Farni
list

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XV, številka 12
7. september 2008

TUDI ŽUPNIJA JE LAHKO SREČNA DRUŽINA
BOŽJIH OTROK
Gospod Jezus, živel si v srečni družini.
Naj bo tudi naš dom in naša župnija kraj Tvoje navzočnosti.
Naj bodo vsi člani mirni, daj vedrino naši nestrpnosti.
Brzdaj naše jezike, daj zdravja našim telesom.
Otroci naj bodo ljubljeni in naj to čutijo.
Za vedno jih obvaruj nehvaležnosti in samoljubja.
Napolni, Gospod, srca očetov s potrpežljivostjo in razumevanjem,
z brezmejno velikodušnostjo.
Razprostri, Gospod,
šotor ljubezni,
da boš z njim
zavaroval in osvežil,
ogrel in vodil k zrelosti
vse otroke tega sveta.
Daj nam vsakdanji kruh,
preženi iz naših družin
težnjo po razkazovanju,
blestenju in nastopaštvu;
reši nas svetnih
nečimrnosti in častihlepja, ki kalijo in odvzemajo mir.
Naj se v očeh sveti veselje, zaupanje naj odpira vsa vrata,
sreča naj žari kakor sonce, naj kraljuje luč
in edinost naj bo čvrsto ogrodje.
To prosimo Tebe, ki si bil srečen otrok v nazareškem domu,
ob Mariji in Jožefu.

OB BLAGOSLOVU NAŠEGA ŽUPNIŠČA

Nedelja, 31. avgusta, je našo župnijo nepozabno zaznamovala. Obiskal nas je
namreč krdinal dr. Franc Rode in blagoslovil naše župnišče. Ne pozabimo njegovih
spodbud za povezanost z Bogom in med seboj preko nedeljskega bogoslužja, prejemanja zakramentov in iskrenejših medsebojnih odnosov.
Iskrena hvala vsem, ki ste vso slovesnost požrtvovalno pripravljali in zelo zbrano
oblikovali. Predvsem hvala ključarjem, ministrantom, vsem pevcem, pritrkovalcem,
članom godbe občine Šenčur, gospodinjam za pecivo in druge dobrote, možem, ki
ste pripravili mlaje in okolico pred cerkvijo in župniščem, ženam, ki ste veliko ur
žrtvovale za čiščenje cerkve in župnišča ter pripravile vence. Prav posebej pa hvala
Mihotovi Joži, ki se je tudi tokrat zelo potrudila za okrasitev naše cerkve. Vsa ta
dela so prostovoljna in zato pred Bogom in župnijo tudi najbolj dragocena. Vsem
skupaj naj dobri Bog povrne s svojim blagoslovom in večnimi darovi. Molitev in
dejavna medsebojna ljubezen pa naj nas še naprej plemeniti ter povezuje med seboj
in z Bogom.
Z VEROUKOM bomo začeli v ponedeljek, 22. septembra.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE

V soboto, 13. septembra, bo na Brezjah molitveni dan za nove duhovne poklice. Iz
Šenčurja bo ob 8.15 peljal avtobus. Prijavite se v župnišču. Letošnji molitveni dan še
posebej priporočamo, saj bo v nedeljo, 26. oktobra popoldan, v Cerkljah diakonsko
posvečenje, ki ga bo prejel tudi naš bogoslovec g. Bojan Traven.

SREČANJE MLADIH V STIČNI

V soboto, 20. septembra, bo v Stični vseslovensko srečanje mladih. Ob 8. uri bo
iz Šenčurja peljal posebni avtobus. Prijavite se lahko v župnišču ali preko elektronske pošte. Sicer ste pa vsi mladi vabljeni vsak petek in soboto po večerni sveti maši
v mladinsko sobo. Ob petkih bo najprej „mladinski verouk,“ ki se bo nadaljeval s
skupnim druženjem. Mladinska soba bo vsak vikend odprta do 22.30. Tudi starši
spodbudite svoje otroke, da bodo preko mladinskih srečanj bolj plodovito preživljali
vsak konec tedna.
SEJA ŽPS bo v torek, 23. septembra ob 19.30.

ŽUPNIJSKO ROMANJE V RIM

Od četrtka, 2. do nedelje 5. oktobra, bomo imeli župnijsko romanje v Asisi in
Rim. Vse, ki ste se že prijavili, prosimo, da v župnišču čimprej poravnate stroške
romanja. Cena romanja znaša 205 €.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podobo Svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v
Celju, bo v mesecu oktobru gostila podružnica svetega Simona in Juda Tadeja v
Vogljah. Sprejem bo v nedeljo, 5. oktobra, pri sveti maši ob 10.00. Tisti, ki želite
sveto družino sprejeti v svoj dom, se glede termina dogovorite s Slavi Jenko (tel.:
059 925 635).

ZAKONSKI JUBILEJI

Na zahvalno nedeljo, 9. novembra, bomo praznovali zakonske jubileje. Vse, ki
ste ali še boste v tem letu dopolnili okrogli jubilej poroke (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55, 60 in več let) prosimo, da sporočite v župnišče.
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ROJSTVO
7.00 †Miro Pelko, obl.
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MARIJE ALI 19.00 †Ivan Mali
MALI ŠMAREN
PETER KLAVER
redovnik

18.00 †Anton in Marija Rožman (LUŽE)
19.00 †tete ter strici Zarnik in Vidmar

NIKOLAJ
TOLENTINSKI
spokornik

18.00 †Jože, Franc in Jera Štern (SREDNJA VAS)
19.00 †Franc Rakovec, obl.
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19.00 †Marija Klemenčič, obl.
†Ljudmila Gašperšič
18.00 †Marjana Felkar, 30. dan
†Franc in Angela Dolhar (VISOKO)
19.00 †Mateja Kimovec, obl.

JANEZ
8.00 †brat Jože Zmrzlikar (VOKLO)
ZLATOUSTI
19.00 †Ivanka Pavlič, obl.
škof in cerk. uč.
POVIŠANJE
SVETEGA
KRIŽA

7.00 za farane
10.00 †sin Franci Baligač in †iz družine Bolha
10.00 za soseko - žegnanje (PREBAČEVO)

ŽALOSTNA
MATI BOŽJA

18.00 †Franc in Marija Buček ter Marija Triler (VISOKO)
19.00 †Ljudmila Svetelj

KORNELIJ
papež in
mučenec

18.00 †oče Franc in mama Mihela Kolman (LUŽE)
19.00 †Ljudmila Pilar

ROBERT
18.00 †Matija, obl. in Ana Gašperšič (SREDNJA VAS)
BELLARMINO
19.00 †Slavko Perdan, obl.
škof in cerk. uč.
JOŽEF
KUPERTINSKI
duhovnik
JANUARIJ
škof in
mučenec

19.00 †Miran in Miha Štremfelj
†Ana in Janko Gašperlin, obl.
18.00 †Alojz Brankovič (VISOKO)
19.00 †Mihael Sitar

ANDREJ KIM
8.00 za zdravje (VOKLO)
IN DRUGI
19.00 †iz družine Hvasti in Sever
KOREJSKI MUČ.
7.00 za farane
25. NAVADNA
10.00 †Frančiška Rakovec, obl.
NEDELJA
10.00 za soseko - žegnanje (HRASTJE)
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SREDA

FLORENCIJ
puščavnik
PIJ
duhovnik

SERGIJ
menih
KOZMA
mučenec
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OKTOBER

4
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19.00 †Andrej Potočnik
†Miro, obl. in starši Košnik
18.00 †Ana Šubic (VISOKO)
19.00 †Janez in Marija Pipan

VINCENCIJ
8.00 v dober namen (VOKLO)
PAVELSKI
19.00 †Jože Sitar, obl.
ust. lazaristov
26. NAVADNA
NEDELJA
MIHAEL,
GABRIJEL IN
RAFAEL
nadangeli
HIERONIM
duhovnik in
cerkveni učitelj
TEREZIJA
DETETA
JEZUSA
dev. in cerk. uč.
ANGELI VARUHI

ČETRTEK
OKTOBER

18.00 †žena Marija, starši, brat in sestre Osterman (LUŽE)
19.00 †starši Antonija in Janez Novak

ANTON MARTIN 18.00 †Štefan Šavs (SREDNJA VAS)
19.00 †stari starši Zarnik in Vidmar
SLOMŠEK

OKTOBER

2

19.00 †Vinko Vidmar, obl.
†Janko in †iz družine Sekne

EVALD
mučenec
FRANČIŠEK
ASIŠKI
redovni ust.

7.00 za farane
8.30 za soseko - žegnanje (OLŠEVEK)
10.00 †Terezija in Franc Kopač
19.00 †starši in dva brata Potočnik
†Urška Okorn in Vida Novak
18.00 †teta Micka in oče Jože Sajevic (LUŽE)
19.00 †Janko Križnar, obl.
18.00 †Antonija Delavec, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Martin Kadivec, obl.
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Marija Osterman, obl. (Iz Šenčurja)
18.00 †Žbičarjevi in Egartovi ter starši Šter (VISOKO)
19.00 †Valentin Remic, obl.
8.00 po namenu (VOKLO)
19.00 †Ivan, obl. in starši Žerovnik

27. NAVADNA 7.00 za farane
- ROŽNOVEN. 10.00 †starši, dva brata in sestra Galjot
10.00 za soseko - žegnanje (VOGLJE)
NEDELJA
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