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BENEDIKTA
devica in
mučenka

18.00 †Jernej, obl. in Ana Ajdovec
†Alojz in Frančiška Rozman
19.00 †Lovro in Jožefa Sodnik (HOTEMAŽE)

ABRAHAM očak 18.00 †France in Joža Žvan, obl.
IN SARA žena 19.00 †Frančiška Ogris, obl. (LUŽE)
DANIJEL
mučenec
JANEZ XXIII
papež

18.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
†Franc Müller in starši Rozman
19.00 †Ivanka Rakar, obl. (SREDNJA VAS)
18.00 †Pavla in starši Arnež
†Franc in Lucija Vidmar

MAKSIMILJAN 18.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje otrok
19.00 †Peter Matija Bakovnik, obl.
CELJSKI
†Jože in Francka Pikš, obl. (VISOKO)
mučenec
KOLOMAN
mučenec
28. NEDELJA
MED LETOM farno
žegnanje
TEREZIJA
VELIKA
dev. in cerk. uč.
GAL
opat
IGNACIJ
ANTIOHIJSKI
škof in muč.

8.00 †Janez Gašpirc, obl. (VOKLO)
18.00 †Silva Draksler, obl.
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane; †Višnarjevi
†Franci Čebulj (OLŠEVEK)
za dobro vseh družin
†Alojzij Gašperšič, obl.
†Terezija Šenk
za zdravje v družini
19.00 v zahvalo in za Božje varstvo (HOTEMAŽE)

18.00 †Antonija Škerjanc, obl.
19.00 za zdravje (LUŽE)
18.00 †Jože, obl. ter Janko in Zofija Križnar
19.00 †Anica Kern, obl.
†Franc Jarc, obl. (SREDNJA VAS)

LUKA
evangelist

18.00 †Franc Gašperlin
†Marija in Jože Martinjak

PAVEL
OD KRIŽA
duhovnik

18.00 †Ana in Janez Kristanc
†Jure Lombar
19.00 †Marija Žaler, obl. (VISOKO)

ROZALIJA
redovnica

8.00 †Ivana Prestor, obl. (VOKLO)
18.00 †Luka Kordež

8.00
29. NEDELJA
8.00
MED LETOM 10.00
misijonska n.
19.00

za farane
†starši in brata Rogelj ter Franc Slivnik (OLŠEVEK)
†Miha Kern ter starši Jože in Marija Kuhar
†Emilija Knez in Mihael Dobršek

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

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXIII, številka 10
23. september 2018
PRAZNIK FARNEGA ŽEGNANJA

Drugo nedeljo v oktobru vsako leto praznujemo slovesni praznik farnega žegnanja.
Gre za slovesni praznik celotne župnije, saj tedaj praznujemo obletnico posvetitve
naše župnijske cerkve, ki je za večino faranov tudi krstna cerkev in je zato zanje
Šenčur tudi matična župnija. Naša sedanja cerkev svetega Jurija je bila posvečena
leta 1761, prvotna cerkev pa se tu omenja že v devetem stoletju.
Ob letošnjem farnem žegnanju bomo na predvečer praznika, torej v soboto,
13. oktobra, po večerni sveti maši imeli slovesni koncert, s katerim želimo zaznamovati prvo obletnico naših novih orgel. Lansko leto so namreč prav na farno
žegnanje zapeli prvi trije registri, katerim so počasi sledili vsi ostali. Na koncertu
bo sodelovalo preko šestdeset pevcev iz različnih pevskih zborov: Komorni pevski
zbor Mysterium iz Kranja, Ženski pevski zbor Petrol iz Ljubljane, Komorni moški
zbor iz Celja, Vokalna skupina Vodomke iz Laškega in komorni godalni orkester.
Koncert bodo izvajali pod vodstvom dirigenta Lovra Freliha.
V nedeljo, 14. oktobra, na sam praznik žegnanja bomo pri jutranji sveti maši
ob 8- ih v prezbiteriju blagoslovili nov „misijonski križ.“ Gre za restavrirani križ
z Jezusom, ki je preko 150 let nagovarjal samostan sester uršulink v Škofji Loki.
Odslej pa bo kot glavni križ naše župnijske cerkve nagovarjal sedanji in prihodnji
rod našega župnijskega občestva. Pri sveti maši ob 10- ih bo po nadškofovem
pooblastilu umestitev štirih mož v službo izrednega delivca svetega obhajila.
Ti možje, ki se bodo v tej službi pridružili Gašperju Berčiču in jih je Župnijski urad
Šenčur predlagal nadškofu msgr. Stanislavu Zoretu, so: Jože Žugec, Jani Jeraj, Matej
Mozetič in Andrej Uranič. Po nadškofovem dekretu bodo lahko redno delili sveto
obhajilo pri svetem bogoslužju in tudi bolnikom po domovih znotraj naše župnije.
S petimi izrednimi delivci svetega obhajila bo tako lahko obhajilo pri svetih mašah
potekalo še bolj urejeno in nemoteno. Če bi kdo želel poleg prvih petkov v mesecu
sveto obhajilo prejemati na domu vsako nedeljo, se lahko obrne na katerega koli
izrednega delivca. Seveda pa ti izredni delivci ne morejo podeljevati zakramenta
svete spovedi in bolniškega maziljenja. Vsi skupaj ohranjajmo poglobljeno vero
in iskreno spoštovanje do Najsvetejšega zakramenta presvete Evharistije!

ZAČETEK NOVE PEVSKE SEZONE TUDI NA OLŠEVKU

V petek, 28. septembra, bo Otroški pevski zbor Mladi upi ponovno začel z rednimi
pevskimi vajami. Vaje bodo vsak petek od 17.30 do 18.30 v pevski sobi župnišča
na Olševku. Odrasli pa ste povabljeni k sodelovanju v Cerkvenem pevskem zboru
Sveti Mihael. Pevske vaje bodo vsak četrtek ob 20- ih. Lepo vabljeni, korajža velja!

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 4. novembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih praznovali zakonske jubileje. Vsi zakonski pari, ki ste ali pa še boste v tem letu praznovali 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali 65 let skupnega življenja, ste vabljeni, da se
čimprej prijavite v župnišču, da bomo lažje pripravili omenjeno jubilejno bogoslužje.

SREČANJE ZA STAREJŠE bo v nedeljo, 28. oktobra, ob 15- ih!
MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

V župnijski pisarni že sprejemamo molitvene namene za naše drage rajne. Zanje
bomo še posebej molili skozi ves mesec november pri svetih mašah med tednom. V
molitvi in daritvi svete maše ter z darovi v dober namen ostanimo povezani z rajnimi!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 27. septembra, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitvena
ura; v četrtek, 4. oktobra, ko bomo obhajali god svetega Frančiška Asiškega, bo
molitev oblikovala Frančiškova skupina; v četrtek, 11. oktobra, bomo molili za naše
družine; v četrtek, 18. oktobra, pa bomo molili za vse bolne in preizkušane.

4. oktober: GOD SVETEGA FRANČIŠKA ASIŠKEGA

Sveti Frančišek se je rodil leta 1181/82 v Assisiju. Bil je radoživ in vesel mladenič. Njegov cilj je bil postati vitez. Leta 1202 je komaj dvajsetleten odšel v vojno
med mestoma Assisi in Perugia. Enoletno ujetništvo v ječah je prineslo spremembo.
Frančišek je spoznal, da mora biti v življenju poleg blaginje in telesnih užitkov še
kaj drugega. Romanje v Rim je njegovo prepričanje še okrepilo. Očaran je bil nad
češčenjem Jezusa Kristusa, vendar še ni vedel, kako naj oblikuje svoje življenje.
Leto 1205 je bilo zanj odločilno. Kot že tolikokrat prej je molil v mali razpadajoči
cerkvici svetega Damijana pod Assisijem. Nenadoma je zaslišal, kako mu Kristus
s križa govori: »Frančišek, pojdi in popravi mojo razpadajočo hišo!« Poziv je tedaj
razumel dobesedno. Prodal je številne bale očetovega blaga, izkupiček pa izročil
župniku cerkvice svetega Damijana, da jo obnovi. Kmalu nato je med sveto mašo
v cerkvi svete Marije Angelske v Porcijunkuli na ravnini pod Assisijem zaslišal besede iz Lukovega evangelija: »Ne nosite s seboj ne denarnice ne torbe ne čevljev.«
Spoznal je, da mu je s tem nakazana njegova pot najbolj ubogega med ubogimi.
Leta 1210 je Frančišek z dvanajstimi tovariši odšel k papežu Inocencu III. v Rim
in od njega dobil potrditev prvega preprostega redovnega življenjskega vodila. Vse
življenje je imel pred seboj en sam cilj: postati vedno bolj podoben Kristusu. Dne
24. septembra 1224 je med molitvijo in v zamaknjenosti na La Verni začutil rane
Jezusa Kristusa. To je v zgodovini Cerkve prva zanesljivo izpričana stigmatizacija.
Frančišek je zaradi spokornega življenja, dolgih postov in romanja v Sveto deželo
resno zbolel. Umrl je 3. oktobra 1226. Šele naslednji dan so na njegovem telesu
odkrili Kristusove rane. V manj kot dveh letih po njegovi smrti ga je papež Gregorij
IX. razglasil za svetnika. Radi se priporočajmo svetemu Frančišku z željo, da bi po
njegovem zgledu in priprošnji tudi mi vsak dan v večji meri živeli Jezusov evangelij.
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ANTON M.
SLOMŠEK
škof
SERGIJ
menih
KOZMA IN
DAMIJAN
mučenca
VINCENCIJ
PAVELSKI
ust. lazaristov

18.00 †Ivanka Pavlič in Marjeta Sluga, obl.
†Ivan Lanišek, obl.
19.00 †Anton Čebulj (HOTEMAŽE)
18.00 †Miro, Mojca in starši Košnik
†Jožef Sodnik, obl.
19.00 †Miha Štern (LUŽE)
18.00 †Andrej, obl. in Milka Potočnik
†starši Anton in Milka Likozar
19.00 †starši, sestra Marinka in brat Jože Štern (SR. VAS)
18.00 †Jerca Sitar, obl.
†starši in brat Sodnik

VENČESLAV
mučenec

18.00 †Ana in Janko Gašperlin, obl.
19.00 †Cecilija Vreček, obl. in vsi rajni Cvetovi (VISOKO)

MIHAEL,
GABRIJEL
IN RAFAEL nadangeli

8.00 †Marija Jarc, obl. (VOKLO)
8.00 †Pavel Hudobivnik (OLŠEVEK)
18.00 †Antonija Delavec, obl.

26. NEDELJA
MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 za sosesko - žegnanje (OLŠEVEK)
10.00 †Tone in bratje Mohar
19.00 †Anže Ribnikar, obl.; †Bernyce Barr

18.00 †Janez Jagodic in Majda Križman
TEREZIJA
†starši Frančiška in Janez Golob
DETETA JEZUSA
dev. in cerk. uč. 19.00 †starši Košir (HOTEMAŽE)
ANGELI
VARUHI

18.00 †Antonija in Valentin Okorn
19.00 †starši Anton, obl. in Marija Potočnik (LUŽE)

FRANČIŠEK
BORGIA
redovnik

18.00 †Alojz Logar
v zahvalo
19.00 †Jože Vreček, obl. in Franc Škerjanc (SREDNJA VAS)

FRANČIŠEK
ASIŠKI
redovni ust.

18.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
na čast svetemu Frančišku

MARIJA FAVST. 18.00 †Ana in Alojz Luskovec, obl.
19.00 †Polona Tičar, 30. dan
KOWALSKA
†starši ter brat in sestra Šter (VISOKO)
redovnica
8.00 †Ivana Belehar (VOKLO)
BRUNO
ustanovitelj 18.00 †starši, bratje in svakinja Ostrelič
na čast Svetemu Duhu
kartuzijanov
8.00 za farane; 8.00 †Štefanija Lombar, obl. (OLŠEVEK)
27. NEDELJA
MED LETOM - 9.30 za sosesko - žegnanje (VOGLJE)
rožnovenska 10.00 †Franc Galičič, obl.
19.00 †Stanislav in sorodniki Zupin
nedelja

