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BOG PRIHAJA, DA NAS OBOGATI 
Ob času preroka Izaija, adventnega klicarja, je bil izvoljeni 
judovski narod v babilonski sužnosti. To je bila Božja kazen 
za nezvestobo sinajski zavezi. Judje so to slovesno pogodbo 
prelahko jemali. Ko je Bog dokazal, da misli resno, so se v 
sužnosti sklicevali na Božje usmiljenje. Tudi slovenski narod 
se v sedanjih časih vse bolj odtujuje veri svojih prednikov. 
Bomo lahko našli toliko ponižnosti in notranje moči, da se 
bomo kot Judje v preizkušnjah obrnili k Bogu?  
Prevladujoče razpoloženje adventnega časa je hrepenenje po 
Odrešeniku. Štirje adventni tedni ponazarjajo tisočletno 
hrepenenje človeštva po Odrešeniku. Ob tem naj bi tudi mi 
sami osebno zahrepeneli po njem. Mnogi so se zadovoljili z 
majhnimi sodobnimi »odrešeniki« od vsakdanjih skrbi: 
odrešila sta jih jed in pijača, zadovoljili so se, če so bile 
potešene druge njihove potrebe. Veliki duhovi, taki, ki peljejo 
človeško zgodovino naprej, pa so čutili, da je svet okrnjen, da 
je človek razklan. Čutili so, kar je izrazil prerok Izaija v 
današnjem prvem berilu: »Postali smo vsi skupaj kakor 
nečistnik in vsa naša pravična dela kakor umazan obleka.« Že 
v stari zavezi so taki veliki, Božji ljudje spoznali, da je pravi 
Bog neskončno dober, da hoče človeku dobro in da vedno 
On naredi prvi korak k njemu. Odrešenja si nismo zaslužili, 
podarjeno nam je bilo. To velja za človeštvo, torej velja zame 
osebno. 
Če sprejmemo Jezusa, govori apostol Pavel v drugem berilu, 
nas vera vanj obogati v vsem. Bog je bogat, hoče samo našo 
pripravljenost, naše srce. Ne zanima ga naše bogastvo, ampak 
le naša revščina. Če resnično sprejmemo Boga v svoje 
življenje, če dejansko verujemo vanj, moramo nujno postati 
boljši, človeško bogatejši. Bog nas nikoli ne razočara, ne pusti 
nas praznih. Bog je namreč zvest. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

»Spoznal sem, da vse kar Bog dela, ostane na veke.« Prd 3, 14( )
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Župnija Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 69, 1296 Šentvid pri Stični; tel. župnišče: 01/ 
780 01 76; župnik: 031/856-817; e-pošta: zu.sentvid.sticni@rkc.si, spletna stran: 
http://sentvid-zupnija.si/, FB: Župnijski utrip, TRR: SI56 0430 2000 3071 198. Šentviška 
mreža je interno glasilo župnije Šentvid pri Stični. Odgovarja: Izidor Grošelj, župnik.  

Spoštovani šentviški farani! 
           Sv. maše: Ob nedeljah prenašamo sv. maše iz župnijske cerkve preko 
You Tuba. Začnemo že 20 minut pred deseto uro z molitvijo rožnega venca. Če 
lahko, sv. mašo spremljajte v direktnem prenosu in dejavno sodelujte!  
           Prejem sv. obhajila: Škofje so z upoštevanjem vseh preventivnih 
ukrepov dovolili prejem sv. obhajila in sv. spovedi. V naši župnijski cerkvi lahko 
sv. obhajilo in sv. spoved prejmete ob nedeljah. In sicer: ob 7., 9. in 11. uri. 
           Karitas: Danes, na nedeljo Karitas, se vsem našim sodelavkam 
zahvaljujem za vso pomoč v župniji in pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. Ob 
raznih dogodkih priskočite na pomoč tudi z ostalimi družinskimi člani. Hvala! 

           Pušica: Na sredini cerkve je nabiralnik, kamor lahko darujete za potrebe 
naše župnije, kot redna nedeljska pušica. Hvala za vaše darove!  
           Verouk: Za vsako nedeljo je na naši spletni strani link za družinsko 
katehezo, ki je vezana na tisto nedeljo. Starši, sodelujte s svojimi otroki.  
           G. Janez Zaletel, naš duh. pomočnik, je še vedno v bolnišnici. Vsem 
se zahvaljuje za molitve, pozdrave in dobre želje. Želimo mu zdravja in povratka! 

            Advent: Naj bo letošnji Adventni čas, ki bo drugačen, bogata priprava 
na Božič. Včasih pravimo, da nam je dolgčas. Pa si vzemimo čas za molitev, 
bodimo iznajdljivi za dobra dela, žrtve pa darujmo Bogu za zdravje vseh bolnih. 
            Franc Šuštar, generalni vikar sporoča: Pred tremi leti je bil 
odmeven dogodek, ko je gospod župnik Miran Kelvišar začel s prenovitvenimi 
deli v župnijski cerkvi v Motniku. Tedaj je bil s strani gospe Marije Drolc obtožen, 
da je skrunil grob v cerkvi in da se je neprimerno obnašal do te gospe. Sedaj je 
gospod Miran poslal naslednje sporočilo, ker sta bili obe ovadbi brez dokazov in 
ustavljeni: 
 V zvezi z lažno sproducirano afero in lažnimi kazenskimi ovadbami Marije Drolc 
glede dogodkov v Župniji Motnik v času mojega župnikovanja Vam sporočam 
naslednje: 
-         "Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani z Zunanjim oddelkom v Domžalah 
je s sklepom št. DOM-Kt5249//MI/ML z dne 26. 3.  2019 zavrglo lažno 
kazensko ovadbo glede oskrunitve groba zadnjih motniških graščakov, ker ni bilo 
storjeno nobeno kaznivo dejanje, saj se omenjena grobnica nahaja na povsem 
drugem kraju v cerkvi.” 
-         ”Okrajno sodišče Kamnik je v zvezi z lažno prijavo na PP Kamnik izdalo 
sodbo št. ZSV 315/2017 z dne 25. 9. 2020, ki sem jo prejel 5. 10. 2020 in je že 
pravnomočna. Okrajno sodišče v Kamniku je lažnivo ovadbo glede fizičnega 
obračunavanja in moje agresije nad Marijo Drolc na temelju izvedenih dokazov 
prepoznalo kot povsem neutemeljeno. Zato je bil sodni postopek ustavljen.” 
 S tem naj se opere oblateno ime in čast gospoda Mirana Kelvišarja, ki se je iskreno 
prizadeval za dobro župnije Motnik in njenih vernikov.  



 

NOVEMBER 
 

30 
PONEDELJEK 

 

Andrej, 
apostol 

7h  Š +Karel Kutnar, Radohova vas, obl. 
17h Sobrače: na čast sv. Andreju 
17h Hrastov Dol: na čast sv. Andreju 

DECEMBER 
1 

TOREK 

Karel de Fucauld, 
redovnik 

7h    Š + Mia in + Nik Mikulan 
17h Šentpavel: + Albin Puš, obl. 

 

DECEMBER 
2 

SREDA 

 

Vivijana, 
mučenka 

7h     Š ++ Jamnikovi 
18h Š  + Vida Nared, obl. 

DECEMBER 
3 

ČETRTEK 

Frančišek Ksaver, 
duhovnik 

7h     Š  + Amalija Šraj 
           vsi ++ šentviški duhovniki in + diakon 

DECEMBER 
4 

PETEK 

Janez Damaščan, 
duhovnik, C. učitelj 

7h   Š  + Jožefa Adamlje, obl. 
18h Š  + Albin Zupančič 

 

DECEMBER 
5 

SOBOTA 

 

Saba (Sava), 
opat, puščavnik 

 18h Š + France Novak, obl. 
           + Lucija Polončič 

 

 
DECEMBER 

6 
NEDELJA 

 

 

2. adv. nedelja, 
Nikolaj (Miklavž), 

škof 

6h   Š  za farane 
8h   Š  + Frančiška Štrus, obl. 
           + Anna Čabova 
10h Š  + Marija Anžlovar, Fidanova, obl. 
10h Gradišče: Miklavževa sv. maša 

DECEMBER 
7 

PONEDELJEK 

Ambrož, 
škof, Cerk. učitelj 

7h    Š  + Janez in + Jerica Jevnikar 
17h Hrastov Dol: + sestrična Angela Pungerčič 

DECEMBER 
8 

TOREK 

 

Brezmadežno 
spočetje Dev. Marije 

7h    Š   v zahvalo 
            + Nace Rus, obl. 

DECEMBER 
9 

SREDA 

Valerija, 
mučenka 

7h    Š + Ana Verbič 
18h Š  + Anica Lampret 

DECEMBER 
10 

ČETRTEK 

 

 

Loretska Mati Božja 
7h    Š  ++ Aljaževi in ++ Čučkovi 
17h  Vel. Češnjice: + Vid Duša in + Jožefa Nose 

DECEMBER 
11 

PETEK 

 

Damaz I., 
papež 

7h    Š + Rozalija Kuhelj 
18h  Š + Ivan Jeseničnik 

DECEMBER 
12 

SOBOTA 

Devica Marija 
iz Guadalupe 

18h  Š + Franc in + Amalija Čož 
            + Jože Fajdiga in ++ sorodniki 

 
DECEMBER 

13 
NEDELJA 

 

 

 

3. adventna nedelja, 
Lucija, devica, muč. 

6h    Š + Albina Golob 
8h    Š ++ Matevževi iz Sada 
           + Jože Marinčič, Čagošče 
10h  Š + Amalija Primc, obl. 
            za farane 

 



DECEMBER 
14 

PONEDELJEK 
 

Janez od Križa, 
duhovnik, C. uč. 

7h   Š  v zahvalo in na čast sv. Roku 
17h Sobrače: + Jožefa in + Nace Fajdiga, obl. 

 

DECEMBER 
15 

TOREK 

 

Antonija, 
Krizina, 

drinske muč. 

7h    Š + Anton Krašovec 
          + Angela in + Ignac Kastelic, obl. 

 

 

DECEMBER 
16 

SREDA 

 

 

Božična 
devetdnevnica 

7h   Š + Jože Verbič 
18h Š + Rafael in + Jože Petan, Vel. Pece 
          + Jožefa in oba ++ Albina Zupančič         

 

DECEMBER 
17 

ČETRTEK 

 

 

Božična 
devetdnevnica 

7h    Š + duh. Ciril Berglez, + Marija Kink in + mama 
17h Dob: ++ Centovi iz Doba 
18h Š ++ starši Pajk, sv. Rok, obl. 

 

 

DECEMBER 
18 

PETEK 

 

Božična 
devetdnevnica 

7h   Š + Ignacij in + Marija Zajc 
18h Š ++ Kozlevčarjevi in ++ Mihelnovi 
          + oče Albin in + mama Ivana, obl. 

 

DECEMBER 
19 

SOBOTA 

 

Božična 
devetdnevnica 

18h Š + Alojzija in + Minka Oven, obl. 
          ++ starši in + Bojan Rus 

 
DECEMBER 

20 
NEDELJA 

 
4. adventna 

 nedelja 

6h   Š  za farane 
8h   Š + Ana Kotar, Radanja vas, obl. 
          + Silvo Golf, obl. 
10h Š ++ Novak in ++ Omahen iz Zaboršta  
          + Janez Medved, obl. 

 

DECEMBER 
21 

PONEDELJEK 

 

Božična 
devetdnevnica 

7h   Š + Ana in + Marija Markovič    
18h Š + duhovnik Ludvik Zajc 

 

 

DECEMBER 
22 

TOREK 

 

 

Božična 
devetdnevnica 

7h   Š + Amalija Šraj 
18h Š + Nada in + Andrej Markon 
           + Marija Grabljevec, obl. ++ Štojevi 

 

DECEMBER 
23 

SREDA 

 

Božična 
devetdnevnica 

7h   Š + Bernardka Bajc 
18h Š + Mia in + Nik Mikulan 
          + Vid Adamlje, obl. 

 
DECEMBER 

24 
ČETRTEK 

 

 

Božična 
devetdnevnica, 

Sveti večer 

7h   Š + Avguštin Sadar, st. 
18h Š + Tone Zupančič, Praproče, obl. 
           + Jože Antončič, ml., obl. 
24h Š + Ivan Golf, obl. 
          + Rozalija in + Rudolf Trnovšek, obl.  

 
DECEMBER 

25 
PETEK 

 

 

BOŽIČ 
Gospodovo 

rojstvo 

8h   Š + Anton Pucelj, Šentvid, obl. 
          + Slvo Piškur, obl. 
10h Š + Marija Rojec, obl. 
            za farane 

 



 
DECEMBER 

26 
SOBOTA 

 

Štefan, diakon, 
prvi mučenec 

8h   Š + Marija Verbič, obl. 
10h Š ++ starša Franc in Frančiška Retar, obl.  
          + Frančiška Vencelj, obl. 
17h Bukovica: za sosesko    

 
 

 
DECEMBER 

27 
NEDELJA 

 
Sveta družina, 
Janez, apostol, 

evangelist 

6h   Š  za farane 
8h    Š + Franc Kotar, obl.  
++ duh.: Jože P., Jože G., Janez P., Milan G., Janez N., 
                Ciril B., Franci V. in diakon Petric B          
10h Š + Marija Markelj, Temenica, obl. 
          ++ iz družine Čabo 

 
Nove orgle. Dar lahko oddate v župnijskem domu, ali pa ga nakažete 
na TRR za orgle: SI56 0400 0026 6078 992.  
Do sedaj zbrano: 53.396,00 EUR. 
 

160 29.10.2020 Grabljevec Jože, Griže 4 100,00 € 

161 29.10.2020 NN 300,00 € 

162 30.10.2020 NN 20,00 € 

163 31.10.2020 Kastelic, Hrastov Dol 12 300,00 € 

164 31.10.2020 Štrus Franc, Radohova vas 22 200,00 € 

165 12.11.2020 Mihelnovi, Petrušnja vas 27 300,00 € 

166 14.11.2020 Anžlovar Andrej, Velike Češnjice 8 300,00 € 

167 14.11.2020 Sadar Marjan in Joži, Šentvid 88 400,00 € 

168 14.11.2020 pogreb: + Ana Verbič 370,00 € 

169 15.11.2020 pogreb: + Franc Dremelj 345,00 € 

170 16.11.2020 Janežičevi, Pristavlja vas 1a 600,00 € 

171 16.11.2020 Frlajtovi, Šentpavel 10 500,00 € 

172 17.11.2020 pogreb: + Bernardka Bajc 630,00 € 

173 24.11.2020 NN 80,00 € 
 

 
DOBROTNIK bo tisti, ki bo daroval 1.000, 00 eur; 
BOTER bo tisti, ki bo daroval 3.000, 00 eur; 
ZLATI BOTER bo tisti, ki bo daroval 5.000, 00 eur. 
  

 



»NAŠLI BOSTE DETE« 
 

 Mnogi veliki svetniki pričujejo o tem, da so v svojem duhovnem življenju večkrat 
doživljali »noč vere«, obdobja, ko niso zaznavali Božje bližine, ko se je zanje nebo 
zaprlo, ko se jim je zdelo, da se je Bog umaknil. V takih trenutkih se je pokazala prava 
moč in vrednost njihove vere, ko so »upali proti upanju«, vztrajali v veri, kljub vsemu. 
Tudi Marija je doživljala tako »noč vere«. Pot v Betlehem, zavrnitev trdosrčnih ljudi, 
ki za prihajajočega otroka niso našli prostora v svojih bivališčih, rojstvo v hlevu, med 
živalmi, vse to je bila za Marijo grenka preizkušnja njene vere. Sveta noč je bila zanjo 
in za moža Jožefa v resnici temna noč, v kateri sta morala pokazati vso trdnost vere 
in vztrajati v upanju na izpolnitev nedoumljivih Božjih načrtov. Načrt Božje 
previdnosti pa je bil prav v tem, da se njegov Božji Sin rodi v skrajni revščini. Bog je 
hotel, da njegov Sin ne stopi v blaginjo sveta, ampak da se utelesi v ljubezni 
materinskega srca. Marijina naloga je bila v tem, da je Odrešenika sveta v imenu nas 
vseh pričakala z vero in ljubeznijo. Odrešenik prihaja, da pridobi srca ljudi in jih 
odreši. Za to pa sta potrebni vera in ljubezen. 
 Če je Božji glas utihnil v betlehemski votlici, pa se je na bližnjih gričih znova oglasil. 
Pastirjem, ki so stražili črede, se je prikazal angel Gospodov in jim oznanil čudovito 
novico. Nenavadna situacija! Bog je spregovoril pastirjem, ki so jih ljudje zaničevali. 
Prav njim  Bog pošilja svojega glasnika, da jim razodene veliko novico in jih naredi 
za svoje pričevalce. Izpolnjuje se Marijina napoved, da bo Bog »mogočne vrgel s 
prestola in povišal nizke!« 
 Pastirji so verjeli angelu, šli na pot, padli pred dete in ga počastili. Hvalili so Boga 
ter oznanjali vsem, kar so videli. Marija pa je vse to ohranila v sebi in premišljevala v 
svojem srcu.  
 Božji načrti so mnogokrat tako nedoumljivi, da je potrebno o njih premišljevati, 
jih presojati in spoznavati v luči vere, da jih moremo razumeti in izpolniti.  
 

»VESELI DECEMBER« 
 

NEUMEN – Sin: »Očka, zakaj se nekomu reče, da je neumen?« – Očka: »To je, 
če nekdo nekaj pripoveduje, drugi pa ne more razmeti. Razumeš?« – Sin: »Ne.« 
DELO – Šef mi je naročil, da moram kljub delu od doma delati 100%. Naredil 
sem skrben načrt za delovni teden: ponedeljek 20%, torek 20%, sreda 20%, četrtek 
20% in petek 20%.  
CIGARETE – Zdravnik: »Slabo izgledate. Pred enim mesecem sem vam rekel, da 
pokadite samo pet cigaret na dan.« – Pacient: »Tega sem se držal, toda prej nisem 
nikoli kadil.« 
DVOJNO – »Zakaj moški v prisotnosti tašče odklanja pitje alkohola?« – »Boji 
se, da bi videl dvojno.« 
 


