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KRISTUS KRALJ
Praznik Kristusa Kralja je novejšega datuma. Vendar pa moramo reči, da je krščanska skupnost že od vsega začetka priznavala in dajala Kristusu kraljevski naslov
“Kyrios“ - Gospod. Kristus je posebej od svojega vnebohoda dalje tudi kot človek
deležen tiste najvišje časti in oblasti nad vesoljstvom, ki jo ima Bog.
Praznik Kristusa Kralja je uvedel papež Pij XI. za vso zahodno Cerkev v svetem
letu 1925. Navedel je tudi notranji razlog za njegov nastanek:
* Za verski pouk ljudstva in za dviganje k veselju notranjega življenja imajo
vsakoletni prazniki svetih skrivnosti mnogo več učinka kakor najgloblji bogoslovni
dokazi. Dočim so ti namenjeni za manjše število in le za izobražene ljudi, pa cerkveni
prazniki razmajejo in poučujejo vse vernike; verski dokazi govorijo samo enkrat,
prazniki pa tako rekoč vsako leto in vedno; dokazi so predvsem za razum, prazniki
pa v korist celega človeka, za um in srce. Da, ker sestoji človek iz duše in telesa, je
treba, da ga zunanje praznovanje svetih dni tako prevzame in
spodbudi, da se po raznovrstni lepoti svetih obredov obilno
navzame Božjih naukov, ki mu morejo, ko so mu prešli v kri
in meso služiti v napredovanje duhovnega življenja.
* Tako ta praznik govori, da je bil Kristus s svojim vstajenjem postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast
v nebesih in na zemlji, in z močjo svojega duha že deluje v
srcih ljudi; in ne budi v njih le hrepenenja po prihodnjem
veku, ampak že s tem samim tudi oživlja, očiščuje in krepi
tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi prizadeva,
da bi napravila svoje življenje bolj človeško in bi si v ta namen
podvrgla vso zemljo.
Božje kraljestvo ali Božje kraljevanje, ki je med ljudmi vidno nastopilo z učlovečenjem Božjega sina, je po svojem bistvu odrešenjsko. Saj je to kraljevanje spolnitev
človekovega hrepenenja po Bogu, da bi mogel biti združen z Bogom na tak način,
kakor bi s svojimi naravnimi močmi nikakor ne mogel biti.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podoba svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v Celju,
je v tem mesecu zopet v Šenčurju. Tisti, ki bi jo radi sprejeli v svoj dom in ob njej
molili, se glede termina dogovorite z Metodom Veselom (040 263 798). V mesecu
decembru bo sveto družino gostila podružnica iz Srednje vasi. Kontaktna oseba je
Mateja Šter (251 19 29). Sprejem bo na drugo adventno nedeljo, 7. decembra, pri
sveti maši ob 10. uri.

SVETE MAŠE MED TEDNOM

S ponedeljkom, 17. novembra, bomo začeli s svetimi mašami med tednom v
župnijski dvorani oziroma kapeli. Le ob praznikih in prvih petkih bo sveta maša
v cerkvi. V zimskih mesecih (december, januar, februar in marec) na podružnicah
ne bo svetih maš, razen ob prvih petkih na Visokem in prvih sobotah v Voklem ter
nekaj zaobljubljenih svetih maš.

ORATORIJSKI DAN

V soboto, 29. novembra, bo oratorijski dan. Z molitvijo ga bomo pričeli ob 9.
uri. Sledila bo božična risanka in nato delavnica, v kateri bomo izdelovali adventne
venčke in jih naslednji dan, na prvo adventno nedeljo pri sveti maši ob 10- ih tudi
blagoslovili. Priporočeno je, da za pripravo venčkov prinesite s seboj obroče, zelenje,
4 svečke in okraske. Dobrodošla bo tudi pomoč staršev. Program bomo sklenili ob
13. uri. Za topel čaj bo poskrbljeno v župnišču.

NAROČNINA ZA DRUŽINO IN OGNJIŠČE

Naročnino za Družino in Ognjišče za leto 2009 bomo začeli sprejemati s prvim
decembrom. V župnijski pisarni pa že lahko kupite nove Marijanske in namizne
koledarje, Družinsko pratiko, božične voščilnice in kadilo.

ADVENTNO PREDAVANJE

Adventno predavanje, ki bo predvsem namenjeno staršem in odraslim, bo v soboto,
13. decembra, po večerni sveti maši. Gosta večera bosta zakonca Tina, ki je invalid s
celebralno paralizo, in Viki Vrtačnik, ki je popolnoma slep. Z njima bo tudi enoletna
hči Tjaša. Vsi smo povabljeni, da prisluhnimo njunemu poučnemu pričevanju.
Drugo adventno srečanje, ki pa bo namenjeno vsem mladim, bo v petek, 19. decembra, zvečer v Kranju. Ob srečanju bo priložnost tudi za božično sveto spoved.
Ne zamudimo danih možnosti za poglobitev vere in srečanja z Bogom.

POVZETEK ZAPISNIKA DRUGE REDNE SEJE ŽPS

1. Uvodna kateheza s poudarkom na letu mladih je obsegala prispevke:
Jezusov odnos do mladih: Jezus je znal in zmogel sprejeti mladeniča, ki je zavrnil
izpolnjevanje Božjih zapovedi, sprejel je njegov NE, brez krivde, brez obsojanja
– sprejel ga je s čisto ljubeznijo. Tudi danes moramo znati sprejeti, zdržati NE naše
mladine, potrebno jih je razumeti in jim pomagati. Kaj rabijo, kaj jim lahko damo?
Potrebujejo odnos, rabijo pripadnost, rabijo biti zaželeni in sprejeti. Potrebujejo
zgled, ki je sestavni del življenja (tradicija, pripadnost skupnosti). Na mladih svet
stoji, a morajo tudi oni na nečem stati.
Janez Pavel II in mladi: Papež je upošteval drugačnost mladine in jo je vedno
sprejemal kot gonilno silo. Vedno je poudarjal vlogo mladih tudi v pastoralni praksi.
Mladega je spodbujal k odgovornosti. Cvetno nedeljo je razglasil kot dan mladih.

Mladi danes: Mladi so danes v veliki stiski, ki jo lahko pojasnimo skozi pet
segmentov: Osamljenost (kljub temu, da so polni lokali, klubi in ulice, je današnji
mlad človek zelo osamljen, veseljačenje še ne prinaša sreče). Slaba samopodoba
(mladi niso zadovoljni s seboj, se ne cenijo, premalo so pohvaljeni in preveč negativno
ožigosani). Družina (razvezane, prezaposlene, hladne družine puščajo na otrocih
posledice). Strah pred odgovornostjo (že v družini starši mnogokrat ne dajejo otrokom odgovornosti in otroci je ne spoznajo, nad nepoznanim pa vedno visi strah).
Veselje (mladim manjka notranje ga veselja, v obilici materiala, ko se ne trudijo za
nič in jim je vse postreženo, zanje tudi ni veselja in radosti do življenja).
Živimo v času, ko mladi odhajajo iz cerkve, zato moramo stopiti do njih in med
njimi zunaj cerkve pričati z zgledom. Potrebne so družabne oblike srečanj, ki pa morajo ohraniti tudi zakramentalno življenje. Za delo z mladimi v fari naj bo duhovnik
kot duhovni vodja skupini mladih, ki dela z mladino.
2. Verouk v župniji
Potrjuje se, da liturgični listki in zvezki dosegajo namen, za katerega so bili uvedeni, le da je ta zvezek prenatrpan in za otroke prezahteven, vendar zelo primeren, da
spodbudi sodelovanje staršev, kar je zelo dobro. Primere posameznikov – birmanskih
kandidatov, ki niso v cerkvi, pridejo pa le po listke, je gospod župnik individualno
obravnaval in se pomenil tudi s starši. Nekateri starši imajo pripombe, da je verouk
po Montessorijevi metodi prezahteven in predlagajo kombinacijo klasičnega programa z zvezki in uporabo segmentov po Montessorijevi.
3. Teden Karitas
Bliža se konec novembra, ko bo potekal teden karitasa (od 24. do 29.11.) in s
tem zbiranje hrane in drugih darov za ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. V Šenčurju
bomo zbirali darove v četrtek, 27. in petek, 28.11. med 17. in 18. uro v kaplaniji, na
Olševku v torek, 25. in sredo, 26.11. med 17. in 18. uro pri Nagličevih, v Vogljah v
soboto, 29.11. med 10. in 12. uro v župnišču ter v Hrastju v soboto, 29.11. od 9-ih
do 13- ih, prav tako v župnišču.
4. Pevski zbor
Z odhodom Martine Kavčnik je mladinski pevski zbor ostal brez zborovodje.
Potreba je tudi po novem mešanem, odraslem pevskem zboru. Iščemo zborovodja.
5. Bralci Božje besede
Dobro bi bilo za bralce pripraviti srečanje, izobraževanje, na katerem bi poleg
druženja bili tudi poučeni o pravilih branja in retorike. Podobno srečanje za bralce
bo na Brezjah v petek, 28.11. ob 18.30 pod vodstvom igralca Pavla Ravnohriba.
6. Trikraljevska akcija
Animatorji so se odločili, da se letos za obiske po domovih v Šenčurju ter po
vaseh: Srednja vas, Luže, Olševek, Hotemaže, Visoko in Milje izpolni prijavnica.
Prijavnice bodo v farnem listu, najbrž tudi pri verouku in v cerkvi. V Vogljah, Voklem,
Prebačevem in v Hrastju pa bodo koledniki obiskovali vse domove.
7. Dekanijsko srečanje članov ŽPS bo v nedeljo, 30.11. ob 16-ih v Šenčurju.
Povabljen je gost škof dr. Anton Jamnik.
ISKRENA HVALA vsem, ki ste sodelovali pri pripravi praznovanja zakonskih
jubilejev in pri srečanju starejših iz naše župnije. Posebej hvala zakonski skupini Eno,
predstavnikom Župnijske karitas in pevcem, ter gospodinjam za domače dobrote.
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redovnica

POSVETITEV
18.00 †Dora Ogris in Andrej Repnik (LUŽE)
BAZILIK SV.
19.00 †Milka Pilar, obl.
PETRA IN PAVLA
MATILDA
redovnica

18.00 †Florijan Vreček, 7. dan
†Franc, Helena in Ivana Šavs (SREDNJA VAS)
19.00 †Franc Gašperlin

EDMUND
kralj

19.00 †Valentin Bonča, obl.
†Franc Pifko, obl.

DAROVANJE 18.00 †Alojz in Ana Sajovec (VISOKO)
DEVICE MARIJE 19.00 †Mihael, obl. in Marija Sitar
CECILIJA
mučenka

ANDREJ DUNG19.00 †Nace Murko
LAC, duh. in
†Blaž Vidmar
drugi viet. muč.
KATARINA
ALEKSANDRIJ.
mučenka
LEONARD
PORTOMAVRIŠKI
redovnik
MODEST
GOSPOSVETSKI
škof
BERTA

PETEK
NOVEMBER
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SOBOTA
NOVEMBER

30

NEDELJA

8.00 †Lojze Vehovec (VOKLO)
18.00 †Vinko Gašperlin, obl. in †iz družine Bučar
†starši Pipan in Bakovnik

KRISTUS
8.00 za farane
KRALJ
10.00 †starši in Franc Pilar, obl.
VESOLJSTVA
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28

19.00 †Marija Molj, obl.
†Tina in Stane Vidmar

SATURNIN
mučenec

18.00 †Štefan, obl. in Cilka Ajdovec (LUŽE)
18.00 †Jože, obl. in Alojz Štern (SREDNJA VAS)
19.00 v zahvalo
18.00 †starši ter Franc in Albina Košnjek (SREDNJA VAS)
19.00 †Jože Štern
19.00 †Ivan Mali
†Marija, obl. in Jože Pintar
18.00 †Janez in Marija Frantar (VISOKO)
19.00 †Ivan Kunej, 30. dan
†Anica in Ivan Golorej, obl.
8.00 †Franc Naglič (VOKLO)
18.00 †starši in brat Anton Molj

1. ADVENTNA 8.00 za farane
10.00 †Pavla in Franc Debeljak
NEDELJA
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GODOVI IN SVETE MAŠE

