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CELONOČNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA

V noči iz sobote na nedeljo Kristusa Kralja (26. novembra) bomo pri župnijski
cerkvi imeli celonočno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Po večerni sveti maši bo
najprej koncert v pozdrav našim novim orglam, po koncertu pa bomo izpostavili
Najsvetejše v češčenje. Sledile bodo naslednje molitvene ure: ob 21- ih skupna molitev, ob 22- ih mladina, ob 23- ih starejša zakonska skupina, ob polnoči Zakonska
skupina Eno, ob 1- ih Zakonska skupina svete Ane, ob 2- h Zakonska skupina svetega
Jožefa, od 3- h do 4- ih tiha in zasebna molitev, ob 4- ih Frančiškova skupina, ob
5- ih ŽPS, ob 6- ih tiha in zasebna molitev, ob 7- ih skupna molitev, ob 8- ih sklep
češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo, blagoslov z Najsvetejšim
in sveta maša.

KONCERT V POZDRAV NAŠIM NOVIM ORGLAM

Prvi, glavni in osrednji koncert v pozdrav našim novim orglam bo v soboto,
25. novembra, po večerni sveti maši. Koncert nam pripravlja župnijski pevski zbor
svetega Jurija v sodelovanju s pevci drugih pevskih zborov.
V petek, 8. decembra, na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije
nam po večerni sveti maši svoj koncert pripravlja starejši župnijski pevski zbor, ki
običajno prepeva pri nedeljskih jutranjih svetih mašah.
V soboto, 16. decembra, nam po večerni sveti maši pripravlja orgelski koncert župnik iz Smlednika mag. Tomaž Nagode, ki je vrsto let tudi poučeval na
orgelski šoli v Ljubljani.

TEDEN KARITAS

V tednu Karitas-a (od 27. novembra do 3. decembra) bomo ponovno lahko podarili
objem dobrote in darovali hrano ter ostale darove, ki jih bomo v okviru Župnijske
karitas namenili pomoči potrebnim. Svoje darove boste lahko oddali: v Šenčurju v
četrtek, 30.11, in petek, 1.12., od 17. do 18. ure v kaplaniji; na Olševku v četrtek,
30.11, in petek, 1.12., od 17. do 18. ure pri Nagličevih; v Vogljah v petek, 1.12., med
16. in 18. uro v župnišču; na Visokem v petek, 1.12., od 18- ih do 19- ih v zakristiji;
na Lužah v petek, 1.12., od 16- ih do 17- ih v Gasilnem domu in v Hrastju v soboto, 2.12., od 9. do 13. ure v župnišču. Že v naprej iskrena hvala in Bog povrni!

SKRB ZA BOGOSLOVNO SEMENIŠČE

Ne sme nam biti vseeno tudi za nove duhovne poklice, za bogoslovce in Bogoslovno semenišče. V ta namen je najprej pomenljiva naša molitev in spomin pri sveti
maši. Za Bogoslovje pa zbiramo tudi ozimnico in druge darove, ki jih lahko oddate
v župnišču. Tudi za to pozornost iskrena hvala in Bog povrni!
SEJA ŽPS bo v sredo, 29. novembra, ob 19.30!

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV

V soboto, 2. decembra, bomo imeli oratorijski dan z izdelovanjem adventnih
venčkov. Ob 9- ih bomo začeli s katehezo, nato bomo izdelovali adventne venčke,
ki jih bomo na prvo adventno nedeljo pri vseh svetih mašah tudi blagoslovili. Za
pomoč lepo povabljeni tudi starši, stari starši in vsi ostali. S seboj prinesite obroče,
zelenje, štiri svečke in drugo okrasje.

KLJUČARJI V NAŠI ŽUPNIJI

Ključarjem celotne naše župnije se izteka petletni mandat imenovanja. Na prvo
adventno nedeljo, 3. decembra, se jim bomo pri sveti maši ob 10- ih zahvalili za
zvesto in zavzeto dosedanje delo ter sodelovanje z župnikom in župnijo. Istočasno
bodo župniji predstavljeni tudi ponovno ali na novo imenovani možje, ki jim bo
zaupana služba ključarja za naslednji petletni mandat.

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM

V petek, 15. decembra, bomo pri večerni sveti maši pričeli z božično devetdnevnico. Še posebej lepo povabljene mlade družine z otroci.

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM

Na tretjo adventno nedeljo, 17. decembra, bosta pri župnijski cerkvi zjutraj od
7- ih in skozi ves dopoldan spovedovala frančiškan p. Franci Seničar in nadškofijski kancler g. Franci Miklič. Potrudimo se za iskreno sveto spoved in poglobljeno
praznovanje božičnih praznikov.

CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA NA OLŠEVKU

Na tretjo adventno nedeljo, 17. decembra, bomo na Olševku obhajali celodnevno
češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Jutranjo sveto mašo bo daroval p. Andrej Pirš
iz Vogelj, sklep češčenja in sveto mašo ob 16- ih pa bo vodil frančiškan p. Franci
Seničar. Tekom dneva lepo povabljeni k češčenju in molitvi. Molitvene ure si bodo
sledile: od 9- ih do 10- ih možje in fantje, od 10- ih do 11- ih žene in dekleta, od
11- ih do 12- ih Frančiškova skupina, od 12- ih do 14- ih tiha in zasebna molitev,
od 14- ih do 15- ih veroučenci, od 15- ih do 16- ih skupna molitev, ob 16- ih sklep
češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto mašo. Pri obeh
svetih mašah bo priložnost za sveto spoved!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 23. novembra, bo eno uro pred sveto mašo molitev oblikovala Frančiškova skupina; v četrtek, 30. novembra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne
poklice; v četrtek, 7. decembra, bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitev; v
četrtek, 14. decembra, pa bomo molili za naše družine.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec februar 2018. Na
voljo so tudi že Marijanski koledarji, Družinske pratike in kadilo!
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18.00 †Dora Ogris, obl. in Andrej Repnik
†Blaž, obl. in Amalija Vidmar
†Franc in Frančiška Golob, obl.
18.00 †Franc, obl. in Milka Gašperlin
†iz družine Kern - iz Hotemaž

CECILIJA
devica in
mučenka

18.00 †Cilka Kern in Milka Pilar
†Cilka in Andrej Repnik, obl.
†Franc, obl. in Angela Pilar

KLEMEN I.
papež in
mučenec

18.00 †Miha Sitar, obl.
†Silvo Balažič

ANDREJ DUNG 18.00 †Ana Gašpirc, 30. dan
†Jože Turk, obl.
LAC in drugi
†Marija, obl. in stari starši Korošec
vietnamski muč
KATARINA
ALEKSANDRIJ.
devica in muč.
JEZUS
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA
VIRGIL IN
MODEST
škofa

8.00 †Rozalija Sajevic (SREDNJA VAS)
18.00 †Nace Murko
na čast sveti Katarini
8.00 za farane; 8.00 †Jožko Lombar, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Lojze Kuhar
19.00 †Rozalija Sajevic, 30. dan
†Avgust Vrhar, obl.
18.00 †Franc Žerovnik
†Janez Kadivec
†Valentina in Peter Jerala

KATARINA
LABOURE
redovnica

18.00 †Marija Pintar, obl.
†Janez Jagodic

FILOMEN
mučenec

18.00 †Janez in Marija Frantar, obl.
†Ivana, Franc in Štefan Šavs
†Ana in Jože Jovanovič ter babici

ANDREJ
apostol

18.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
19.00 †Andrej Barle (LUŽE)

EDMUND
mučenec
BIBIJANA
mučenka
PRVA
ADVENTNA
NEDELJA

18.00 †starši Janez in Ivana ter sin Rajko Kepic, obl.
†Janko Golob
19.00 †Cecilija Bitenc, 30. dan
†Stane Florjančič, obl. (VISOKO)
8.00 †Frančiška, obl. in vsi rajni iz družine Pestar (VOKLO)
18.00 †Pavel in Marinka Ušeničnik
†Vinko in Anica Pušavec, obl.
8.00 za farane; 8.00 †Janez Jenkole (OLŠEVEK)
10.00 †starši in brat Franc Rakovec
19.00 v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon
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18.00 †Alma Prestor
JANEZ
†starši Golob in Novak
DAMAŠČAN
†Karel Bricelj, obl.
duh. in cerk. uč.
SABA
opat in
puščavnik

18.00 †starši Možina in brat Peter
†Franc Keršmanc, obl.

NIKOLAJ
škof

18.00 †Franc Rozman, obl.
†Marija Ogris
†Janez in Justina Hvasti, obl.

AMBROŽ
škof

18.00 †Franc Žerovnik in starši Porovne
†starši in sorodniki Kristanc

BREZMADEŽ. 8.00 †starši Ivan in Marija Oblak ter sorodniki Mohar
17.00 †Boštjan Štefe, obl. (OLŠEVEK)
SPOČETJE
18.00 †Anica in Domen Kern
DEVICE
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
MARIJE
VALERIJA
mučenka
DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA
DAMAZ I.
papež
PIJ
duhovnik in
mučenec
LUCIJA
devica in
mučenka

18.00 †Niko Vidic
†Janez in Ana Lanišek
8.00 za farane; 8.00 †iz družine Žumer- Olševek 58 (OLŠEVEK)
10.00 za žive in pokojne čebelarje
19.00 †Janez Globočnik
18.00 †starši, sestra in brat Vreček ter Irma Udovič
†starši in dva brata Logar
†Franc, Ivanka in Štefan Šavs
18.00 †Jorg in Ivan Benedičič, obl.
†Štefka, obl. in Stane Česen
18.00 †Miro Rogelj, obl.
†Anica Bolka, obl.
19.00 †Janez, obl. in Frančiška Pipan (LUŽE)

JANEZ
18.00 †Zofija in Franc Erjavec, obl.
OD KRIŽA
†Anamarija Rozman, obl.
duh. in cerk. uč.
bl. ANTONIJA, 18.00 †starši in brata Kok
†starši in sorodniki Žugec
KRIZINA in druv zahvalo in priprošnjo angelu varuhu
ge drinske muč.
ADELA
kraljica
TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA

18.00 †Jože Grilc
†Marija in Anton Žvelc, obl.
8.00
8.00
10.00
16.00
19.00

za farane
† Viktor in Antonija Sajovec ter Frančiška Šipec
†Emilija Ergaver, obl.
(OLŠEVEK)
†Marija in Franci Sajevec (OLŠEVEK)
†starši in brat Ivan Maselj
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