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BLAGOSLOV NAŠEGA ŽUPNIŠČA

Z dokončno obnovitvijo našega župnišča je prišel čas, ki ste si ga farani skupaj
s svojimi duhovniki želeli že vrsto let in se zanj po svojih močeh tudi trudili in prizadevali. Res je, pri našem župnišču so vsa gradbena in obrtniška dela zaključena.
Bogu hvala za Njegovo previdnost ter dobroto in razumevanje ljudi, ki ste s svojimi
nasveti, materialnimi sredstvi in tudi z molitvijo vseskozi spremljali in podpirali to
zahtevno obnovo in gradnjo. Pri Volks banki sicer še ostaja kredit, ki ga z vašimi
darovi mesečno redno odplačujemo. Po enoletni izkušnji vodenja župnije si upam
trditi, da bomo v določenem času (po pogodbi, ki je bila sklenjena 19.10.2004, je to
do decembra leta 2011) zmogli poravnati tudi ta dolg in hkrati istočasno ustvarjati
še kaj drugega. Gospodarski razvoj in napredek pa naj nam bo spodbuda, da bomo
z dobro voljo in pripravljenostjo še bolj zavzeto gradili živo skupnost naše župnije.
Prav zato nam je potreben tudi blagoslov, ki ga bo župnišču in vsej župniji posebej
podelil kardinal dr. Franc Rode. Ta slovesnost bo v nedeljo, 31. avgusta. Približno ob
9.30 bo sprejem g. kardinala pred župniščem. Ob 10- ih bo kardinal vodil slovesno
sveto mašo, pri kateri bodo sodelovali združeni pevski zbori naše župnije. Ob sklepu
svete maše bo ofer ali darovanje za župnišče. Zunaj pred župniščem bo nato sledil
obred blagoslova. Po končani slovesnosti ste vsi lepo povabljeni, da se ob dobrotah
naših gospodinj še nekoliko zadržimo skupaj pri praznovanju tega pomebnega dne
in dogodka.
Iskreno si želim, da bo obisk kardinala Rodeta, ki je trenutno eden najožjih sodelavcev papeža Benedikta in hkrati tudi eden največjih dostojansvenikov Katoliške
Cerkve v svetovnem merilu, zares zaznamoval našo župnijo ne le z blagoslovom
župnišča, pač pa predvsem v potrditvi za vse dosedanje delo in spodbudi za prihodnost. Župnišče pa naj zares služi svojemu namenu. Naj nikoli ne ostane brez dušnega pastirja. Naj bo to kraj duhovnikovega zaupnega srečevanja s svojimi farani,
kraj skupnega in iskrenega sodelovanja ter iskanja Boga. Skratka, NAJ BO NAŠE
ŽUPNIŠČE ZARES NAŠ SKUPNI ŽUPNIJSKI DOM.
Urban Kokalj, župnik

OB BLAGOSLOVU ŽUPNIŠČA

Ko bo 31. avgusta našo župnijo obiskal g. kardinal dr. Franc Rode in blagoslovil
naše župnišče je prav, da ob tej priložnosti vsi še bolj začutimo pripadnost in odgovornost do naše župnije. Precej tega lahko opazimo že sedaj, ko ključarji zavzeto
skrbite za zadnja opravila, žene zelo pohvalno sproti pospravljate in čistite župnišče
ter okolico, pevci ste že spomladi začeli z intenzivnimi pevskimi vajami... Bodo pa
še zadnje priprave, za katere bomo potrebovali pomoč in že v naprej prosimo za
pripravljenost in dobro voljo. Posebej prosimo fante in može, da pred cerkvijo in
župniščem priskrbite mlaje, žene in dekleta pa prosimo za pripravo vencev. Pomoč
bomo potrebovali še posebej v torek, 26. avgusta dopoldan, ko bomo bolj temeljito
čistili cerkev in okolico. Da bo praznik še lepši in se bomo še lažje povezali med seboj,
prosimo vse gospodinje, da tudi tokrat pripravite domače pecivo, ki ga v župnišče
lahko prinesete v petek, 29. avgusta popoldan ali v soboto, 30. avgusta dopoldan.
Z njim bomo vse navzoče pogostili po sklepnem blagoslovu župnišča. Že v soboto
naj ob delopustnem zvonenju ob 16. uri praznik naznani slovesno pritrkavanje. Tudi
naslednji dan naj zvonovi s pritrkavanjem pozdravijo g. kardinala in povzdignejo
slovesnost. Lepo ste povabljene tudi narodne noše.
V zadnjih dneh bo gotovo potrebno storiti še marsikaj, zato Vas vse še enkrat iskreno prosimo za pripravljenost in razumevanje. Le s skupnim sodelovanjem in pripravo
bo ta dan lahko zares praznik in nam bo kot takšen tudi ostal v spominu. Dobri Bog
pa naj nam po priprošnji farnega zavetnika svetega Jurija pri tem pomaga.

URNIK VEROUKA ZA PASTORALNO LETA 2008/09
ŠENČUR
1. r.: ponedeljek ob 16.30 in 17.30
2. r.: torek ob 16.30 in 17.30
3. r.: četrtek ob 15.00 in 16.00
4. r.: sreda ob 16.00 - F in ob 17.00 - D
5. r.: torek ob 16.30 - F in ob 17.15 - D
6. r.: četrtek ob 15.00 -F, ob 16.00 in ob 17.00 -D
7. r.: petek ob 15.00 - F in ob 16.00 - D
8. r.: sreda ob 14.00 - F in ob 15.00 -D
9. r.: torek ob 14.00, 15.00, 16.00
OLŠEVEK
1. r.: ponedeljek ob 16.45
2. r.: sreda ob 16.45
3. r.: četrtek ob 13.45
4. r.: sreda ob 17.30
5. r.: torek ob 16.00
6. r.: torek ob 17.00
7. r.: četrtek ob 16.00
8. r.: četrtek ob 17.00
9. r.: v Šenčurju

VOGLJE
1. r.: torek ob 15.30
2. r.: sreda ob 16.30
3. r.: ponedeljek ob 15.30
4. r.: sreda ob 15.30
5. r.: sreda ob 17.30
6. r.: ponedeljek ob 17.30
7. r.: ponedeljek ob 17.30
8. r.: četrtek ob 15.30 - F in ob 16.30 - D
9. r.: v Šenčurju
HRASTJE
1. r.: četrtek ob 16.15
2. r.: četrtek 17.00
3. r.: četrtek ob 15.00
4. r: ponedeljek ob 15.00
5. r.: ponedeljek ob 16.00
6. r: ponedeljek ob 17.00
7. r.: torek ob 16.00
8. r.: torek ob 17.00
9. r.: sreda ob 17.00

V Šenčurju, Hrastju in na Olševku bomo z veroukom začeli v ponedeljek, 22. septembra.
Vpis otrok v prvi razred pa bo od torka, 26. do petka 29. avgusta. Vsak dan od 16. do
18. ure. K vpisu prinesite s seboj družinske knjižice.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podobo Svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v Celju,
bo v mesecu septembru gostila podružnica svetega Urha v Hotemažah. Sprejem bo
v nedeljo, 7. septembra, pri sveti maši ob 10.00. Tisti, ki želite sveto družino sprejeti
v svoj dom, se glede termina dogovorite z Jožetom Šenkom (tel.: 041 696 636).

SVETE MAŠE

S prvim septembrom bodo večerne svete maše na podružnicah ob 18. uri, v farni
cerkvi pa vsak dan ob 19-ih.
Z mesecem septembrom bomo začeli sprejemati mašne namene za december. V
zimskih mesecih (december, januar, februar in marec) na podružnicah ne bo svetih
maš. Izjema so le prvi petki v mesecu na Visokem in prve sobote v mesecu v Voklem
ter redne zaobljubljene svete maše.

BOGOSLOVEC JURE KOŽELJ MED NAMI

Z mesecem septembrom bo bogoslovec Jure Koželj v naši župniji pričel s pastoralno prakso. Naše kraje dokaj dobro pozna, saj je doma iz bližnjih Tunjic. Sicer
pa je bogoslovec 4. letnika in bo v pastoralnem letu 2008/09 z nami vsak vikend.
Odgovoren bo za nekaj ur verouka, veseli se dela z ministranti in mladimi, sodeloval bo pri drugih skupinah in seveda pri bogoslužju. Z veseljem in podporo ga
sprejmimo, da bo rad med nami in se bo s pridobljenimi izkušnjami še bolj zavzeto
in navdušeno pripravljal na duhovništvo.
GODOVI IN SVETE MAŠE
AVGUST

18

PONEDELJEK
AVGUST

19

TOREK
AVGUST

20

SREDA
AVGUST

21

ČETRTEK
AVGUST

22
PETEK

AVGUST

23

SOBOTA
AVGUST

24

NEDELJA

HELENA
(ALENKA)
cesarica

7.00 †Franc Svetelj
†brat Franc Bolha

7.00 za zdravje
JANEZ EUDES
20.00 po namenu (LUŽE)
duhovnik
BERNARD
7.00 †Frančiška Sušnik, obl.
opat in
20.00 †Jože Debeljak, obl. (SREDNJA VAS)
cerkveni učitelj
PIJ X.
papež
DEVICA
MARIJA
KRALJICA
ROZA IZ LIME
devica

19.00 †Anton Sobočan, 30. dan
†Alojzij in Ivana Presek
†Rajko Aljaž
19.00 †Alojzij Pajer, obl.
20.00 †Marija Cankar (VISOKO)
8.00 †iz družine Vehovec - Mežnarjevi (VOKLO)
19.00 †Ana Ušlakar, obl.

7.00
8.00
21. NAVADNA
10.00
NEDELJA
10.00
10.00

za farane
za sosesko - žegnanje (VOKLO)
†Jernej Pilar
za sosesko - žegnanje (LUŽE)
za zdravje (VOKLO)

GODOVI IN SVETE MAŠE

25

PONEDELJEK
AVGUST

26

TOREK
AVGUST

27

SREDA
AVGUST

28

ČETRTEK
AVGUST

29
PETEK

AVGUST

30

SOBOTA
AVGUST

31

NEDELJA
SEPTEMBER

1

PONEDELJEK
SEPTEMBER

2

TOREK
SEPTEMBER

3

SREDA
SEPTEMBER

4

ČETRTEK
SEPTEMBER

5

PETEK
SEPTEMBER

6

SOBOTA
SEPTEMBER

7

NEDELJA

LUDVIK IX.
kralj
ZEFIRIN
papež
MONIKA
mati svetega
Avguština

7.00 †Dana in Boris Kacin
†Viljem Klepac, obl.
7.00 †Ivana Vidmar, obl.
v zahvalo za srečno operacijo
7.00 †Franc in Ana Okorn, obl.
20.00 †Jože Štern, 30. dan
†Jože in Jerca Sajevic (SREDNJA VAS)

AVGUŠTIN
19.00 †Ludvik Rozman
škof in cerkveni
†Blaž in Amalija Vidmar
učitelj
MUČENIŠTVO 19.00 †Jožica Jereb, obl. in Ante Kovačevič
20.00 †Emil Arzenšek, obl. (VISOKO)
JANEZA
20.00 †Janez Porenta (LUŽE)
KRSTNIKA
8.00
11.00
19.00
7.00
22. NAVADNA 10.00
NEDELJA
FELIKS
(SREČKO)
mučenec

†starši Žerovnik (VOKLO)
†člani društva upokojencev (SREDNJA VAS)
†Bernarda in sorodniki Dolhar
za farane
v zahvalo, †duše v vicah, †starši in Lojze Kuhar,
†Miha Sitar, †Nace Murko, †Ivan Mali,
†Jana in Branko Sitar, †oče Anton Logar

EGIDIJ
(TILEN)
opat

19.00 †oče Alojzij in sin Lojze Prosen

EMERIK
OGRSKI
knez

18.00 †Pavla Štempihar, obl. (LUŽE)
19.00 †Jože Novak

GREGOR VELIKI
18.00 †Štefan Šavs (SREDNJA VAS)
papež in cerk.
19.00 †Franc in Francka Štirn
učitelj
ROZALIJA
SICILSKA
spokornica

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Pavla Markun, obl. ter starši in Janko Ulčar

BLAŽENA MATI
18.00 †Franc Štern, obl. (VISOKO)
TEREZIJA
19.00 †Ivanka Rozman, obl.
redovnica
BERTRAND
redovnik

8.00 †Pavel in Franc Prestor (VOKLO)
19.00 †Alojz Rozman

23. NAVADNA 7.00 za farane
- ANGELSKA 10.00 †Marija Bolkovič, obl. in †iz družine Perič
10.00 za soseko - žegnanje (HOTEMAŽE)
NEDELJA

Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnijski upravitelj, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-mail: urban.kokalj@rkc.si

AVGUST

