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ORATORIJ NAM JE PONOVNO ODPRL OČI...
Letošnji poletni oratorij, ki je v naši župniji potekal od 6. do 13. julija, nam je s
svojo vsebino o življenju in poslanstvu apostola Pavla približal poklicanost vsakega
kristjana. Po Pavlovem zgledu naj bi se namreč tudi mi trudili za pravo spoznanje
samega sebe in zato tudi za spreobrnjenje k bolj pristnemu življenju po Jezusovem
evangeliju. Zato pa moramo z odprtimi očmi srca in duha budno bedeti nad svojimi
mislimi, besedami in še posebej dejanji. Naj nam apostol Pavel s svojim zgledom
in priprošnjo pri Bogu pomaga, da bomo oratorij v tem smislu nadaljevali in vedno
znova premagovali slepoto nepravega ravnanja in težili k evangeljski popolnosti.
Da je oratorij uspel in da smo bili obvarovani večjih nezgod, smo ob sklepu
dolžni zahvalo najprej Božji previdnosti in radodarnosti. Bodimo iskreno hvaležni
tudi animatorjem, ki so se pod vodstvom Francija Brezarja in Monike Šmajc trudili,
da oratorij ni bil zgolj vrtec ali varstvo otrok, pač pa predvsem priložnost za veselo
oznanilo Jezusovega evangelija. Hvala gospodinji v župnišču, ki je za animatorje vsak
dan pripravljala toplo kosilo. Hvala tudi vsem ostalim gospodinjam, ki ste mlade in
otroke oskrbovale s sadjem, pecivom in domačim kruhom. Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi PGD Šenčur, Srednja vas in Hotemaže. Posebej pa se zahvaljujemo vsem
sponzorjem, ki ste oratorij podprli z materialnimi sredstvi. Sponzorji oratorija 2008
pa ste naslednji: Občina Šenčur, AMD Šenčur, ARC-Kranj d.o.o., Avto HI-FI Darko
Vidmar, Avtocenter Vrtač, Avtohiša Vrtač Stražišče, Avtoličarstvo Ludvik Ahčin s.p.,
Frizerski salon Jolanda s.p., Geoset d.o.o., Iskratel d.d., Janez Kern s.p., Jurčič &
CO d.o.o., Kmetijsko tehnični center Sloga Šenčur, Vrtnarstvo Kozjek, Logar Trade
d.o.o., Lotos d.o.o., Matjaž Rode s.p., Mesarstvo Čadež, Mesarstvo Kepic, Mizarstvo
Jože Svetelj s.p., Mizarstvo Jožef Anton Svetelj s.p., Nektar, Pekarna Grosuplje d.d.,
Pekarna Umnik, Picerija Pod Jenkovo lipo, Picerija Pod kostanji, Rešet d.o.o. Kranj,
RO - Tehnologija d.o.o., Sava d.d., Si Sport d.o.o., SLS, TŠČ Kranj, Žumer d.o.o..
Nenazadnje hvala tudi vsem tistim, ki ste oratorij podpirali s svojimi molitvami.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala in naj vam za vse Bog povrne!

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podobo Svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v
Celju, bo v mesecu avgustu gostila podružnica Povišanja svetega križa na Prebačevem. Sprejem bo v nedeljo, 3. avgusta, pri sveti maši ob 8.00. Tisti, ki želite sveto
družino sprejeti v svoj dom, se glede termina dogovorite s Stojanom Kostanjevcem
(tel.: 233 06 52).

KRIŠTOFOVA NEDELJA

Na Krištofovo nedeljo, 27. julija, se bomo posebej priporočili svetemu Krištofu
za srečno in varno vožnjo ter Božji blagoslov v prometu. Po obeh svetih mašah bo
blagoslov avtomobilov. Ob blagoslovu boste v zahvalo za vsak srečno prevožen
kilometer lahko darovali svoj dar. Ti darovi so namenjeni za prevozna sredstva naših
misijonarjev in jih zelo priporočamo.

PROCESIJA OB PRAZNIKU MARIJINEGA VNEBOVZETJA

Tudi letos se bomo 14. avgusta, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja,
v Vogljah izročili Mariji v varstvo. 0b 20. uri bo v cerkvi svetega Simona in Juda
Tadeja najprej sveta maša in nato procesija do kapelice Lurške Matere Božje na vasi.
Med procesijo bomo peli Marijine litanije.
Zaradi svete maše in procesije v Vogljah bo ta dan v župnijski cerkvi sveta maša
zjutraj ob 7. uri.

ŽEGNANJA ALI SEMANJI DNEVI

Žegnanja po naših vaseh niso namenjena le temu, da ohranjamo zunanjo pripadnost
neki cerkvi in vaški skupnosti, pač pa nas vsako leto še bolj vabijo in spodbujajo, da
bi do obojega vedno znova prebujali in ohranjali čut odgovornosti in sodelovanja.
Sveti zavetniki naših cerkva pa naj nas še naprej spremljajo in pri Bogu podpirajo
s svojo priprošnjo.
Žegnanja v tem letu si sledijo po naslednjem vrstnem redu:
- 10. avgusta v Srednji vasi
- 17. avgusta na Visokem
- 24. avgusta v Voklem in na Lužah
- 31. avgusta blagoslov župnišča v Šenčurju (kardinal dr. Franc Rode)
- 7. septembra v Hotemažah
- 14. septembra na Prebačevem
- 21. septembra v Hrastju
- 28. septembra na Olševku
- 5. oktobra v Vogljah
- 12. oktobra v Šenčurju (farno žegnanje)
Iskrena hvala vsem cerkovnikom in ključarjem, ki z odgovornostjo lepo skrbite
za naše cerkve. Hvala tudi vsem, ki omenjenim sodelavcem pomagate pri čiščenju,
krašenju in predvsem duhovnem vzdrževanju bogate dediščine naših prednikov.

ŽUPNIJSKO ROMANJE V ASISI IN RIM (od 2. do 5. oktobra)

Ker sta oba avtobusa za romanje že zasedena, prijave niso več možne. Posebna
novost romanja je sveta maša, ki jo bo v petek, 3. oktobra, popoldan, v generalni
hiši Slovenskih frančiškanov vodil kardinal dr. Franc Rode.
Z mesecem avgustom bomo začeli sprejemati mašne namene za november.
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LOVRENC IZ
BRINDISIJA
cerkveni učitelj

7.00 †Marija Logar, obl. (Iz Pipanove 27)
†Martina Kos, obl.

MARIJA
MAGDALENA
svetopis. žena

7.00 †dva brata in sestra Nastran
19.30 po namenu (HOTEMAŽE)
20.00 v čast in priprošnjo sveti Ani (LUŽE)

BRIGITA
redovnica

7.00 †Julijana Remic, obl.
20.00 †Franc in Jera Štern (SREDNJA VAS)

KRIŠTOF
mučenec

19.00 †Alojzij Pajer
†Ana Okorn in Anica Golorej

JAKOB
STAREJŠI
apostol

19.00 †Antonija Petrič, 7. dan
†Stanislav Česen, obl.
20.00 †Vida Zor, 30. dan
†Anica Žaler, obl. (VISOKO)

JOAHIM IN
8.00 †starši in Ciril Globočnik (VOKLO)
ANA - starša
19.00 †Jakob in starši Jagodic
Device Marije
17. NAVADNA7.00 za farane
KRIŠTOFOVA
10.00 †Anica Pušavec
NEDELJA
VIKTOR I.
papež
MARTA
Lazarjeva
sestra

7.00 †iz družine Štular
†Ana Gašperlin
7.00 †iz družine Črnoga
20.00 †Anton in Marija Rožman, obl. (LUŽE)

PETER
7.00 †starši Zorman in Martina Kos
KRIZOLOG
20.00 †Ciril Luskovec (SREDNJA VAS)
škof in cerk. uč.
IGNACIJ
19.00 †Igor, Janez in starši Cankar
LOJOLSKI
za zdravje
ustan. jezuitov
ALFONZ
19.00 †Milan Umnik
LIGVORIJ
20.00 †Blaž Zor, obl. (VISOKO)
škof in cerk. uč.
EVZEBIJ
škof
18. NAVADNA
NEDELJA

8.00 †Anton in Janez Gašpirc ter †iz družine Belehar
19.00 †iz družine Kadivec

(VOKLO)

7.00 za farane
8.00 za Božji blagoslov in varstvo v družini (PREBAČEVO)
10.00 †Jože Zaviršek
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JANEZ VIANEJ
arški župnik
MARIJA
SNEŽNA
JEZUSOVA
SPREMENITEV
NA GORI
SIKST II.
papež in
mučenec

7.00 †Jerca, obl. in dva brata Dolenc
za zdravje
7.00 †Janez Donša
20.00 †Franci Štempihar, obl. (LUŽE)
7.00 †Jakob Verbič
20.00 †Angela in Alojzij Luskovec, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Franc Jarc

19.00 †Kraševčevi
DOMINIK
ustanovitelj 20.00 †starši in brat Franc Blažun ter mož Aldo Lavrenčič,
obl. (VISOKO)
dominikancev
TEREZIJA
8.00 †Franc Naglič, obl. (VOKLO)
BENEDIKTA OD
19.00 †Marija Školc, obl.
KRIŽA - Edith St
7.00 za farane
19. NAVADNA
10.00 †Maks Krumpestar
NEDELJA
10.00 za sosesko - žegnanje (SREDNJA VAS)
KLARA
(JASNA)
devica
IVANA
ŠANTALSKA
redovnica

7.00 †iz družine Lang
†Alojz Potočnik, obl.
20.00 †Miro in Franc Štular, obl. (VISOKO)
7.00 †Anton Logar, obl.
20.00 po namenu (LUŽE)

PONCIJAN,
7.00 †Frančiška in Kati Vidmar
pp., in HIPOLIT,
20.00 †starši, brata in sestra Gašperšič (SREDNJA VAS)
duh., mučenca
MAKSIMILIJAN
KOLBE
mučenec

7.00 †trije bratje Luskovec
†Antonija Petrič, 30. dan

MARIJINO
7.00 za farane
VNEBOVZETJE
10.00 †Jakob Verbič
- VEL. ŠMAREN
ROK
spokornik

8.00 †Ivanka Kristanc, obl. (VOKLO)
19.00 †Franc Gašperlin, obl. (Iz Luž)
19.30 za zdravje v čast svetemu Roku (HOTEMAŽE)

7.00 za farane
20. NAVADNA
10.00 †Ana Turk, obl.
NEDELJA
10.00 za soseko - žegnanje (VISOKO)
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