SEPTEMBER

10

PONEDELJEK
SEPTEMBER

11

TOREK
SEPTEMBER

12

SREDA
SEPTEMBER

13

ČETRTEK
SEPTEMBER

14
PETEK

SEPTEMBER

15

SOBOTA
SEPTEMBER

16

NEDELJA
SEPTEMBER

17

PONEDELJEK
SEPTEMBER

18

TOREK
SEPTEMBER

19

SREDA
SEPTEMBER

20

ČETRTEK
SEPTEMBER

21
PETEK

SEPTEMBER

22

SOBOTA
SEPTEMBER

23

NEDELJA

NIKOLAJ
TOLENTINSKI
spokornik

18.00 †Franc Rakovec, obl.
†Alojz Pavlinič in vsi rajni iz družine Perič
19.00 †Slavko Kozelj (HOTEMAŽE)

PROT IN
HIJACINT
mučenca

18.00 †Francka in vsi rajni iz družine Kern
19.00 †Marija Gašperlin (LUŽE)

MARIJINO
IME

18.00 †Franc Galičič
†Tončka, obl. in Franc Traven
19.00 †Matija in Ana Gašperšič (SREDNJA VAS)

JANEZ
18.00 †iz družine Hvasti in Čehovin
ZLATOUSTI
†Ljudmila in Alojz Gašperšič
škof in cerk. uč.
POVIŠANJE
SVETEGA
KRIŽA

18.00 †Anton Vidmar, obl.
19.00 †Miha Knific (PREBAČEVO)

†Anton Pirnovar, obl. (VOKLO)
v zahvalo za srečno operacijo (VISOKO)
†Mateja Kimovec, obl.
za farane; 8.00 †Marjana Juvan (OLŠEVEK)
†Ljudmila Svetelj
24. NEDELJA
za sosesko - žegnanje (PREBAČEVO)
MED LETOM
†Jernej in Milka Pilar
†Blaž in Ivana Orehar
ROBERT
†iz družine Žagar
škof in
cerkveni učitelj 19.00 †Jožef Ferlan, obl. (HOTEMAŽE)
ŽALOSTNA
MATI
BOŽJA

8.00
8.00
18.00
8.00
10.00
10.00
19.00
18.00

RIHARDA
cesarica

18.00 †Franc Novak in Irena Potočnik
19.00 †Mimi Jurica ter Pavla in Franc Štempihar (LUŽE)

JANUARIJ
škof in
mučenec

18.00 †Vinko Vidmar, obl.
†Janez Jagodic, obl.
19.00 †Mimi Jurica, obl. (SREDNJA VAS)

ANDREJ
18.00 †Starši Alvijan
duhov. in drugi
†Franc Ropret, obl.
korejski muč.
MATEJ
apostol in
evangelist

18.00 †Frančiška Rakovec, obl.
19.00 †Žbičarjevi, Šterovi in Egartovi (VISOKO)

MAVRICIJ
mučenec

8.00 †Marija Gorjanc - Žumrova (VOKLO)
18.00 †Marija Logar, obl.

8.00
25. NEDELJA
8.00
MED LETOM 10.00
Slomškova n.
19.00

za farane
†Ana Gašpirc, obl. in starši Jagodic (OLŠEVEK)
†Angela in stari starši Ajdovec; za vero vnukov
†Peter Snedec ter starši in brat Jelovčan

Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnik, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-pošta: urban.kokalj@rkc.si, spletna stran: www.sencur.net, TRR: 07000-0000616622 (GB)

GODOVI IN SVETE MAŠE

Farni
list

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXIII, številka 9
26. avgust 2018
NADŠKOFOVA SPODBUDA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

„Dragi učenci!
Šolske torbe so pripravljene. Ene modernejše, druge bolj preproste. V njih bolj
ali manj vse tisto, kar ste mogli priskrbeti v času počitnic in priprav na novo šolsko
leto. Nekatere stvari bo potrebno še dodati po prvih dnevih pouka. Čeprav je priprava vsega potrebnega za šolo pomembna in pogosto terja veliko skrbi, so dejansko
pomembnejše druge stvari. Kakšne misli vas prevevajo ob začetku novega šolskega
leta? Se ga veselite? Vas navdaja negotovost? Vstopate vanj z radovednostjo? Kakšne in kako visoke cilje ste si zadali za šolsko leto, ki prihaja? Verjamem, da veliko
učencev komaj čaka, da s prvim šolskim dnem ponovno srečajo sošolce. Počitnice so
čudovite, a družba vrstnikov, s katerimi delite vse, kar prinaša šola, je nekaj lepšega.
Med seboj boste delili doživetja počitniških mesecev. Potrudite se, da boste s temi
pogovori drug drugega bogatili. Ne gre za tekmovanje. Utrjujte vaša prijateljstva.
Predvsem pa bodite radovedni. Kako lepo je vsak dan odkriti nekaj novega. Kako
lepo je doživljati, da je tvoj pogled vedno širši. Vsak dan več veš, več znaš in imaš
lahko vedno več zdravega zaupanja vase. Res pa je, da ne gre brez napora. Potrebno
je sedeti za knjigo, ob domačih nalogah in učenju. A ves napor poplača zadovoljstvo,
ki ga doživite ob uspešnem preverjanju znanja, ob dobri oceni, ob pohvali učiteljev
in staršev. Trud je povrnjen.
Dragi učitelji!
Ko boste prvo učno uro pred seboj ugledali obraze učencev, ki ste jih učili že
lani, ali pa bodo čisto novi, boste začutili, da to vendarle niso povsem isti otroci in
isti obrazi, od katerih ste se poslovili ob koncu prejšnjega šolskega leta. Za njimi
so doživetja počitniškega časa, morda tudi preizkušenj, povezanih s tem časom.
Sprejemajte jih s spoštovanjem in sočutjem. Tako boste dobili dostop ne samo do
njihovega znanja, ampak se vam bo odpirala pot do njihovih duš, do utripanja njihovega srca. Spoznavali boste njihove upe in bojazni. Spoštovanje in sočutje vam
bosta razkrivala razmere, v katerih živijo in odnose, ki jih obdajajo. Pogledali boste
v njihove družine in lažje jih boste razumeli in spremljali v tem novem šolskem letu
njihove intelektualne in srčne rasti.

In vi, dragi starši!
Bodite veseli svojih otrok. Še danes me zaboli izjava očeta, ki je rekel, da od
svojih otrok ne pričakuje drugega, kot da so najboljši. Vas prosim, da od svojih otrok
pričakujete, da postajajo dobri, delovni in srčni ljudje. Stojte jim ob strani ob tem
prizadevanju, saj bodo kot dobri, delovni in srčni ljudje lahko tudi srečni. Osrečevali
bodo tudi druge in jim prinašali veselje v življenje.“ Stanislav Zore, nadškof

GODOVNI DAN SVETE MATERE TEREZIJE

V sredo, 5. septembra, bomo obhajali god svete Matere Terezije, velike misijonarke
ljubezni. Pri sveti maši bomo blagoslovili njen kip, ki nas bo odslej spremljal na
stranskem oltarju pri ženski strani. Naj nas zgled in priprošnja svete Matere Terzije
nagovarja k pričevanju vere po dejavni ljubezni do vseh preizkušanih, ki potrebujejo
našo ljubezen in preko nas tudi Božjo tolažbo!
Stranski oltar na moški strani pa bo ob drugi priložnosti dopolnil kip sv. Jožefa!

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA BREZJAH

V soboto, 8. septembra, bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice. Ob10.30
bo sveta maša, pred njo pa molitvena ura. Lepo vabljeni!

STIČNA MLADIH

Vseslovensko srečanje mladih v Stični bo v soboto, 15. septembra. Lepo vabljeni
lanski birmanci, srednješolci in študentje. Za avtobusni prevoz se prijavite v župnišču!
SEJA ŽPS bo v sredo, 19. septembra, zvečer ob 20- ih!

CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNEJGA TELESA V HRASTJU

V petek, 21. septembra, ko obhajamo godovni dan svetega apostola in evangelista
Mateja, ki je zavetnik naše podružnične cerkve v Hrastju, bomo tu obhajali praznik
celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Dopoldan ob 10- ih bo sveta maša,
njej pa bodo sledile molitvene ure: od 11- ih do 12- ih skupno češčenje, od 12- ih
do 13- ih duhovniki, od 13- ih do 14- ih tiha in zasebna molitev, od 14- ih do 15- ih
soseska iz Prebačevega, od 15- ih do 16- ih soseka iz Hrastja, od 16- ih do 16.30
veroučenci iz vseh razredov, ob 16.30 skupna molitev rožnega venca, ob 17- ih
sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto mašo. Sklep
češčenja s sveto mašo bo vodil naš novi kaplan g. Marko Mrlak, ki nam bo ob koncu
svete maše podelil tudi novomašni blagoslov. Lepo vabljeni!

SLOMŠKOVA NEDELJA in blagoslov šolskih potrebščin
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31
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SEPTEMBER

2

NEDELJA
SEPTEMBER

3

PONEDELJEK
SEPTEMBER

4

TOREK
SEPTEMBER

5

SREDA

V ponedeljek, 24. septembra, goduje blaženi škof Anton Martin Slomšek. Zunanjo
slovesnost bomo obhajali v nedeljo, 23. septembra. Pri sveti maši ob 10- ih bomo
še posebej prosili za blagoslov novega pastoralnega in šolskega leta. Otroci prinesite s seboj šolske in veroučne potrebščine, ki jih bomo tudi blagoslovili in prosili
blaženega Slomška za pomoč pri učenju in vzgoji.

SEPTEMBER

V četrtek, 30. avgusta, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitvena ura;
v četrtek, 6. septembra, bo molitvena ura za duhovnike in nove duhovne poklice; v
četrtek, 13. septembra, bo tiha in zasebna molitev; v četrtek, 20. septembra, pa bomo
molili za blagoslov novega šolskega in pastoralnega leta.

SEPTEMBER

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene do konca koledarskega leta!

6

ČETRTEK
SEPTEMBER

7

PETEK

8

SOBOTA
SEPTEMBER

9

NEDELJA

MONIKA
mati svetega
Avguština

19.00 †Ivan Žerovnik in Rajko Križnar, obl.
†Franc Rozman - Gasilska cesta 30
20.00 †Irmina in Matija Pernuš, obl. (HOTEMAŽE)

AVGUŠTIN
19.00 †iz družine Štirn - Srednja vas 2
škof in cerkveni
†Franc Dolenec
učitelj
MUČENIŠTVO 19.00 v zahvalo
20.00 †starši in Jože Gašperšič (SREDNJA VAS)
JANEZA
20.00 †Pavel Hudobivnik (LUŽE)
KRSTNIKA
FELIKS
mučenec

19.00 †Jernej in Kristina Česen
†Jože, obl. in Antonija ter Joža Sitar

RAJMUND
mučenec

19.00 †Alojz in Alojzij Teran
20.00 †Marjana Lebič
†Angelca Markun (VISOKO)

EGIDIJ
opat
22. NEDELJA
MED LETOM angelska
nedelja
GREGOR VELIKI
papež in
cerkveni učitelj
ROZALIJA
devica

8.00 †starši Žerovnik (VOKLO)
19.00 †Anton in Frančiška Kavčnik, obl.
8.00
10.00
10.00
19.00
18.00

za farane; 8.00 †Miha Sajevec, obl. (OLŠEVEK)
za Božji blagoslov v družini
za sosesko - žegnanje (HOTEMAŽE)
†Gabrijela Kavčič
†Marko Likar
†starši Valentina in Peter Jerala
19.00 †Peter Jesihar, obl. (HOTEMAŽE)

18.00 †Pavla Mrkun ter starši Janko in Julijana Ulčar
19.00 †Pavla, obl. in Franc Štempihar (LUŽE)

MATI TEREZIJA 18.00 †Pavel in Pavla Gorenec
†Marija Erzar
redovna
ustanoviteljica 19.00 †Jože in Jerca Sajevic (SREDNJA VAS)
ZAHARIJA
prerok

18.00 †Miha Sitar
za duhovnike in nove duhovne poklice

REGINA
devica in
mučenka

18.00 Mariji v zahvalo in priprošnjo
19.00 †starši in stari starši Dolhar (VISOKO)

8.00
ROJSTVO
DEV. MARIJE
- mali šmaren 18.00
8.00
23. NEDELJA 10.00
MED LETOM 10.00
19.00

†Ivana Belehar, 30. dan; na čast Materi Božji za
pravo spoznanje in odločitev za srednjo šolo
†Uršula Kremžar, obl.
za farane; 8.00 †starši, bratje in sestra Sajevic
†Jože Mohar, obl.
(OLŠEVEK)
za sosesko - žegnanje (HRASTJE)
†Zvonimir Žnidaršič, obl. in starši Bučak

