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NE ZAVRZITE UPANJA 

 

Živimo v času sprememb in na prvi pogled se zdi, da 

se stvari ne razvijajo dobro. Negotovost, strah in občutek, 

da nas čaka težka prihodnost in nič dobrega. 

Od kod naj jemljemo korajžo, moč in upanje? Od 

kod naj dobimo veselje do življenja? Hvala Bogu, kristjani 

imamo rešitev.                        

Advent je tisti dragoceni čas, ko lahko spet obnovi-

mo svoja upanja v tolažilno Božjo navzočnost, ki nas ne 

razočara nikoli. V Kristusu, ki nas je prišel reševat strahu 

in negotovosti, ima vsak dan lahko nov začetek. V Njem je 

odrešenje. V njem je utemeljeno naše upanje, da zadnje 

besede nimajo strah, bolezen, greh in smrt, ampak Božja 

milost in pomoč, ki vse premaga.  

Vse to nam spet sporoča letošnji advent in za njim 

božični prazniki. Naj bo to sporočilo upanja v teh dneh pol-

no radosti in veselja. V Kristusu je naša moč. Ob njem in z 

njim smo močni v vsem, kar nam življenje prinaša in od-

naša. Želim, da letošnji advent in božične dni preživite v 

veri, da jo to res. 

         župnik                                                        
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PONEDELJEK 5. december 

17.00 v Ljudskem domu obisk Miklavža  

ČETRTEK 8. december     BREZMADEŽNA 

7.30, 18.30 maši v Šentvidu 

18.00 maša v Stanežičah 

pri maši 18.30 sprejem novih ministrantov 

20.00 srečanje VI. zakonske skupine 
PETEK 9. december 

20.00 srečanje II. zakonske skupine 
NEDELJA 11. december     3. ADVENTNA NEDELJA 

pri vseh mašah darovanje za župnijo 

SREDA 14. december 

16.30 srečanje skupine Sožitje (v Kapla'niji) 

20.00 srečanje III. zakonske skupine 
ČETRTEK 15. december 

20.00 srečanje V. zakonske skupine 

PETEK 16. december 

 začetek devetdnevnice 
NEDELJA 18. december    4. ADVENTNA NEDELJA 

8.30 sodelujejo prvoobhajanci, njihovi starši in OPZ 

17.00 sprejem Betlehemske luči (pred Kapla'nijo) 

SOBOTA 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 
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NEDELJA 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 Peske: molitveno srečanje ob živih jaslicah 

19.00 maša v Šentvidu 

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

8.30 maša v Šentvidu 

10.00 maša v Šentvidu 

18.30 maša v Šentvidu 

PETEK 30. december      SV. DRUŽINA    

po več. maši blagoslov otrok 

SOBOTA 31. december      Silvester - 2. SVETI  VEČER 

pri obeh mašah zahvala za minulo leto 

PONEDELJEK 26. december   sv. Štefan, diakon 
dan samostojnosti in enotnosti 

8.30 maša v Šentvidu 

9.30 maša v Stanežičah 

ČETRTEK 29. december 

18.30 zahvalna maša šentviških gasilcev 
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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 vabljene družine prvoobhajancev, birmancev in osta-
lih veroučencev. Prosim, da se za sprejem Marije v vaš dom  
prijavite na seznam, ki je v cerkvi pod misijonskim križem.  
Marija bo na svoji poti obiskala tudi Stanežiče. Tam bo romala 
od 11. do 23 decembra. Hvala za vaše družinsko bogoslužje. 
 
 

ADVENTNI KIOSK 
Vse adventno-božične »pripomočke« za lepo obhajanje prazni-
kov (pratika, voščilnice, koledarji…) lahko dobite v knjigarni 
Družine v Zavodu sv. Stanislava. Marijanske koledarji so  na vo-
ljo tudi v kiosku pred cerkvijo in v župnijski pisarni. Kadilo in 
oglje dobite pri »svečarju« Danilu.  

za naše družine 

ZAHVALE 
Vsem animatorjem, ki ste pripravili adventni oratorij, se starši 
otrok iskreno zahvaljujejo. Hvala tudi vsem, ki ste darovali zelo 
izvirna darila za Karitasovo tombolo. Hvala sodelavcem župnij-
ske Karitas, ki ste tombolo dobro pripravili in izvedli. Škoda, da 
mnogi niste prinesli »darilc«, za katere smo prosili. Včasih se je 
vredno čisto malo potruditi in smo vsi zadovoljni. Upajmo, da 
bo v  prihodnjem letu moja prošnja segla še do kakšnega do-
brega srca in odprtih rok. 
 
MIKLAVŽEVANJE 
V ponedeljek, 5. decembra, ob 17h bo Miklavž obiskal otroke v 
Ljudskem domu. Med krajšim programom bo obdaritev otrok do 
vključno 3. razreda. Miklavž tudi letos starše prosi za prosto-
voljni »miklavžev dar«, ki ga oddate v »zlato škatlo« na priredi-
tvi.  



 

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 
četrtek, 22. decembra, in petek, 23. decembra, ob običajnih 
urah mojega prihoda. 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
Vsak dan od 16. decembra naprej bomo pri večerni maši (ob 
nedeljah pri maši ob 8.30) obhajali božično devetdnevnico.  
Našteti razredi  so s kateheti odgovorni za vsak posamezni 
večer: 
petek, 16. 12.: 1. in 2. razred 
sobota,17. 12: 4. razred 
nedelja, 18. 12.: prvoobhajanci in OPZ 
ponedeljek, 19. 12.: 5. razred 
torek, 20. 12.: 6 razred 
sreda, 21. 12.: 7. razred 
četrtek, 22. 12.: 8. razred 
petek, 23. 12.: vsi  
sobota (zjutraj ob 7.30) vsi 
Našteti razredi so vsak dan »nosilne skupine« devetdnevnice. K 
devetdnevnici pa vsak dan pridemo tudi vsi drugi. Vabljeni! 

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM 
V ponedeljek, 19. decembra, po večerni maši ob 19h je skupna 
priprava na božično spoved in nato spovedovanje. Na voljo bo 
več spovednikov. Za mladino je dekanijsko spovedovanje v Po-
dutiku v soboto, 17. decembra, ob 20h. Bo pa priložnost za spoved 
za mlade tudi v domači cerkvi v petek, 23. decembra, od 20h. Vab-
ljeni. 

ŽIVE JASLICE 
To tradicionalno duhovno-molitveno srečanje bo na božič, 25. 
decembra, ob 17.30 na Peskah pod Šmarno goro. Pridite. Več 
nas bo, lepše bo. 
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BETLEHEMSKA LUČ 
Betlehemsko luč s krajšo prireditvijo bomo 18. decembra ob 
17h sprejeli na dvorišču pred Kapla'nijo. Po dveh letih prisrčno 
vabljeni na druženje ob »luči miru«. Njen plamen pa »v srcu in 
na sveči« ponesite ta večer tudi domov. 



 

KOLEDOVANJE 
Koledovanje bo v ponedeljek, 2. januarja, 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. Naj bodo tudi zato v 
vašem domu prisotni križ, Marijina podoba, slika angela varuha, 
Sveto pismo, blagoslovljena voda, molitvenik, rožni venec … v 
adventnem času adventni venec, ob božiču pa jaslice. Naj bo 
vaš dom prva živa Cerkev, kjer prebiva Bog. 



 

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. Te adventne 
darove naj otroci prinesejo na božič k družinski maši ob 8.30 in 
jih položijo v jaslice. V imenu vseh otrok, ki jih bodo darovi raz-
veselili, HVALA. 

ADVENTNA SPOVED ZA VEROUČENCE 
Adventna spoved za veroučence bo od 19. do 22. decembra ob 
rednih urah verouka. 

BLAGOSLOV OTROK 
Praznik Sv. družine letos ni v nedeljo, ampak v petek, 
30.decembra. Vabljeni k maši ob 18.30, ko bo blagoslov pose-
bej namenjen otrokom in njihovim staršem. 
 
 
 
 
 
ROMANJE V SVETO DEŽELO 
Trenutno imamo v župniji številčno in dejavno mladino. Hvala 
vam in Bogu. Zanje v prihodnjem letu naznanjam en velik izziv. 
Romanje v Jezusove kraje. Obiskali bomo Jeruzalem, Betlehem, 
Nazaret in večino krajev, ki jih poznamo iz evangelijev. Potovali 
bomo z letalom in avtobusom od 26. junija do 3. julija 2023. Za 
ceno se še pogajam in upam, da bo ugodna. Se bom pa v de-
cembru in januarju oglasil pri mladih, da se z njihovimi starši 
dogovorimo o vsem potrebnem. 

BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE 
Veroučne počitnice so od 25. decembra 2022, do 8. januarja 
2023. Veroučenci in starši med prazniki pridite k nedeljskim in 
prazničnim mašam. 
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od 5. decembra 2022 do 1. januarja 2023

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

7.30 Rudi in Joža Lampret  

18.30 
Janez Jamnik 
Jure Brajkovič Košič 

TOR. 6. 12. Miklavž, škof 13. 12. Lucija, mučenka 

7.30 Ivanka in Ignac Babnik  

18.30 
st. Jože, Marija, Franc Zu-
pan Ogorevc 

SRE. 7. 12. Ambrož, škof 14. 12. Janez od križa, duh. 

7.30 pokojni Možek  

18.30 
Magistrovi (Vižmarje) 
Čamplj Košič 

ČET. 8. 12.  BREZMADEŽNA 15. 12. Drinske mučenke 

8.30 v zahvalo in prošnjo 7.30  

18.00 
Stan. 

Slavka Mrak // 

18.30 
starši Kopač (Polane) 
Jože Grajzar, obl. Marija in Franc Svolšak 

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

7.30 za spreobrnjenje  

18.30 Andrej Žnidaršič Marinka Bricelj 
Olga Bašnec, 30. dan 

SOB. 10. 12. Loretska MB 17. 12. Lazar, SP mož 

7.30 starši Galeti  

18.30 Peter in Sofija Andrej Erman 

NED. 
11. 12. 3. ADVENTNA 
            NEDELJA 

18. 12. 4. ADVENTNA  
             NEDELJA 

6.30 za žive in mrtve farane za žive in mrtve farane 

  8.30 Bijec—Ilovar  

9.30 
Stan.  Slavka Mrak 

10.00 Skoporec st. starši Bučan in Kristina 

19.00 
Mojca Jerman in Ivanka Je-
sihar Albin Kajzar 



 

PON. 19. 12. urban, papež 

7.30  

9.30 
Stan. 

// 

18.30 Bernarda Suhodolčan 

TOR. 20. 12. Dominik, opat 

7.30 Albert Toff 

18.30 
Janez Kranjc 
Anton Šturn 

SRE. 21. 12. Peter Kanizij, duh. 

7.30      

18.30 
v zahvalo in prošnjo 
starši Čepelnik 

ČET. 22. 12. Frančiška Cabrini, 

7.30 Marija Štabe 

18.30 
Frančiška Jernejc in 
Ignac Cunder 

PET. 23. 12. Janez Kancij, duh. 

7.30  

18.30 
Olga in Franci Zalaznik 
Gabriela in Viktor Kopač 

SOB. 
24. 12. Adam in Eva 
            1. SV. VEČER 

0.00  

7.30 Milka Miklavčič 

Stan. 
18.00 

 

18.30 Franc in st. Lampič 

NED. 25. 12. BOŽIČ 

0.00 za župnijo 

  8.30 Angela in Ignac Hrovat 

Stan. 
9.30 Babnikovi 

10.00 Brišar 

19.00 
Janez Kocjan in pokojni 
Gaberšek 

26. 12. ŠTEFAN 

8.30 dr. Irena Arko 

Slavka Mrak 

Ana Majer 

27. 12. Janez, apostol 

Janez Zupančič 

Leopold Miklavčič 

28. 12. Nedolžni otroci, muč. 

 

za blagoslov vnukov in prav-
nukov 

29. 12. Tomaž Becket, škof 

Janez Zupančič 

gasilci v zahvalo 

30.12  sv. Družina 

za zdravje 

Marjan Mrzel 

31. 12.  Silvester 
             2. SV. VEČER 
// 

 

// 

18.30 Čamernik, v zahvalo 

1. 1. MARIJA BOŽJA MATI 
        NOVO LETO 

za žive in mrtve farane 

st. Kajzer 

Kristina in Anton Golar 

za Božji blagoslov v novem letu 
Franc in Ljudmila Merhar 
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ODDANE SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE:  
Olifčič-Berce, v zahvalo za zdravje, za duše v vicah, za zdravje, 
za vse pokojne Merhar 2x, po namenu 2x, za srečno zadnjo uro,  
Ana in Karel Viler. 

Zares pomembno je, da se poslušamo in slišimo, da razločuje-
mo in sodelujemo, saj smo občestvo, ki hodi skupaj. Mnenje 
vsakega izmed nas je prav zaradi vsega tega za življenje naše 
župnije pomembno, zato smo se na župnijskem pastoralnem 
svetu odločili vprašalnik, ki je bil v tiskani obliki priložen novem-
brskemu Našemu zvonu, tudi digitalizirati. Na vprašalnik lahko 
tako odgovorite tudi prek mobilnih telefonov in računalnikov. 
Oba vprašalnika sta anonimna in vsebujeta enaka vprašanja. 
Vabljeni, da izpolnite vsaj enega, ali tega prek spleta ali tiska-
nega iz priloge Našega zvona (že v novembru). Kot je bilo že 
napisano, lahko fizične vprašalnike do konca letošnjega leta 
(2022) oddajte v skrinjico pod misijonskim križem.  
Do elektronskega vprašalnika dostopate na povezavi:  
https://forms.gle/iEtvvRLbsBJoNPiS8 ali prek QR kode: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri oblikovanju župnijskega 
življenja. Hvala. 

https://forms.gle/iEtvvRLbsBJoNPiS8
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NOVOKRŠČENCI: 
 
IAN KANC, Ul. bratov Komel 3 
OLIVER GODLER, Ul. bratov Komel 48a 
JAMES KELLY, Celovška 163 
 
Letos smo imeli 19 krstov. 
Iskrene čestitke ob Božjem otroštvu. 
 
 
 
V GOSPODU SO ZASPALI: 
 
† OLGA BAŠNEC (72 let), Prušnikova 93  
† VIKTOR KOVAČ (80 let), Medno 35 
† GABRIJELA KOVAČ (84 let), Medno 35 
† MARIJA TOMŠIČ (83 let), Prušnikova 50 
 

Letos smo pospremili na Božjo njivo 70 faranov. 
Gospod, daj jim večni pokoj. 
 

V novembru ni bilo rednega mesečnega darovanja za 
župnijo. 
 
Namenski dar:  
za cerkev 100 €, N. N. 
za cerkev 300 €  N.N. 
 
Iskrena hvala! 



 

 
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 sv. Vida. 

Vabljeni k ogledu fotozgodb 
preteklih dogodkov in sprem-
ljanju aktualnih oznanil, ki jih 
objavljamo na  spletni strani:  
www.zupnija-sentvid.si. 
Prek spletne strani se lahko 
tudi naročite na 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. 
Mašni dar je zdaj 23 €. 
 

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

