DECEMBER

3

PONEDELJEK
DECEMBER

4

TOREK
DECEMBER

5

SREDA
DECEMBER

6

ČETRTEK
DECEMBER

7

PETEK
DECEMBER

8

SOBOTA
DECEMBER

9

NEDELJA
DECEMBER

10

PONEDELJEK
DECEMBER

11

TOREK
DECEMBER

12

SREDA
DECEMBER

13

ČETRTEK
DECEMBER

14
PETEK

DECEMBER

15

SOBOTA
DECEMBER

16

NEDELJA

FRANČIŠEK
KSAVER
duhovnik

18.00 †starši in brat Franc Rakovec
†Jurij Celar, obl.
†Irmina Pernuš

JANEZ
18.00 †Vinko, obl. in Anica Pušavec
DAMAŠČAN
†Karel Bricelj, obl.
duh. in cerk. uč.
SAVA
opat
NIKOLAJ MIKLAVŽ
škof

18.00 †Janez Kadivec
†Niko Vidic
†Frančiška, Franc in Tončka Golob
18.00 †Franc Žerovnik in starši Porovne
za duhovnike in nove duhovne poklice

AMBROŽ
18.00 †Janez Rozman, obl.
škof in
†Janez in Justina Hvasti
cerkveni učitelj
BREZMADEŽ. 8.00
8.00
SPOČETJE
DEV. MARIJE 18.00
8.00
2. ADVENTNA 8.00
10.00
NEDELJA
19.00
18.00
LORETSKA
MATI BOŽJA
DAMAZ I.
papež

za Božji blagoslov in Marijino varstvo v zakonu
†Boštjan Štefe, obl. (OLŠEVEK)
†teti Tinka in Pavla - iz Drulovke; za zdravje
za farane
†Jože Logar (OLŠEVEK)
†mama Ivanka Kandiž; za žive in pokojne čebelarje
†starši Ivan in Marija Oblak ter sorodniki Mohar
†starši, brat in sestra Vreček ter Irma Udovič
†starši Taljan in Repnik ter Marija Repnik, obl.
†Anica Bolka

18.00 †Pavel Hudobivnik, obl.
†Alojz in sin Alojzij Teran

PIJ
duhovnik
in mučenec

18.00 †iz družine Šavs in Rakar
†Štefka, obl. in Stane Česen
†Anamarija Rozman, obl.

LUCIJA
devica
in mučenka

18.00 †Frančiška, obl. in vsi rajni iz družine Pestar
19.00 na čast Materi Božji (LUŽE)

JANEZ OD
18.00 †Miro Rogelj, obl.
KRIŽA
†starši Zofija in Franc Erjavec, obl.
duh. in cerk. uč.

bl. ANTONIJA
in druge
drinske muč.

18.00 †starši, bratje in sestra Kraševec
†Marija Just in Marinka Rabič, obl.

8.00
3. ADVENTNA 8.00
10.00
NEDELJA
19.00

za farane
†Viktor in Antonija Sajevic ter Frančiška Šipec (OLŠ.)
†Milan Rahne in Stane Hočevar, obl.
†Franc, obl. in starši Globočnik

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)
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NEDELJA KRISTUSA KRALJA IN CELONOČNO ČEŠČENJE
SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Jezus ni nikoli v času svojega javnega delovanja govoril, da je kralj. Ko so ga
ljudske množice hotele postaviti za kralja, se jim je umaknil. Šele tedaj, ko ga je
Poncij Pilat na veliki petek spraševal, ali je kralj, mu je odgovoril pritrdilno, a je
tudi dodal: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.«
Na svetu so kraljestva, cesarstva, narodi imajo svoje voditelje in vladarje. Mnogi
med njimi so prišli iz anonimnosti in si zavarovali oblast s tisoči človeških življenj.
Koliko časti in pozornosti so deležni ti zemeljski vladarji, čeprav so samo začasni,
minljivi. Kakšno nasprotje je Kristus Kralj, vladar nebes in zemlje, ki sam daruje
svoje življenje za rešitev vsega človeštva. Sodobniki njegovega kraljestva niso sprejeli. V tako težko in dolgo pričakovanem hrepenenju po kraljestvu, ki so ga preroki
že od davnaj napovedovali, so si ustvarili čisto drugačno podobo kraljestva, ki naj
bi ga Mesija prinesel, da niso verjeli Kristusu, ki je oznanjal, da je božje kraljestvo
že prišlo in zato so križali svojega kralja. V svojih prilikah, da je nebeško kraljestvo
podobno kvasu ali gorčičnemu zrnu, jim je sicer stalno poudarjal, da on ni tak kralj
kakor svetni vladarji tistega časa. Niso razumeli, da je namen Kristusovega kraljevanja časna in večna sreča tistih, ki so mu zvesti.
V noči iz sobote na nedeljo Kristusa Kralja (25. novembra) bomo pri župnijski
cerkvi imeli celonočno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Po večerni sveti maši
se bodo vrstile naslednje molitvene ure: ob 19- ih skupna molitev, ob 20- ih tiha
in zasebna molitev, ob 21- ih mladina, ob 22- ih Zakonska skupina Eno, ob 23- ih
tiha in zasebna molitev, ob polnoči Zakonska skupina svete Ane, ob 1- ih Zakonska
skupina svetega Jožefa, ob 2- h starejša zakonska skupina, ob 3- h tiha in zasebna
molitev, ob 4- ih Frančiškova skupina, ob 5- ih ŽPS, ob 6- ih tiha in zasebna molitev, ob 7- ih skupna molitev, ob 8- ih sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega,
zahvalno pesmijo, blagoslovom z Najsvetejšim in sveto mašo. Sklep celonočnega
češčenja in sveto mašo bo vodil provincialni minister Slovenske minoritske province
svetega Jožefa p. Igor Salmič, ki bo maševal tudi dopoldan ob 10- ih.
Povabljeni, da si vzamemo čas za molitev, češčenje in pogovor z Jezusom!

KONCERT NA OLŠEVKU

Glasbeno društvo sveti Mihael Olševek prireja koncert z naslovom POZDRAV
CECILIJI, ki bo v petek, 23. novembra, ob 19- ih v cerkvi svetega nadangela Mihaela
na Olševku. Nastopili bodo MePZ Sveti Mihael, OPZ Mladi upi, KPZ Gallus Kranj
in instrumentalisti. Prisrčno vabljeni!

TEDEN KARITAS

V tednu Karitas-a (od 26. novembra do 2. decembra) smo povabljeni, da še posebej izrazimo svojo solidarnost in darujemo hrano ter ostale darove, ki jih bomo
v okviru Župnijske Karitas namenili pomoči potrebnim. Svoje darove boste lahko
oddali: v Šenčurju v četrtek, 29.11., in petek, 30.11., od 17- ih do 18- ih v kaplaniji;
na Olševku v četrtek, 29.11, in petek, 30.11., od 17- ih do 18- ih pri Nagličevih; v
Vogljah v petek, 30.11., od 16- ih do 18- ih v župnišču; na Visokem v petek, 30.11.,
od 17- ih do 18- ih v zakristiji; na Lužah v petek, 30.11., od 17- ih do 18- ih v Gasilnem domu in v Hrastju v soboto, 1.12., od 9- ih 13- ih v župnišču. Bog povrni!

BLAGOSLOV ADVENTNIH VENČKOV

Na prvo adventno nedeljo, 2. decembra, bomo pri vseh svetih mašah blagoslovili
adventne venčke. Skozi ves advent smo povabljeni, da se ob venčkih zbiramo k družinski in tudi osebni molitvi in se tako kar najbolje pripravimo na božične praznike.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Sveti Miklavž bo v sredo zvečer, 5. decembra, po domovih obiskal otroke, katerih
starši boste izrazili željo po obisku. Miklavževi spremljevalci sprejemajo prijave v
smeri severno od gostilne Pri Jožu na telefonsko številko 040 899 423 (Vinko) in v
južni smeri na telefonsko številko 031 343 160 (Silvo).

PRAZNIK MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SPOČETJA (8.12.)

Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor,
hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino
edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi
kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom. Marija je bila že ob
spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče milosti, se pravi brez greha. Kristjan ta
dar prejme z zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni greh, mu da posvečujočo milost
in ga vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni
spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo zaživi odrešeno življenje.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
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TOREK
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SREDA

V soboto, 15. decembra, bomo pri večerni sveti maši začeli z božično devetdevnico. K sodelovanju še posebej lepo vabljene mlade družine z otroci.

NOVEMBER

V župnišču ponovno zbiramo ozimnico in druge darove za Bogoslovno semenišče.
Tudi tako lahko izrazimo skrb za duhovne poklice, predvsem pa zanje veliko molimo.

NOVEMBER

SKRB ZA BOGOSLOVNO SEMENIŠČE

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 22. novembra, bo pred večerno sveto mašo molitvena ura za duše v
vicah; v četrtek, 29. novembra, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek,
6. decembra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 13.
decembra, pa bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitvena ura.
SVETE MAŠE- že sprejemamo mašne namene za marec 2019.
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ČETRTEK

30
PETEK

DECEMBER

1

SOBOTA
DECEMBER

2

NEDELJA

ANASTAZIJ II.
papež
BAZILIJ
škof in
mučenec
DAROVANJE
DEVICE
MARIJE

18.00 †Francka Jerkič
†Marija, obl. in dva Antona Molj
†Marija in Marjan Kosirnik
18.00 †Dora Ogris in Andrej Repnik
†sestra Ana Piber
18.00 †Andrej in starši Barle
†Blaž, Amalija in Ana Vidmar
†Valentina in Alojz ter bratje Potočnik

CECILIJA
devica in
mučenka

18.00 †Milka Pilar in Cilka Kern
†Vinko Gašperlin in vsi rajni iz družine Bučar

KLEMEN I.
papež

18.00 †Miha Sitar, obl.
†Franc Pifko, obl.

ANDREJ
18.00 †Janez in Marija Frantar
in drugi
†starši ter bratje in sestre Tičar
vietnamski muč
8.00 za farane; na čast sveti Katarini
JEZUS
8.00 †starši Hribar (OLŠEVEK)
KRISTUS
10.00 †Janko Stare, 30. dan; †Anton Karun, obl.
KRALJ
10.00 †Katarina in Franc Sajovic (SREDNJA VAS)
VESOLJSTVA
19.00 †Marinka Korošec, obl. in stari starši
18.00 †Jože Grilc
VALERIJAN
†Nace Murko
škof
†Silvo Balažic, obl.
VIRGIL IN
MODEST
škofa

18.00 †Franc Žerovnik
†Franc Gašperlin, obl.

KATARINA
LABOURE
redovnica

18.00 †Janez Jagodic
†Marija Pintar, obl.
v zahvalo za milost vere

FILOMEN
mučenec

18.00 †Matej Oblak
†Milan Perenič, obl.

ANDREJ
apostol

18.00 †bratje in sestre Višnarjevi
†Zdravka Šimunkovič, obl.
19.00 za stanovsko stanovitnost (LUŽE)

18.00 †starši Kimovec in Sešek
v zahvalo za vse uslišane prošnje
za zdravje
8.00 za farane; 8.00 †Janez in starši Čebašek (OLŠEVEK)
1. ADVENTNA
10.00 †Janez, obl. in Frančiška Pipan
NEDELJA
19.00 †starši in brat Ivan Maselj ter sestra Ivanka Potočnik
EDMUND
mučenec

