu in blagoslovi 
velikonočnih jedil po razporedu na strani »5« 

NEDELJA 17. april           VIGILIJA- VELIKA NOČ 

5.00 
9.30 

vigilija, vstajenjska maša, procesija  
maša v Stanežičah 

  10.00 maša v Šentvidu 

 20.00 maša v Šentvidu 

TOREK 12. april           

19.30 spovedovanje 
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PONEDELJEK 18. april         VELIKONOČNI PONEDELJEK        

8.30 maša v Šentvidu 

16.00 protipotresna pobožnost na Šmarni gori  
19.00 maša v Šentvidu 

TOREK 19. april           

20.00 sestanek za starše prvoobhajancev 

SREDA 20. april           

20.00 srečanje III. zakonske skupine 
ČETRTEK 21. april 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

NEDELJA 24. april         BELA NEDELJA 

8.30 sodelujejo birmanci in njihovi animatorji 

PONEDELJEK 25. april 

20.00 srečanje katehetov 

NEDELJA 1. maj             3. VELIKONOČNA, 
                       JOŽEF DELAVEC 

pri mašah začetek šmarnic 

8.30 sodelujejo birmanci in njihovi animatorji 

16.00 Šmarna gora: maša za posvetitev našega dela 

SOBOTA 23. april 

16.00 srečanje starejših 

Od nedelje, 3. aprila, do sobote, 9. aprila, je »radijski« misijon. 
Vabljeni, da (še) malo več poslušamo Radio Ognjišče.  
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DEKANIJSKI KRIŽEV POT V ŽLEBEH 
3. aprila ob 15.00 vabljeni na dekanijski križev pot v Žlebeh. 

OLJČNE VEJICE  
Oljke bodo na voljo že v tednu po tihi nedelji po večernih teden-
skih mašah in na cvetno nedeljo. Dar zanje je za obnovo cerkva 
v slovenski Istri. Darujte kar v pušico. Obenem ne pozabite pri-
spevati »dar cvetne nedelje« tudi domači župniji. Hvala. 

CVETNA NEDELJA 
V »množici« se ob 9.00 zberemo pred Kapla'nijo k blagoslovu  
zelenja in v nato sprevodu v cerkev podoživimo Jezusov slove-
sni vhod v Jeruzalem. V cerkvi sledi slovesna maša Cvetne ne-
delje. Maši ob 8.30 in 10.00 sta združeni v »to mašo«. Blago-
slov zelenja tudi ob 6.30 in ob 19.00. V Stanežičah pa ob 9.30. 

OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH 
Bolnike in starejše sem obiskal zadnje dni v marcu in ta obisk 
velja za Veliko noč. V primeru hude ali težke bolezni pa me po-
kličite. 

POSTNA AKCIJA NAS ŠE VEDNO VABI 
V postni akciji spodbujamo in krepimo našo medsebojno pove-
zanost. Vsak posameznik (ali družina), ki je odprt za srečanje s 
komerkoli, lahko izpolni kartonček s svojim imenom in telefon-
sko številko. Kartonček vrzite v košaro pod misijonski križ in iz 
košare vzemite drug kartonček z imenom in telefonsko številko. 
Pokličete in dogovorite za srečanje (kava, čaj, izlet itd.). Akcija 
»spoznavanje in druženje« je do Bele nedelje. 

VELIKONOČNA SPOVED 
Spovedovanje ob »radijskem misijonu« bo v petek, 8. aprila. 
Tradicionalna velikonočna spoved pa v torek, 17. aprila, po 
večerni maši. Animatorji in mladi pa vabljeni k dekanijski spove-
di mladine v Podutik, ki bo v soboto, 9. aprila, ob 20h.   
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URA KRAJ KRAJ 

10.00, 14.00, 
17.00 

Šentvid (v cerkvi)   

14.30 Gunclje (Krvin) Pržan (Cerman) 

15.00 Stanežiče  Podgora (Mošenk) 

15.30 Medno (Kodran) Vižmarje pod klancem 
(Škrbinčev toplar) 

16.00 Brod (Česenj - 
Tacenska 139, ob 
»eco« trgovinici) 

Vižmarje nad klancem 
(Bitenc) 

BLAGOSLOV OGNJA 
Blagoslov velikonočnega ognja je na Veliko soboto ob 7h. 
 
BLAGOSLOVI JEDIL NA VELIKO SOBOTO 

ČEŠČENJE JEZUSA V BOŽJEM GROBU 
Na Veliko soboto bomo od 9h do 17h častili Jezusa v Božjem 
grobu. Molitvene ure oblikujete sami. Vabljene (še posebej) dru-
žine z otroki. Pridite, Gospod nas čaka. Vmes so blagoslovi veli-
konočnih jedil. 

Velikonočno vigilijo bomo tudi letos liturgično praznovali približ-
no tako kot so jo v prvih stoletjih krščanstva.  
  Na Veliko soboto zvečer ne bo (!!!) vigilije ampak bo v ve-
likonočnem jutru. Slovesnost bomo začeli ob 5h s slavjem luči
(svečke boste dobili zjutraj v cerkvi).  
        Ob Božji besedi bomo sledili naši odrešenjski zgodovini in 
med bogoslužjem obnovili krstne obljube.  
         Nadaljevali bomo s slovesno mašo in jo sklenili s procesijo 
po ulicah Šentvida.  
         Iskreno Vas vabim, pridite, da radostno praznujemo naj-
večji praznik naše vere. Vabljene tudi narodne noše.  



 

PROTIPOTRESNA POBOŽNOST 
Naši predniki so se po velikem potresu 14. marca 1895 zaoblju-
bili, da se bodo na »Velikonočni ponedeljek« vsako leto  zbrali k 
molitvi za odvrnitev potresa. K potrditvi te obljube vabljeni na 
Velikonočni ponedeljek, 18. aprila, ob 16.00 na Šmarno goro. 

6 

SREČANJE STAREJŠIH 
Letošnje srečanje bo v soboto, 23. aprila, ob 16h. Priložnost bo 
tudi za spoved. Po maši, med katero bo maziljenje, bo družabno 
srečanje. Pecivo za k druženju prinesite v petek 22. aprila, zve-
čer v Vidov dom. Hvala. 
 
NOVI ŽPS 
Voljeni člani novega ŽPS so izbrani. Hvala za vaše glasove. Do-
polnili ga bomo še s člani, ki pokrivajo posamezna župnijska  
področja in s člani po izboru župnika. Več o novi sestavi 
»župnikovih svetovalcev« bo napisano v majski številki Našega 
zvona.  
 
PARKIRANJE NA PLOČNIKU 
Mestno redarstvo prosi in opozarja, da med mašami ne parkira-
te na pločniku pred cerkvijo in kaplanijo. Ob neupoštevanju nji-
hove želje in prošnje bo sledila »globa«. Hvala za razumevanje 
in upoštevanje! 



 

VELIKONOČNE POČITNICE 
V tednu po Veliki noči (od 19. aprila) in do majskih šolskih po-
čitnic bo reden verouk. Razlog je izpad veroučnih ur zaradi 
Covida. 

POLETNI ORATORIJ 
Napovedujemo poletni oratorij, ki bo ob koncu počitnic, in sicer 
od 22. do 26. avgusta. Zapišite v koledar. 

POSTNI ORATORIJ 
Postni oratorij bo v soboto, 9. aprila, od 9.0016.00. Vabljeni! 

SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV 
Prvo obhajilo bo 22. maja ob 10h. Starši vabljeni na srečanje in 
pogovor o vsem v torek, 19. aprila, ob 20.00 v  Vidov dom. 
 
ŠMARNICE 
Družinske šmarnice bodo v maju vsak dan, razen ob nedeljah,  
ob 18h v podružnici v Stanežičah. Več v majski številki Našega 
zvona. 

SPOVEDOVANJE VEROUČENCEV  
Spoved veroučencev bo med urami verouka 4., 5., in 6. aprila. 
 
PRVA SPOVED PRVOOBHAJANCEV 
Prva spoved bo med urami verouka 6. aprila. 
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od 4. aprila do 1. maja 2022

PON. 4. 4. Izidor, škof 11. 4. Stanislav, muč. 

7.30 Amalija Kelher v zahvalo 

19.00 
Švegelj 
starši Furlan 

Mira in Bogomil Kovač 
Mira Kovač (Šiška) 

TOR. 5. 4. Vincencij, duhovnik 12. 4. Viktor, mučenec 

7.30 Ivanka in Ignac Babnik Anton Ivanc 

19.00 
Jože Knez, 30. dan 
Alojz Juntez, 7. dan 

Milka Očak 
v zahvalo 

SRE. 6. 4. Viljem, opat 13. 4. Martin, papež 

7.30     Slavko Poje, 30. dan Nada Pleško 

19.00 
Gantar-Starman 
Franc in Milka Svolšak, obl. 

Albina Marinko 
Ogorevc 

ČET. 7. 4. Janez de la Salle, duh. 14. 4. VELIKI ČETRTEK 

7.30 Marija in Vinko Arhar // ni maše 

19.00 
Franc Dobriha 
Marko Dolinar, st., 7. dan 

Ana Majer 
v zahvalo za duhovništvo 

PET. 8. 4. julija, redovnica 15. 4. VELIKI PETEK 

   7.30 starši Kopač // ni maše 

19.00 starši Visočnik OBREDI VELIKEGA PETKA 

SOB. 9. 4. Hugo, škof 16. 4. VELIKA SOBOTA 

7.30   Ana Majer ni maše (blagoslovi) 

19.00 
Franc in Marija Slapnik ni maše   čaščenje) 

NED. 10. 4.  CVETNA NEDELJA  17. 4. VELIKA NOČ 

6.30 za zdravje 5.00 Velikonočna vigilija 
         za župnijo 

9.00 Olga Kovačič // 

9.30 
Stan. 

Ivanka Mrak  

10.00 Janez Žlebnik 10.00 France Rahne 

19.00 
 
Janez Križnar, 30. dan 
 

20.00 Slavko Poje in  
          Alojz Uran, nadškof 
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PON. 
18. 4.  VELIKONOČNI 
           PONEDELJEK 

25. 4. Marko, evangelist 

8.30 Frančiška Mrak 7.30  

16.00 
 
Šmarna Gora: 
v zahvalo in prošnjo // 

19.00 
Jožica Selan 
za srečen zakon 

Jože Babič 
Jure Brajkovič 

TOR. 19. 4. Leon, papež 26. 4. Mati dobrega sveta 

7.30 Ivo, Majda in Ivan Arhar  

19.00 Cveto (Florijan) Živalič Maruša Boldin 

SRE. 20. 4. Teo, misijonar 27. 4. Cita, dekla 

7.30     v zahvalo in prošnjo Ana Majer 

19.00 
Šalamun 
prošnja za blagoslov Leopold Miklavčič 

ČET. 21. 4. Konrad, redovnik 28. 4. Peter Chanel, duh. 

7.30   

19.00 Anton Lotrič, obl. Marko Dolinar st., 30. dan 
Ivanka Robida 

PET. 22. 4. Aleksandra, muč. 
29. 4. Katarina Sijenska, 
          zavetnica Evrope 

   7.30 Nada Pleško Nada Pleško 

19.00 
Angela Stanonik, 30. dan 
Jožica Selan Katarina in ostali pok. Sirnik 

SOB. 23. 4. Jurij, mučenec 30. 4. Pij, papež 

7.30   Jarh-Jagrič Ljudmila Miklavčič 

19.00 Joži Štrukelj Nejc Sprevodnik 

NED. 24. 4. BELA NEDELJA 1. 5.  3. VEL. NEDELJA 

6.30 za župnijo za župnijo 

8.30  za mlade Marko Ješe 

9.30 
Stan. 

Franc Mrak Vinko in Mitja Istenič 

10.00 Amalija in Jože Čepin Nika in ostali prijatelji 
Neža in Franc Šimc  

16.00 // Šmarna gora: 
za posvetitev našega dela 

20.00 Maruša Boldin, 30. dan  
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Molitveni namen v aprilu je za trdnost naše vere v Vstalega in 
za mir na svetu. 
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DAROVI OB POGREBU: 
 
Nataše Orel: 
domači 30 € za cerkev 
 
Slavka Pojeta: 
10 maš Marija Eržen, družini Košir in Novak, Albina in Slavka 
Poje. Družini Klemenc 3 maše, Nada Jamšek 10 maš. Družina 
Srša 1 maša, Neža Benedek 1 maša in 40 € za cerkev, Vovkovi 
1 maša, 1 maša NN. 
 
Francke Erjavec: 
sestrična Angela 2 maši. 
 
Maruške Boldin: 
domači 50 € za cerkev, sestrična Marija z družino 2 maši. 
 
Kristine Hrenko: 
domači 50 € za cerkev. 
 
Stanonik Angela: 
5 maš domači. 
 
 
 
 
 
MAŠE, KI BIODO OPRAVLJENE DRUGJE: 
v zahvalo 4x, za brate in sorodnike, Gantar-Starman, v zahvalo 
in prošnjo za zdravje, v zahvalo in prošnjo za srečen porod, za 
veselje in srečo v družini, Marija Zavašnik, Alojz Zavašnik, Miha 
Barbarič, po namenu 2x, za zdravje, za dež.  
 



 

V VEČNOST SO ODŠLI: 
 
† JANEZ KRIŽNAR (92 let), Stanežiče 51 
†  NATAŠA OREL (73 let), Krška vas 15 
†  SLAVKO POJE (93 let), Cesta v hrib 18  
†  ACO ŽAN (82 let), Smerdujeva 25 
†  JANEZ (IVO) MERHAR (93 let), Komacova 10  
†  VALENTINA-MARIJA KRUŠKIČ (87 let), Flandrova 17 
†  JOŽE KNEZ (79 let), Tacenska 53 
†  MARJETA VERBIČ (83 let), Prušnikova 9 
†  ANGELA STANONIK (86 let), Na Herši 4 
†  MARUŠA BOLDIN (89 let), Kozlarjeva pot 1 
†  KRISTINA HRENKO (76 let), Medenska 75 
†  ALOJZ JUNTEZ (83 let), Tacenska cesta 123 
†  MARKO DOLINAR,st. (72 let), Pipanova pot 26 
†  FRANČIŠKA ŽIBERT, (87 let), Tacenska 133a 
 
Letos smo na Božjo njivo pospremili 25 faranov.  
Gospod daj jim večni mir. 

V nabirki 2. nedelje v mesecu marcu smo v Šentvidu zbrali 
2.545 €, v Stanežičah pa 175 €. Vsakemu hvala za odprto dlan 
in široko srce. 
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ob nedeljah: 
 Šentvid ob 6.30, 8.30, 
10.00 in 19.00 

               (20.00 od 17.4.) 
 
ob delavnikih: 
 Šentvid: ob 7.30 in  19.00 
 
ob praznikih: 
  Šentvidu ob 8.30 in 19.00 
  Stanežiče ob 18.00 

 
Sprejemam mašne namene 
za maj in junij.  
Darujte tudi za maše, ki ne 
bodo opravljene v Šentvidu. 
Te oddam duhovnikom, ki 
imajo premalo mašnih name-
nov. 
 

Uradne ure: 
 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. 

Vsem, ki ste pomagali pri po-
spravljanju božične okrasitve,                           
najlepša hvala. 
 
Krašenje v aprilu: 
•  9. 4.  Vižmarje nad klan. 
 13. 4.  velikonočna okrasitev 
 23. 4.  Vižmarje pod klan. 
 30. 4.  Podgora 
Vsem hvala za vse. 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 
preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 
objavljamo na spletni strani 
naše župnije:  
www.zupnija-sentvid.si. 
Prek spletne strani se lahko 
tudi naročite na obvestila o 
izidu Našega zvona. 

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

