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GOSPODARSKA PLAT IN USTVARJALNOST ŽUPNIJE
V Cerkvi je najpomebnejša skrb duhovno in pastoralno življenje posameznika 

kot tudi celotnega občestva. Za to poslanstvo pa potrebujemo sakralne in pastoralne 
objekte. Zato ne moremo mimo gmotnih dobrin in materialnih sredstev. V tej skrbi 
pravzaprav lahko še bolj poglabljamo in potrjujemo svojo osebno in občestveno 
vero, pripadnost, osebno odgovornost in solidarnost. V skrbi za vzdrževanje cerkva, 
župnišč in pastoralnih prostorov v samem bistvu torej negujemo tisto prvo in najpo-
membnejšo plat cerkvenega življenja. To je torej prvi in glavni motiv za gospodarsko 
ustvarjalnost župnije. Tudi v tem oziru je pred nami kar nekaj izzivov in možnosti 
za obojestransko rast in razvoj posameznika kot tudi celotne župnijske skupnosti.

Pri župnijski cerkvi je dozorela ideja o novih orglah. Nekaj več predstavitve 
o tej zadevi je pripravil ključar Sebastian Mohar skupaj z orglarskim mojstrom 
Tomažem Močnikom. 

„Čas, ko so bile v šenčursko cerkev postavljene prve orgle, zaenkrat ni znan. 
Verjetno pa so bile orgle v cerkvi že pred letom 1872. Tedaj je nove orgle postavil 
Franc Goršič, ki sodi med najboljše orglarske mojstre na Slovenskem, njegove 
orgle so slovele po lepem zvoku. Šenčurske orgle so imele 18 registrov, ki so bili 
razdeljeni na dva manuala in pedal. Bile so mehanske s sapnicami na poteg, teh-
nično nekoliko okorne in težke za igranje, saj sodijo v Goršičevo zgodnje obdobje. 
Tudi les za nekatere dele ni bil najbolje izbran in lesni črvi so naredili svoje. To je 
bil verjetno razlog, da so se v župniji leta 1969 odločili za temeljito prenovo orgel 
oziroma za nove orgle, ki jih je po pnevmatskem sistemu izdelal Andrej Benda iz 
Mengša. Tipke pri pnevmatskih orglah so sicer zelo lahke za igranje, a imajo vrsto 
drugih pomanjkljivosti. Po Evropi so takšne orgle izdelovali približno od leta 1900 
do druge svetovne vojne, potem pa so se vrnili k mehanskemu sistemu. Pri nas so se 
zaradi povojnih razmer pnevmatske orgle izdelovale vse do leta 1991. Bendove orgle 
v Šenčurju imajo težave zaradi površnosti in težko dostopnih delov za servisiranje. 
Tudi generalna obnova teh pomanjkljivosti ne bi odpravila. Benda je v svojih orglah 
uporabil kar nekaj Goršičevih piščali, ki pa so zvočno postale skoraj nerazpoznavne, 
saj niso prilagojene na višji pritisk zraka, ki je potreben za delovanje pnevmatike.



V novih orglah se bodo uporabile nekatere ohranjene Goršičeve piščali, ki bodo 
ustrezno restavrirane. Ohranili bomo zgornji sprednji del omare z okraski. Ostali deli 
omare so preveč uničeni, da bi jih bilo smiselno obnavljati. Dispozicija orgel (izbor 
registrov) se prav tako naslanja na  Goršičeve orgle iz leta 1872, je pa dopolnjena z 
registri, ki so potrebni za izvajanje orgelske glasbe od baroka do modernih skladb. 
Kot take bodo zelo uporabne pri bogoslužju, hkrati pa tudi najprimernejše za izvajanje 
koncertne orgelske glasbe. Orgle bodo imele 25 registrov. S transmisijami iz glavnega 
piščalja v pedal se bodo možnosti registrskih kombinacij povečale na 30 registrov. 
Transmisije zaležejo kot samostojni registri, le da so bistveno cenejše in prihranijo 
prostor, saj uporabljajo piščali drugih registrov. Igralna traktura bo mehanska s sap-
nicami na poteg, kar omogoča najbolj neposreden stik organista z orglami in s tem 
kar najbolj natančno in virtuozno igranje. Tipke so preko  kotnikov, gredi in tankih 
lesenih letvic (abstrakt) povezane z ventili v sapnici. Ti spuščajo zrak do piščali, 
ki stojijo na sapnici. Registrska traktura bo električna in bo organistom omogočala 
shranjevanje praktično neomejenega števila registrskih kombinacij. Življenjska doba 
mehanskih orgel je ob ustreznem vzdrževanju lahko tudi več stoletij.“

V jeseni bo pred naročilom novih orgel v župniji še dodatna in podrobnejša 
predstavitev tega zahtevnega projekta. Za nove orgle je ob prvih nedeljah v mesecu 
že namenska nabirka, lahko pa svoje darove tudi osebno prinesete v župnišče ali 
nakažete na župnijski TRR. 

Pri podružnici na Olševku temeljito obnavljamo notranjost župnišča. Gre za 
adaptacijo stanovanjskih prostorov (strop v kuhinji, keramika v kopalnici, sanirni 
ometi, pleskanje vseh prostorov, povsem nova oprema kuhinje, kopalnice in ostalih 
sanitarijev...). Tudi tu je za omenjena dela vsako prvo nedeljo v mesecu namenska 
nabirka, lahko pa svoje darove tudi osebno prinesete v župnišče v Šenčurju, doma-
čima ključarjema ali nakažete na župnijski TRR.

Pri podružnični cerkvi na Lužah smo se lotili nekaterih gradbenih del. Pov-
sem obnovljena bo zakristija s sanirnim ometom, novo opremo in pleskanjem. Tudi 
v prezbiteriju smo odstranili spodnji del ometa in nanesli sanirnega. Odstranili smo 
lesene stopnice na kor; nove bodo iz betona in oblečene v kamen. Svoje darove za 
omenjena dela lahko osebno prinesete v župnišče, domačima ključarjema ali nakažete 
na župnijski TRR. Za zakristijsko omaro lahko prispevate tudi hrastov les.

Pri cerkvi svetega Vida na Visokem imamo letos namen pleskati fasado zvoni-
ka in oken. Ostali del fasade na cerkvi bomo le očistili. Svoje darove za to delo lahko 
osebno prinesete v župnišče, domačima ključarjema ali nakažete na župnijski TRR. 

  V Srednji vasi se v cerkvi svete Radegunde lotevamo restavriranja vseh 
štirih vitražnih oken v prezbiteriju. Gre za zahtevno in dragoceno restavratorsko 
delo. Svoje darove za omenjena dela lahko osebno prinesete v župnišče, domačima 
ključarjema ali nakažete na župnijski TRR.

Pri podružnici svetega Simona in Juda Tadeja v Vogljah še zbiramo darove 
za opravljena obnovitvena dela pri župnišču (novo ostrešje, streha, izolacija, 
mansardni prostori...). To delo je bilo nujno; zaradi same strehe in izolacije, kakor 
tudi zaradi zasebnih in enega skupnega prostora - knjižnica in arhiv... Za omenjena 
dela je vsako prvo nedeljo v mesecu tu namenska nabirka, lahko pa svoje darove tudi 
osebno prinesete v župnišče v Vogljah ali v Šenčurju ali nakažete na župnijski TRR.



Pri podružnici svetega Križa na Prebačevem v notranjsoti zaključujemo 
spodnjo kamnito oblogo. Na zakristijski strani bomo letos tudi obnovili napušč, 
ki odpada in je nevarno za spodaj idoče. Vsako zadnjo nedeljo v mesecu, ko je tu 
sveta maša, lahko pri nabirki darujete svoj prispevek, lahko pa svoje darove osebno 
oddate tudi ključarjema, v župnišču ali nakažete na župnijski TRR.

Pri podružnici v Hrastju želimo nadaljevati novi objekt na župnijskem vrtu. 
V zgornjem delu pripravljamo pastoralni prostor za poučevanje verouka, pevske 
vaje in druge primerne vsebine v vasi. Objekt je na grobo opremljen z električnimi 
inštalacijami in vodovodnim priključkom. Dokončati moramo še tlake v učilnici, 
keramiko na stopnišču, opremo za sanitarije, inštalacijo za ogrevanje, razsvetljavo,  
ureditev vhoda in podobno. Vsa ta dela bi radi uredili tekom letošnjega poletja, da bi 
v novem pastoralnem in šolskem letu lahko začeli s pastoralnimi dejavnostmi v teh 
novih prostorih. Za vsa omenjena dela je tu ob prvih nedeljah v mesecu namenska 
nabirka. V drugi polovici meseca maja pa bodo ključarji skupaj z ekipo sodelavcev 
obiskali vsak dom v Hrastju in na Prebačevem in tedaj boste lahko oddali svoj osebni 
dar za predstavljeno potrebno investicijo, lahko pa svoje darove osebno oddate tudi 
v župnišču v Šenčurju ali nakažete na župnijski TRR.
MARIJIN KIP IZ FATIME MED NAMI

Že v prejšnji številki Farnega lista ste lahko zaznali, da nas bo v tem mesecu 
obiskala Marijina podoba iz Fatime. V četrtek, 19. maja, bo ob 13.30 pred župnijsko 
cerkvijo sprejem, sledila bo molitvena ura in sveta maša s posvetitvijo Mariji. Lepo 
vabljeni, da si vzamete čas za molitev, sveto spoved in sveto mašo, ki bo ob 15.30. 
Če morda ne utegnete priti v tem času, ko bo Marija v naši župnijski cerkvi, pa po-
vabljeni v katero drugo cerkev naše dekanije. S tem namenom še enkrat objavljamo 
termine Njenega obiska v dekaniji:  v četrtek, 19. maja, ob 17- ih sprejem v Trbojah; 
ob 19- ih sprejem v Smledniku; ob 21- ih sprejem v Zapogah; ob 22.30 sprejem v 
Vogljah, kjer tudi prenoči; v petek, 20. maja, ob 8- ih sprejem v Hrastju; ob 10- ih 
sprejem na Olševku; ob 12- ih sprejem na Srednji Beli; ob 13- ih sprejem v Domu 
starejših občanov Preddvor; ob 14- ih sprejem v Cerkljah; ob 16- ih sprejem na 
Šenturški Gori; ob 18- ih sprejem v Preddvoru; ob 20.30 sprejem v Velesovem, kjer 
tudi prenoči; v soboto, 21. maja, ob 8- ih sprejem na Jezerskem; ob 10- ih sprejem 
v Kokri; ob 13- ih sprejem na Kokrici - dekanija Kranj!
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV

Srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev bo v četrtek, 12. maja, ob 20- ih v 
župnijski cerkvi.
SREČANJA OB PRIPRAVI NA SVETO BIRMO

Srečanje za starše in botre letošnjih birmancev bo v četrtek, 19. maja, zvečer 
ob 20- ih v župnijski cerkvi. Srečanje birmancev z birmovalcem nadškofom dr. 
Antonom Stresom pa bo v soboto, 28. maja, popoldan ob 17.30 v župnijski dvorani.
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 12. maja, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitvena ura; 
v četrtek, 19. maja, bo molitev že popoldan ob 13.30 skupaj z Marijo iz Fatime. 
Molitev oblikuje Frančiškova skupina. 
SVETE MAŠE - meseca maja sprejemamo mašne namene za mesec avgust! 
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MAJ

9
PONEDELJEK

IZAIJA
prerok

 19.00  †iz družine Sitar in Zavrl
            †Vinko Vidic, obl.

MAJ

10
TOREK

JOB
svetopisemski 

mož

 19.00  †Jože Turk
            za Božji blagoslov v medsebojnih odnosih
 20.00  †Matjaž Rozman (LUŽE)

MAJ

11
SREDA

ODO
opat

 19.00  †Frančiška Rozman, obl.
 20.00  †Stane Kalan
            †Leon Svetelj, obl. (SREDNJA VAS)

MAJ

12
ČETRTEK

LEOPOLD 
MANDIČ
redovnik

 19.00  †Slavka Osterman
            †Kazimir Mohar, obl.
 20.00  †Peter Zadnikar, obl. (HOTEMAŽE)

MAJ

13
PETEK

FATIMSKA 
MATI BOŽJA

 19.00  †Jože in starši Žagar
            v zahvalo
 20.00  †Angela Markun, obl. (VISOKO)

MAJ

14
SOBOTA

BONIFACIJ
mučenec

   8.00  †iz družine Pintar in Pipan (VOKLO)
 19.00  †Tončka Gašperlin, obl. in Antonija Pikš

MAJ

15
NEDELJA

BINKOŠTNA 
NEDELJA

    8.00  za farane 
   8.00  †Frančiška Perčič, obl. (OLŠEVEK)
 10.00  †starši in Florjan Vreček
 19.00  †Blaž in Amalija Vidmar, obl.

MAJ

16
PONEDELJEK

MARIJA MATI 
CERKVE

binkoštni pon.

   8.00  v zahvalo
 19.00  †starši in Vinko Krajnik ter starši Škrjanc
            v zahvalo in priprošnjo

MAJ

17
TOREK

JOŠT
puščavnik

 19.00  †Alojz Pavlinič
            †Milan Umnik
 20.00  †Feliks, obl. in Marija Stare (LUŽE)

MAJ

18
SREDA

JANEZ I.
papež

 19.00  †starši Križaj
            †Milka Perenič, obl.
 20.00  †Ana, obl. in Matija Gašperšič (SREDNJA VAS)

MAJ

19
ČETRTEK

KRISPIN
redovnik

 15.30  za srečen porod
 19.00  †starši in Peter Kuhar ter Marija Zorman
 20.00  †Stane Kozelj (HOTEMAŽE)

MAJ

20
PETEK

BERNARDIN 
SIENSKI

duhovnik

 19.00  †starši Franc in Rozalija Torkar
            †Ivanka in Franc Drakslar - iz Drulovke

 20.00  †Alojzij in starši Štern (VISOKO) 
MAJ

21
SOBOTA

TIMOTEJ
diakon in 
mučenec

   8.00  †Franc Belehar, obl. (VOKLO)
 19.00  †Frančiška Bobnar, 30. dan
            †Julijana Ulčar, obl.

MAJ

22
NEDELJA

NEDELJA 
SVETE 

TROJICE

   8.00  za farane
 10.00  †Marija Luskovec, obl.; za prvoobhajance in starše
 10.00  †Pavla Kern (OLŠEVEK)
 19.00  †starši in brat Srečo Stare, obl.

GODOVI IN SVETE MAŠE 


