
Farni list
ŽUPNIJA ŠENČUR, letnik XX 
številka 13, 6. december 2015

Program župnijskega misijona od 11. do 20. decembra 2015
PETEK, 11. december 2015
– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša ob začetku misijona (škof msgr. dr. Franc Šuštar)
SOBOTA, 12. december 2015
– v Šenčurju srečanje za vse bolne in ostarele: ob 9- ih molitvena ura pred Najsvetejšim 

in spovedovanje, ob 10- ih sveta maša z nagovorom in delitvijo zakramenta bolniškega 
maziljenja, sledi srečanje v župnijski dvorani

– Ob 16- ih v Hrastju srečanje za vse veroučence, priprava na sveto spoved, spovedovanje 
in hkrati tudi molitev pred Najsvetejšim. Ob 18- ih sveta maša z nagovorom posebej 
za starše veroučencev

– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 18.30 sveta maša v Vogljah in nagovor za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za mlajše zakonce (do 30 let zakona)
NEDELJA, 13. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 8- ih v Hrastju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 8- ih na Olševku sveta maša in nagovor za vse – celodnevno češčenje SRT
– Ob 9.30 v Vogljah sveta maša in nagovor za vse
– Ob 10- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse – prenos preko Radia Ognjišče
– Ob 10- ih v Hrastju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 15- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za skupino Vera in luč, sledi srečanje in 

obisk svetega Miklavža v župnijski dvorani
– Ob 16- ih na Olševku sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo in nagovorom za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor posebej za gasilce (p. Niko Žvokelj)
PONEDELJEK, 14. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša z nagovorom za vse, sledi možnost osebnega pogovora 

z misijonarji

http://misijon.sencur.net


GODOVI IN SVETE MAŠE 
DECEMBER

7
PONEDELJEK

AMBROŽ
škof in cerkveni 

učitelj

 18.00  †Franc, obl. in Frančiška Rozman
            †Marija Ogris

DECEMBER

8
TOREK

BREZMADEŽ. 
SPOČETJE 

DEVICE 
MARIJE

   8.00  †starši Oblak in sorodniki Mohar
 10.00  v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
 17.00  †Marija Kurnik (OLŠEVEK)
 18.00  †Franc Žerovnik in starši Porovne

DECEMBER

9
SREDA

VALERIJA
mučenka

 18.00  †Janez in Ana ter Ivan Lanišek
            †Fanika Šibrle in starši Frantar
            †starši, dva brata in sestri Novak

DECEMBER

10
ČETRTEK

LORETSKA 
MATI BOŽJA

 18.00  †starši, sestra Jelka, brat Franci in Irma Udovič
                  †iz družine Nastran
            †Franc Keršmanc, obl.

DECEMBER

11
PETEK

DAMAZ I.
papež

 18.00  †Karel Bricelj, obl.; †iz družine Maček in Žumer
            †Marko Jerič; †Andrej Barle; †Anton Konc, obl.
            †duše v vicah; za močno in trdno vero v družini  

DECEMBER

12
SOBOTA

PIJ
duhovnik in 

mučenec

   8.00  †Mihaela Hudobivnik, 30. dan (LUŽE)
 10.00  †Milan Umnik
 18.00  †Jorg, obl. in Ivan Benedičič
            †Franc Draksler; †Štefka, obl. in Stanislav Česen

DECEMBER

13
NEDELJA

3. ADVENTNA 
NEDELJA

   8.00  za farane
   8.00  za zdravje na duši in telesu (OLŠEVEK)
 10.00  †Juršekovi in Kolenčevi; †Franc Šenk
 16.00  †Janez Perčič (OLŠEVEK) 
 19.00  †starši in brat Ivan Maselj; †Janez Novak

SOBOTA, 19. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša za otroke in mlade, sledi oratorijski program
– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse 
– Ob 18.30 v Vogljah sveta maša in nagovor za vse
NEDELJA, 20. december 2015
– Ob 8- ih sveta maša v Šenčurju in nagovor za vse
– Ob 8- ih sveta maša v Hrastju in nagovor za vse
– Ob 8- ih na Olševku molitev na pokopališču, sv. maša in nagovor za vse
– Ob 9.30 sveta maša v Vogljah in nagovor za vse
– Ob 10- ih sveta maša v Šenčurju in nagovor za vse
– Ob 10- ih sveta maša v Hrastju in nagovor za vse
– Ob 16- ih v Šenčurju molitveno bogoslužje na pokopališču (nadškof msgr. Stanislav Zore)
– Ob 17- ih v Šenčurju sklep misijona s slovesno sveto mašo, blagoslov nabožnih pred-

metov, sklepni blagoslov s popolnim odpustkom (nadškof msgr. Stanislav Zore).
Skozi ves misijon bodo z nami misijonarji frančiškani p. Marijan Čuden, provin-
cial; p. Marijan Čuk, definitor in p. Peter Lavrih, komisar SVD. V času misijona se 
bo zvečer ob 20.30 po vseh cerkvah v župniji oglasil misijonski zvon, ki nas bo 
povabil k molitvi za uspeh misijona!

– Ob 16- ih v Šenčurju srečanje za veroučence od prvega do tretjega razreda
– Ob 16- ih v Vogljah srečanje za veroučence, priprava na sveto spoved, spovedovanje 

in hkrati tudi molitev pred Najsvetejšim. Ob 18.30 sveta maša z nagovorom posebej 
za starše veroučencev

– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša z nagovorom za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za može in fante
TOREK, 15. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse, sledi možnost osebnega pogovora 

z misijonarji
– Ob 15- ih v Šenčurju srečanje za veroučence četrtega, petega in šestega razreda, 

priprava na sveto spoved, spovedovanje in hkrati molitev pred Najsvetejšim.
– Ob 16- ih na Olševku srečanje za veroučence, priprava na sveto spoved, spovedovanje 

in hkrati molitev pred Najsvetejšim. 
– Ob 18- ih na Olševku sveta maša z nagovorom posebej za starše veroučencev
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za žene in dekleta
SREDA, 16. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša z nagovorom za vse, sledi obhajilo bolnikov po domovih
– Ob 15- ih v Šenčurju srečanje za veroučence sedmega, osmega in devetega razreda, 

priprava na sveto spoved, spovedovanje in hkrati molitev pred Najsvetejšim.
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse (koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak)
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje s koprskim škofom Jurijem Bizjakom za ključarje, kmete, 

obrtnike, podjetnike in poslovneže
ČETRTEK, 17. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša z nagovorom za vse, sledi možnost osebnega pogovora 

z misijonarji
– Ob 16- ih v Šenčurju srečanje za ovdovele in žalujoče
– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za člane ŽPS, pevce, bralce Božje besede, 

katehete, sodelavce Župnijske Karitas…
PETEK, 18. december 2015
– Spovedni dan s pričetkom spovedovanja zjutraj ob 7- ih, ko bomo tudi začeli 

z celodnevnim češčenjem Najsvetejšega (tiha in zasebna molitev)
– Ob 9- ih sveta maša in nagovor za vse
– Ob 15- ih v Šenčurju molitev križevega pota
– Ob 16- ih v Šenčurju srečanje Frančiškove skupine (FSR)
– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za mlade
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za starejše zakonce (nad 30 let zakona)



GODOVI IN SVETE MAŠE 
DECEMBER

7
PONEDELJEK

AMBROŽ
škof in cerkveni 

učitelj

 18.00  †Franc, obl. in Frančiška Rozman
            †Marija Ogris

DECEMBER

8
TOREK

BREZMADEŽ. 
SPOČETJE 

DEVICE 
MARIJE

   8.00  †starši Oblak in sorodniki Mohar
 10.00  v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
 17.00  †Marija Kurnik (OLŠEVEK)
 18.00  †Franc Žerovnik in starši Porovne

DECEMBER

9
SREDA

VALERIJA
mučenka

 18.00  †Janez in Ana ter Ivan Lanišek
            †Fanika Šibrle in starši Frantar
            †starši, dva brata in sestri Novak

DECEMBER

10
ČETRTEK

LORETSKA 
MATI BOŽJA

 18.00  †starši, sestra Jelka, brat Franci in Irma Udovič
                  †iz družine Nastran
            †Franc Keršmanc, obl.

DECEMBER

11
PETEK

DAMAZ I.
papež

 18.00  †Karel Bricelj, obl.; †iz družine Maček in Žumer
            †Marko Jerič; †Andrej Barle; †Anton Konc, obl.
            †duše v vicah; za močno in trdno vero v družini  

DECEMBER

12
SOBOTA

PIJ
duhovnik in 

mučenec

   8.00  †Mihaela Hudobivnik, 30. dan (LUŽE)
 10.00  †Milan Umnik
 18.00  †Jorg, obl. in Ivan Benedičič
            †Franc Draksler; †Štefka, obl. in Stanislav Česen

DECEMBER

13
NEDELJA

3. ADVENTNA 
NEDELJA

   8.00  za farane
   8.00  za zdravje na duši in telesu (OLŠEVEK)
 10.00  †Juršekovi in Kolenčevi; †Franc Šenk
 16.00  †Janez Perčič (OLŠEVEK) 
 19.00  †starši in brat Ivan Maselj; †Janez Novak

SOBOTA, 19. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša za otroke in mlade, sledi oratorijski program
– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse 
– Ob 18.30 v Vogljah sveta maša in nagovor za vse
NEDELJA, 20. december 2015
– Ob 8- ih sveta maša v Šenčurju in nagovor za vse
– Ob 8- ih sveta maša v Hrastju in nagovor za vse
– Ob 8- ih na Olševku molitev na pokopališču, sv. maša in nagovor za vse
– Ob 9.30 sveta maša v Vogljah in nagovor za vse
– Ob 10- ih sveta maša v Šenčurju in nagovor za vse
– Ob 10- ih sveta maša v Hrastju in nagovor za vse
– Ob 16- ih v Šenčurju molitveno bogoslužje na pokopališču (nadškof msgr. Stanislav Zore)
– Ob 17- ih v Šenčurju sklep misijona s slovesno sveto mašo, blagoslov nabožnih pred-

metov, sklepni blagoslov s popolnim odpustkom (nadškof msgr. Stanislav Zore).
Skozi ves misijon bodo z nami misijonarji frančiškani p. Marijan Čuden, provin-
cial; p. Marijan Čuk, definitor in p. Peter Lavrih, komisar SVD. V času misijona se 
bo zvečer ob 20.30 po vseh cerkvah v župniji oglasil misijonski zvon, ki nas bo 
povabil k molitvi za uspeh misijona!

– Ob 16- ih v Šenčurju srečanje za veroučence od prvega do tretjega razreda
– Ob 16- ih v Vogljah srečanje za veroučence, priprava na sveto spoved, spovedovanje 

in hkrati tudi molitev pred Najsvetejšim. Ob 18.30 sveta maša z nagovorom posebej 
za starše veroučencev

– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša z nagovorom za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za može in fante
TOREK, 15. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse, sledi možnost osebnega pogovora 

z misijonarji
– Ob 15- ih v Šenčurju srečanje za veroučence četrtega, petega in šestega razreda, 

priprava na sveto spoved, spovedovanje in hkrati molitev pred Najsvetejšim.
– Ob 16- ih na Olševku srečanje za veroučence, priprava na sveto spoved, spovedovanje 

in hkrati molitev pred Najsvetejšim. 
– Ob 18- ih na Olševku sveta maša z nagovorom posebej za starše veroučencev
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za žene in dekleta
SREDA, 16. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša z nagovorom za vse, sledi obhajilo bolnikov po domovih
– Ob 15- ih v Šenčurju srečanje za veroučence sedmega, osmega in devetega razreda, 

priprava na sveto spoved, spovedovanje in hkrati molitev pred Najsvetejšim.
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse (koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak)
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje s koprskim škofom Jurijem Bizjakom za ključarje, kmete, 

obrtnike, podjetnike in poslovneže
ČETRTEK, 17. december 2015
– Ob 8- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 9- ih v Šenčurju sveta maša z nagovorom za vse, sledi možnost osebnega pogovora 

z misijonarji
– Ob 16- ih v Šenčurju srečanje za ovdovele in žalujoče
– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za člane ŽPS, pevce, bralce Božje besede, 

katehete, sodelavce Župnijske Karitas…
PETEK, 18. december 2015
– Spovedni dan s pričetkom spovedovanja zjutraj ob 7- ih, ko bomo tudi začeli 

z celodnevnim češčenjem Najsvetejšega (tiha in zasebna molitev)
– Ob 9- ih sveta maša in nagovor za vse
– Ob 15- ih v Šenčurju molitev križevega pota
– Ob 16- ih v Šenčurju srečanje Frančiškove skupine (FSR)
– Ob 17- ih v Šenčurju molitvena ura pred Najsvetejšim
– Ob 18- ih v Šenčurju sveta maša in nagovor za vse
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za mlade
– Ob 19- ih v Šenčurju srečanje za starejše zakonce (nad 30 let zakona)
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GODOVI IN SVETE MAŠE 

DECEMBER

14
PONEDELJEK

JANEZ 
OD KRIŽA

duhovnik in 
cerkveni učitelj

   9.00  †iz družine Petrič, Gašpirc in Molj
 18.00  †starši Franc in Zofija Erjavec, obl.
            †Marjan Zarnik, obl.
            †starši Grilc in Sodnik

DECEMBER

15
TOREK

ANTONIJA, 
KRIZINA in 

druge drinske 
mučenke

   9.00  †starši, brata in sestre Kosmač; v zahvalo
 18.00  †Božidar Čekić; †Franc Klemenčič, obl.
            †iz družine Zgonc, Prestor in Rozman
 18.00  †Frano Logar (OLŠEVEK)

DECEMBER

16
SREDA

ADELA
kraljica

   9.00  †starši Franc in Terezija Kristanc ter sorodniki
 18.00  †Magdalena Hočevar, obl.; †Janez Maleš
            †Antonija Škerjanc; †Pavla Štempihar
            za popolno sprejemanje in izpolnjevanje Božje volje
            za zdravje in Božji blagoslov 

DECEMBER

17
ČETRTEK

LAZAR IZ 
BETANIJE

   9.00  †starši Alojz in Helena ter Josip in sorodniki Žugec
 18.00  †Janez Ropret, 30. dan  
            †starši Franc in Francka Osterman
                  za srečen zakon in Božji blagoslov; Mariji v zahvalo
           za vero, Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini

DECEMBER

18
PETEK

VINIBALD
opat

   9.00  †iz družine Tičar in Rožman
 18.00  †Mihaela Velkavrh, obl.; †Franc Logar
            †Slavka Osterman; †Janko Pušavec, obl.
            v zahvalo in priprošnjo za zdravje   

DECEMBER

19
SOBOTA

URBAN V.
papež

   9.00  Mariji v zahvalo in priprošnjo
 18.00  †Pavla Kern, obl.; †Marija in Anton Žvelc
            †iz družine Černoga  

DECEMBER

20
NEDELJA

4. ADVENTNA 
NEDELJA

   8.00  za farane; 8.00  †Ivana Stružnik (OLŠEVEK)
 10.00  †Branko Pipan
 17.00  †bratje in sestre Belehar; †Anica Kern;†Štefan Šavs
            za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini
            za zdravje; za zdravje in Marijino varstvo
            v zahvalo za srečen porod; za Marijino varstvo
            v zahvalo angelom varuhom; za zvestobo v veri
            za Božje varstvo in blagoslov v družini
            za Božji blagoslov, Marijino varstvo in razumevanje      
            v družini; v zahvalo in priprošnjo

NAROČNINA ZA VERSKI TISK
V župnijski pisarni lahko poravnate naročnino za verski tisk v letu 2016 (Družina 

96,20 €; Ognjišče 29,70 €). Prav tako lahko kupite Družinske pratike, Marijanske 
in namizne koledarje, ter kadilo in oglje.
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 10. decembra, bo zvečer ob 17- ih tiha in zasebna molitvena ura pred 
Najsvetejšim. Sicer pa bo v času misijona med tednom pred vsako sveto mašo eno 
uro češčenja Najsvetejšega, pol ure v tišini in pol ure molitve rožnega venca. V pe-
tek, 18. decembra, ko bo spovedni dan, pa bo skozi ves dan češčenje Najsvetejšega 
v tihi in zasebni molitvi!


