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BESEDA NOVOMAŠNIKA
Pozdravljeni, Bogdej!
Ko pogledam v preteklost, se mi zdi, da se mi je v življenju zgodilo veliko lepih
stvari. Rodil sem se kot četrti član delavske družine Traven v Šenčurju. Oba starša
sta že upokojena. Del mojega otroštva in življenja sem prehodil z bratom Borisom,
ki si je že ustvaril svojo družino. Moje družbeno
življenje se je začelo, ko sem šel prvič v vrtec, nato
v osnovno šolo, potem pa sem se odločil, da se
bom v srednji šoli ukvarjal z ekonomijo. A vendar
se mi želje niso preveč uresničile, saj sem tri leta
in pol delal kot pismonoša v domačem Šenčurju. A
kmalu sem spoznal, da ima Bog z menoj drugačne
življenjske načrte. Tako sem nekega septembrskega
dne postal bogoslovec. Življenje ti vedno prinese
veliko novih obzorij ter doživetij, zato želim postati
duhovnik, ker vem, da me Bog kliče na to pot, da bi
znal ljudem pomagati na poti dobrega krščanskega
življenja. Pri tem me bo vodilo moje novomašno in
življenjsko geslo: „V tvoje roke, Gospod, se vsega
izročam.“
Vam, dragi župljani Šenčurja, se zahvaljujem za
vse Vaše molitve, priprave in delo za mojo in tudi Vašo novo mašo. S hvaležnostjo
Bogu Vas vse vabim, da se v nedeljo, 5. julija, skupaj z menoj poveselite tega župnijskega dogodka. Z Vami sem povezan v molitvi s prošnjo za Božji blagoslov.
Vse Vas lepo pozdravljam!				
							
Bojan Traven
novomašnik
					

PRIPRAVE NA NOVO MAŠO

Bliža se praznik apostolov Petra in Pavla, z njim pa tudi mašniško posvečenje in
novomašna slavja. Med letošnjimi novomašniki bo tudi naš rojak g. Bojan Traven,
ki bo v naši župniji obhajal svojo novo mašo v nedeljo, 5. julija, ob 10. uri. V zvezi
s tem praznikom bo v teh dneh tudi več priprav, pri katerih je dobrodošlo sodelovanje vse župnije. V župniji bomo od sobote, 27. junija, do petka, 3. julija, imeli
enotedensko duhovno pripravo, ki jo bodo oblikovali nekateri duhovniki, ki so izšli
iz naše domače župnije. Vsak večer bodo ob 19- ih vodili somaševanje in v pridigi
spregovorili iz svojih izkušenj duhovniškega poklica, dela in poslanstva. V soboto
bo sveto mašo vodil kanonik Vinko Prestor, v nedeljo (ob 7- ih in 10- ih) g. Tone
Lipar, v ponedeljek g. Milan Kavčnik, v torek g. Janez Žerovnik, v sredo g. Klemen
Svetelj, v četrtek g. Klemen Balažič in v petek g. Franci Šenk. V soboto pa bo ob
19- ih sprejem novomašnika pred župnijsko cerkvijo in nato slovesna sveta maša.
Za novomašnike bomo vsak dan pol ure pred sveto mašo molili rožni venec. Vsi
lepo vabljeni, da z molitvijo in daritvijo svete maše podpremo novomašnike in vse
duhovne poklice. Povabljeni tudi k slovesnosti mašniškega posvečenja na praznik
svetih apostolov Petra in Pavla ob 9- ih v ljubljanski stolnici. Iz Šenčurja bo organiziran avtobusni prevoz. Prijavite se v župnišču.
V zadnjih tednih pred novo mašo bo tudi več tehničnih priprav, pri katerih bomo
potrebovali pomoč. Vsa dela so v glavnem že porazdeljena, potrebno bo le še v
večjem številu pristopiti k sodelovanju. Posebej vabimo žene in dekleta k pletenju
vencev, ki se bodo začeli pripravljati v torek, 23. junija, ob 8.30 v kaplaniji. Gospodinje prosimo za pecivo, s katerim bomo pogostili vse navzoče po sami novi maši v
nedeljo, 5. julija. Pecivo boste lahko prinesli v župnišče v soboto, 4. julija.

KRESOVANJE NA LUŽAH

Na predvečer rojstva Janeza Krstnika, 23. junija, bo ob 20- ih na Lužah najprej
sveta maša in nato družabno srečanje ob kresu.

SVETA MAŠA ZA DOMOVINO

Na predvečer dneva državnosti, 24. junija, bo ob 20- ih v Vogljah sveta maša za
domovino in nato kulturni program pod vaško lipo.

KONCERT PEVSKEGA ZBORA ŠENČURSKI ZVON

V petek, 26. julija, ob 20. uri, bo v cerkvi svete Radegunde v Srednji vasi najprej
sveta maša in nato koncert pevskega zbora Šenčurski zvon. Lepo vabljeni!

SVETE MAŠE

Zaobljubljena sveta maša v Velesovem za sosesko Visoko - Milje bo v četrtek, 2.
julija, za sosesko Luže pa v soboto, 4. julija, obakrat zvečer ob 20- ih.
S 1. julijem bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec oktober.
FARNO PEŠ ROMANJE NA BREZJE bo v noči iz petka, 10. na soboto 11.
julija. Tudi ob tej priložnosti bomo molili za novomašnike in duhovne poklice.

ZAHVALA BOGOSLOVCU JURETU

Z nedeljo Svete trojice je bogoslovec Jure Koželj zaključil pastoralno prakso v
naši župniji. Z nami bo še na slavju nove maše in na poletnem oratoriju. Sicer se
mu pa zahvaljujemo za sodelovanje, pomoč in pričevanje v naši župniji. V molitvi
ostanimo povezani z njim za svetost in zvestobo njegovega duhovnega poklica.
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VID
mučenec

7.00 †Nace Murko
†Jože Delovec, obl. in starši Ogris
19.00 †Ana Žaler, obl. (VISOKO)

GVIDO
KORTONSKI
redovnik

7.00 †Marica in Gvidon Planinšek
20.00 †Ivana in Jakob Gašperlin, obl. (LUŽE)

GREGOR
BARBARIGO
škof

7.00 †iz družine Orehar
20.00 †Štefan Šavs, obl. (SREDNJA VAS)

MARKO
mučenec

19.00 †Alojzij in Alojzija Kimovec
†Marija Žvan

SRCE
JEZUSOVO

19.00 †Cecilija Finšgar, 30. dan
†dva brata Lang
20.00 †brata Tone in Franc Mohar (VISOKO)

SRCE
MARIJINO

8.00 †Ana Šimnovec (VOKLO)
19.00 †Alojzij Gašpirc

7.00 za farane
12. NAVADNA
10.00 †Alojzij in sin Alojzij Pajer
NEDELJA
10.00 za soseko v čast svetemu Janezu Krstniku (LUŽE)
JANEZ FISHER
in TOMAŽ
MORE muč.
JOŽEF
CAFASSO
redovnik
ROJSTVO
JANEZA
KRSTNIKA
VILJEM
opat
VIGILIJ
(STOJAN)
škof

7.00 †iz družine Černoga
†Alojzija Porovne
7.00 po namenu
20.00 †Anton in Marija Rožman
†žrtve medvojnega in povojnega nasilja (LUŽE)
7.00 †starši ter brata France in Tone Mohar
19.00 †starši Rode in Prestor (SREDNJA VAS)
19.00 †Frančiška Sajevic (LUŽE)
20.00 za domovino (VOGLJE)
19.00 †Ivan Mali, obl.
†Franc in Franček Svetelj
†Pavla Mrkun ter starši in Janko Ulčar
19.00 †Franc Drolc, obl.
20.00 †Vida Zor, obl. (VISOKO)
20.00 †Jurij Zupan (SREDNJA VAS)

8.00 †Pavel in vsi †iz družine Prestor (VOKLO)
19.00 †Franc Kejžar, 30. dan
†Antonija in Marija Sešek
7.00 za farane
13. NAVADNA 8.30 †iz družine Vehovec - mežnarjevi (VOKLO)
10.00 †Jože in Marija Grilc
NEDELJA
10.00 za sosesko v čast svetemu Urhu (HOTEMAŽE)
HEMA (EMA)
KRŠKA
kneginja
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7.00 †Francka Kalan
19.00 za ozdravitev družinskih korenin
†Vinko Vidic
†mama Cecilija Vreček in Vida Podpeskar
19.00 †starši, brata in sestri Tičar
PRVI MUČENCI
†Kati in Francka Vidmar
RIMSKE CERKVE
†Ante Kovačevič in Jožica Jereb
PETER IN
PAVEL
apostola

19.00 †Antonija in Janez Novak
ESTERA
†mama Ivanka Drakslar (iz Drulovke)
svetopisemska
†starši Franc in Terezija Kopač
žena
MARTINIJAN
mučenec
TOMAŽ
apostol
URH (UROŠ)
škof

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Aleš Markun ter Marija in Alojzij Grašič
†Karel Ajdovec, obl.
19.00 †Marija Prosen
†Janko in †iz družine Sekne
†Francka Pikš, obl.
8.00 v zahvalo in priprošnjo (HOTEMAŽE)
19.00 Mariji v zahvalo in priprošnjo
†Alojz in Ana Luskovec, obl.; za zdravje

CIRIL IN
7.00 za farane
METOD
10.00 za novomašnika
slovanska ap.
MARIJA
GORETTI
mučenka

7.00 †Zdenko - Anton Osona
†Matevž Jenko
19.00 po namenu novomašnika

VILIBALD
škof

7.00 †starši, sestra in brata Perdan
20.00 †Gorazd Mikelj (LUŽE)

KILIJAN
škof
AVGUŠTIN,
duhovnik in
drugi kitajski
mučenci
AMALIJA
(LJUBA)
redovnica
BENEDIKT
opat

7.00 †Urška Okorn, obl.
20.00 †brat Janez in starši Delovec
†Franc Bogataj, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Jože in Marija Kavčič, obl.
v zahvalo
19.00 †Anica Pušavec
20.00 †Mihaela Weisseisen, 30. dan
†st. Ana in Janez Snedic ter Marija Prapertnik, obl.
†Vinko Vreček, obl. (VISOKO)
8.00 †starši Zmrzlikar, brata Franc in Jože ter sestra
Ančka Golorej (VOKLO)
19.00 †Ana Kepic

15. NAVADNA 7.00 za farane
10.00 za vero otrok in vnukov
NEDELJA
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