
Izd
al:

 Žu
pn

ijs
ki 

ur
ad

 Še
nč

ur
, o

dg
ov

ar
ja 

Ur
ba

n K
ok

alj
, ž

up
nik

, t
el.

: 0
4/

25
1-

10
-2

9, 
GS

M
: 0

51
 68

9  
68

3, 
e-

po
šta

: u
rb

an
.ko

ka
lj@

rkc
.si

, s
ple

tn
a s

tra
n:

 w
ww

.se
nc

ur
.n

et
, T

RR
: 0

70
00

-0
00

06
16

62
2 (

GB
)

DECEMBER

29
PONEDELJEK

TOMAŽ 
BECKET

škof in muč.

 18.00  †Neža Pikš
            †Tanja Blejc

DECEMBER

30
TOREK

FELIKS I.
papež

 18.00  †iz družine Rabič
            †Frančiška Ajdovec, obl.

DECEMBER

31
SREDA

SILVESTER
papež

 18.00  za vse žive in pokojne dobrotnike župnijske cerkve
            v zahvalo

JANUAR

1
ČETRTEK

MARIJA 
BOŽJA MATI - 

novo leto

    8.00  †bratje in sestra Svetelj
 10.00  †Ana, obl. in Ciril Kadunc
 18.00  za duhovnike in nove duhovne poklice

JANUAR

2
PETEK

BAZILIJ 
VELIKI

škof in cerk. uč.

 17.00  za zdravje v družini (VISOKO)
 18.00  †Angela Ajdovec, obl.

JANUAR

3
SOBOTA

PRESVETO 
JEZUSOVO IME

   8.00  †st. Alojz in Katarina ter br. Franc Vehovec (VOKLO)
 18.00  †starši Šmajd

JANUAR

4
NEDELJA

2. NEDELJA 
PO BOŽIČU

    8.00  za farane
 10.00  †Franc Jagodic, obl.
 19.00  †Andrej in Cilka Repnik

JANUAR

5
PONEDELJEK

MILENA
devica

 18.00  †Franc Rozman, 30. dan  
            †Štefan Kurnik, obl.
            †Janez, Tončka in Lojze Čebašek

JANUAR

6
TOREK

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE
- sv. trije kralji

    8.00  †Nace Murko, obl.
 10.00  †Ana Najžar, obl.
 18.00  †Slavka Osterman

JANUAR

7
SREDA

VALENTIN
škof

 18.00  †Matjaž Rozman
            †Marija Luskovec
            †starši in dva brata Jerič

JANUAR

8
ČETRTEK

SEVERIN
opat

 18.00  †Marija in Marijan Kosirnik, obl. 
            †Franc Klemenčič, obl.
            †Peter Jesihar

JANUAR

9
PETEK

HADRIJAN
opat

 18.00  †Martin in Alojzija Porovne
            v zahvalo in priprošnjo za zdravje
            za srečno izbiro poklica

JANUAR

10
SOBOTA

GREGOR 
NIŠKI

škof in cerk. uč.

 18.00  †Franc Logar
            †Frančiška Kavčnik

JANUAR

11
NEDELJA

NEDELJA 
JEZUSOVEGA 

KRSTA

   8.00  za farane
   8.30  †Janez Golorej, obl. (VOKLO)
 10.00  †Katarina in Franc Sajovic
 19.00  †Marijan in Marija Kosirnik, obl.
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SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV
Srečanje za starše prvoobhajancev bo v torek, 16. decembra, za starše birmancev pa 

v četrtek, 18. decembra. Oba srečanja bosta takoj po sveti maši v župnijski cerkvi.
DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM

V torek, 16. decembra, bomo začeli z devetdnevnico pred božičem. K večerni 
sveti maši ob 18- ih ste vsak dan še posebej lepo vabljeni veroučenci, ki boste skupaj 
z Marijo in Jožefom iskali prenočišče.
OBHAJILO BOLNIKOV pred prazniki bo v petek, 19. decembra, dopoldan.
SPOVEDOVANJE v farni cerkvi bo na četrto adventno nedeljo, 21. decembra, 

od 7- ih zjutraj skozi ves dopoldan. Spovedoval bo g. Gregor Rogelj. 
PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SRT NA OLŠEVKU

Na četrto adventno nedeljo, 21. decembra, bomo na Olševku obhajali praznik 
celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Sveti maši bosta zjutraj ob 8.30 in 
popoldan ob 16- ih. Priložnost za sveto spoved bo popoldan od 15- ih dalje. 
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Na četrto adventno nedeljo, 21. decembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih sprejeli 
Luč miru iz Betlehema. Povabljeni po njen plamen, da skupaj z njim v svoje domove 
ponesete tudi njegovo sporočilo in željo po miru in razumevanju.  
BOŽIČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA 

Ob mraku 24. decembra bomo začeli praznovati sveti večer z molitvijo in bla-
goslovom po naših domovih. V farni cerkvi bo večerna sveta maša ob 18- ih. To ni 
„otroška polnočnica,“ pač pa večerna sveta maša svetega večera. Kdor le more, naj 
se udeleži polnočnice. Pri vseh božičnih mašah bo ofer ali darovanje za ogrevanje 
farne cerkve in župnišča.
PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA

V petek, 26. decembra, praznujemo god prvega mučenca svetega Štefana. Sveta 
maša v farni cerkvi bo zjutraj ob 8- ih, dopoldan ob 10- ih in zvečer ob 18- ih. Pri 
vseh svetih mašah bo blagoslov soli, ki jo potlej lahko dodamo hrani ljudi in krmi za 
živino. Ob 10- ih bo sveta maša tudi v Srednji vasi, po njej pa blagoslov konj!

PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA
V petek, 26. decembra, praznujemo god prvega mučenca 
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PRAZNIK APOSTOLA IN EVANGELISTA SVETEGA JANEZA
V soboto, 27. decembra, goduje sveti Janez, apostol in evangelist. Ta dan bo zjutraj 

ob 8- ih sveta maša tudi na Lužah. Pri svetih mašah bo blagoslov vina.
NEDELJA SVETE DRUŽINE IN SPOMIN NEDOLŽNIH OTROK

V nedeljo, 28. decembra, ko bomo praznovali praznik svete družine, se bomo 
tudi spominjali nedolžnih otrok, ki so umrli pod Herodovim mečem. Pri sveti maši 
ob 10- ih bo blagoslov otrok. Tudi na Visokem bo to nedeljo ob 10- ih sveta maša 
in blagoslov otrok.
OBISK KOLEDNIKOV

Prijavnice za obisk kolednikov lahko dobite in oddate v župnišču ali ob verskem 
tisku v cerkvi. V Vogljah, Voklem in na Prebačevem bodo koledniki hodili od hiše 
do hiše. Sicer pa nas bodo koledniki obiskovali v petek, 26. in soboto, 27. decembra. 
Darovi, ki jih bodo koledniki zbrali, bodo namenjeni za misijone. Darove misijonske 
akcije „Otroci za otroke,“ pa prinesite med prazniki v cerkev pred jaslice.
SILVESTROVO IN ZAKLJUČEK KOLEDARSKEGA LETA

V sredo, 31. decembra, ko goduje sv. Silvester, bomo sklenili koledarsko leto 2014. 
V zahvalo Bogu za vse prejete darove tega leta bomo pri večerni sveti maši zapeli 
zahvalno pesem. Ne pozabimo na družinsko molitev in blagoslov naših domov. 
NOVO LETO IN PRAZNIK MARIJE BOŽJE MATERE

V četrtek, 1. januarja, bomo v zaupanju v Marijino materinsko varstvo začeli novo 
koledarsko leto. Svete maše bodo zjutraj ob 8- ih, ob 10-ih in zvečer ob 18- ih.
KONCERT BOŽIČNIH PESMI

V soboto, 3. januarja, nam pevci župnijskega otroškega pevskega zbora Vesela 
srca v sodelovanju z Marijanom Petanom in njegovo ženo Majdo po večerni sveti 
maši pripravljajo koncert božičnih pesmi. Lepo vabljeni!
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE ALI SVETI TRIJE KRALJI

V torek, na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja, bodo svete maše zjutraj 
ob 8- ih, dopoldan ob 10- ih in zvečer ob 18- ih. Na predvečer praznika ne pozabimo 
na družinsko molitev in blagoslov naših domov.
NAROČNINA ZA VERSKI TISK

V župnijski pisarni lahko poravnate naročnino za verski tisk v letu 2015 (Družina 
96,20 €; Ognjišče 28,50 €). Prav tako lahko kupite Družinske pratike, Marijanske in 
namizne koledarje, božične voščilnice, razglednice ter kadilo in oglje.
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 18. decembra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; na 
božič, v četrtek, 25. decembra, molitev pripravlja Frančiškova družina; na novega 
leta dan, v četrtek, 1. januarja, bomo molili za mir po svetu; v četrtek, 8. januarja, 
pa bomo pred Jezusom v tihi in zasebni molitvi.
SVETE MAŠE

V župnijski pisarni smo že začeli sprejemati mašne namene za april 2015.
VEČJE ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI V LETU 2015 

Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 10. maja, ob 11- ih. Slovesnosti prvega 
svetega obhajila: v Šenčurju, Hrastju in na Olševku v nedeljo, 17. maja, v Vogljah 
pa na binkoštno nedeljo, 24. maja.
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maši pripravljajo koncert božičnih pesmi. Lepo vabljeni!
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V torek, na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja, bodo svete maše zjutraj 
ob 8- ih, dopoldan ob 10- ih in zvečer ob 18- ih. Na predvečer praznika ne pozabimo 
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GODOVI IN SVETE MAŠE 
DECEMBER

15
PONEDELJEK

ANTONIJA, 
KRIZINA in druge 

drinske muč.

 18.00  †Janez Hvasti, obl.
            †Ivana Brolih, Ludvik in Pavla Rozman ter Prestorjevi in Zgončevi
               za zdravje na čast Materi Božji

DECEMBER

16
TOREK

ADELAJDA
kraljica

 18.00  †Neja Kalan, 30. dan
            †Jernej in Marija Vidmar
            †Marija Just, obl.

DECEMBER

17
SREDA

VIVIANA
opatinja

 18.00  †Magdalena Hočevar, obl.
             †Franc in Marija Rabič
            †Marjan Mesec in vsi rajni Mejačevi

DECEMBER

18
ČETRTEK

GACIJAN
misijonar

 18.00  †Mihaela Velkovrh
            †Boris Brezar, obl.
            za Božji blagoslov in zdravje v družini

DECEMBER

19
PETEK

URBAN V.
papež

 18.00  †Franc Šavs, Angela Luskovec in Rožle Gorenec
            †Anica Kern
            za večni mir in pokoj vseh pokojnih

DECEMBER

20
SOBOTA

DOMINIK
opat

 18.00  †Alojz Vidmar, obl.
            †starši in vsi rajni iz družine Nastran

DECEMBER

21
NEDELJA

4. ADVENTNA
NEDELJA

    8.00  za farane
 10.00  †iz družine Kralj
 19.00  †Franc Jelovčan, 30. dan; †Ljudmila Svetelj, obl.

DECEMBER

22
PONEDELJEK

FRANČIŠKA 
CABRINI

redovna ust.

 18.00  †Anton Konc, 30. dan
            †Jernej Jagodic
            †Marija Drobnič

DECEMBER

23
TOREK

JANEZ 
KANCIJ

duhovnik

 18.00  †Jože Luskovec - ml. 

                  †Anton Vidmar
            †starši Lang in sorodniki Luskovec            

DECEMBER

24
SREDA

ADAM IN EVA
prastarša

 18.00  †Višnarjevi
            za duhovnike in nove duhovne poklice
 20.00  †starši Marija in Alojz Štern ter brat Jože (VOKLO)

DECEMBER

25
ČETRTEK

BOŽIČ - 
GOSPODOVO 

ROJSTVO

   0.00  za farane; za Božji blagoslov; za zdravje
   8.00  za naše družine
 10.00  v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
 18.00  †Jože Vidmar, obl.

DECEMBER

26
PETEK

ŠTEFAN
diakon in 
mučenec

   8.00  †Marija Kralj, obl. ter Ivanka in Drago Rozman
 10.00  †Marjan Brezar, obl.
 10.00  †Marija Sitar (SREDNJA VAS)
 18.00  †Kornelija Radl

DECEMBER

27
SOBOTA

JANEZ
apostol in 
evangelist

   8.00  †Janez in Frančiška Pipan (LUŽE)
 18.00  †Matija Čebulj, obl.

DECEMBER

28
NEDELJA

SVETA 
DRUŽINA

   8.00  za farane
 10.00  za zdravje in Marijino varstvo otrok
 10.00  †botra Ana Sajevic, obl. (VISOKO)
 19.00  †Stanislav Draksler, 30. dan; †Jožef Štirn, obl.

18.00 Božična igra
Novak, Prebačevo


