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18.00 †Frančiška in Franc Žerovnik, obl.
TOMAŽ
†Mojca, obl., Igor in Janez Cankar ter Miro Košnik
AKVINSKI
†Jernej Jagodic
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
škof
MARTINA
devica in
mučenka

18.00 †starši Golob ter sestra Pavla in brat Janko
†Berta, obl. in Lojze Brankovič
18.00 †Ana, obl. in Milan Umnik
†Marija Pavlič
†Pavla Slemc in Marija Grilc

JANEZ BOSCO 18.00 †Angela Žagar, 30. dan
†Jožefa in dva Lojzeta Pajer
duhovnik in
za duhovnike in nove duhovne poklice
redovni ust.
BRIGITA
devica

18.00 †Franc Celar, obl.
†starši Katarina in Aleš Rozman, obl.

8.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
JEZUSOVO
8.00 †Jože in Marjana Juvan (OLŠEVEK)
DAROVANJE 18.00 †Ivana Kozelj, 30. dan; †Pavel Režek, obl.
SVEČNICA
v zahvalo za učljivost v preizkušnjah
8.00 za farane; 8.00 za Božji blagoslov in Marijino varstvo
10.00 †starši in sorodniki Vreček
(OLŠEVEK)
4. NEDELJA
za razumevanje v družini
MED LETOM
17.00 †Blaž Zor (VISOKO)
19.00 †Ivanka in Alojzij Potočnik, obl.
18.00 †starši Alvijan
GILBERT
†Maks Krumpestar in Franc Podjed ter sorodniki
redovni
†Uršula Bobnar, obl.
ustanovitelj
AGATA
devica in
mučenka

18.00 †Vinko Vrhovnik, obl.
†starši Dichelberger

18.00 †Franc Rozman
PAVEL MIKI
†Franc Novak, obl.
in drugi
†Julijana in Slavko Ropret
japonski muč.
ROZALIJA
redovnica

18.00 †sin Franci in žena Vera Baligač
†Marija Jarc

HIERONIM
redovni
ustanovitelj

18.00 †Jože Čebulj, Rozalija Bergant in Pavel Ušeničnik
†Marija Gašpirc, obl.

APOLONIJA
devica in
mučenka

18.00 †Polona Tičar
†Niko Vidic, obl.

5. NEDELJA
MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 †Ana in Janez Sajevic (OLŠEVEK)
10.00 †Anton Sajevic, obl.
19.00 †Jakob Jagodic, obl. in starši Šimenc; †Franc Ogris
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ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXIV, številka 1
13. januar 2019
IZ ŽUPNIJSKE STATISTIKE V LETU 2018

V letu 2018 je bilo v naši župniji: 42 krstov (16 zakonskih, 1 iz zgolj civilnega
zakona in 25 nezakonskih; 25 dečkov in 17 deklic), 51 prvoobhajancev (28 dečkov in
23 deklic), 54 birmancev (23 fantov in 31 deklet), 14 porok (28 oklicev), cerkvenih
pogrebov je bilo 75 (39 previdenih in 36 neprevidenih; moških je umrlo 42, najstarejši
95 let, najmlajši 13 let, povprečna starost 75 let; žensk je umrlo 33, najstarejša 97 let,
najmlajša 55 let, povprečna starost 85 let; povprečna starost vseh umrlih je 80 let).

ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI V LETU 2019

Slovesnosti prvega svetega obhajila: v Hrastju v nedeljo, 19. maja, v Šenčurju in
na Olševku v nedeljo, 26. maja, v Vogljah pa v nedeljo, 9. junija. Duhovna priprava
za prvoobhajance bo od 15. do 17. februarja pri sestrah Hčerah Marije Pomočnice
na Bledu. Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 2. junija. Birmovalec bo nadškof
msgr. Stanislav Zore. Letošnja birma je redna po vrsti (vsakih štiri leta) z arhidiakonovo vizitacijo in s srečanjem župnijskih sodelavcev z birmovalcem. To srečanje
bo v torek, 28. maja. Pred sveto mašo ob 18- ih se bo gospod nadškof najprej srečal
z birmanci, med sveto mašo bo spovedoval, po sveti maši pa torej sledi srečanje
z župnijskimi sodelavci. Duhovna priprava za birmance bo od 17. do 19. maja pri
sestrah Hčerah Marije Pomočnice na Bledu. Poletni oratorij bo potekal od ponedeljka, 8. do sobote 13. julija. Duhovna priprava za oratorijske animatorje bo od 7.
do 9. junija pri sestrah Hčerah Marije Pomočnice na Bledu.

SREČANJE ZA BOTRE BIRMANCEV

V okviru naše šenčurske dekanije bomo imeli tri srečanja za botre letošnjih
birmancev. Prvo srečanje bo v petek, 18. januarja ob 19.30 v Cerkljah v župnijski
dvorani. Predaval bo gospod Klavdio Peterca, župnik v župniji Mokronog.
SEJA ŽPS bo v torek, 22. januarja, ob 19.30.

2. februar: SVEČNICA ALI JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU

Praznik Jezusovega darovanja je dobil tudi ime svečnica, saj ta dan blagoslavljamo
sveče. Svečnica je dan, ko sta Mati Marija in sveti Jožef odnesla novorojenega sina
v tempelj v Jeruzalemu in se zanj zahvalila Bogu. Ko jih je Simeon videl, je vzel
otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč celotnemu svetu.

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV

Srečanje za starše prvoobhajancev in birmancev bo v soboto, 2. februarja, zvečer
ob 19.30 v župnijski cerkvi. Lepo povabljeni tudi vsi ostali, posebej botri birmancev!

3. februar: GODOVNI DAN SVETEGA BLAŽA

V nedeljo, 3. februarja, bomo obhajali god svetega Blaža, ki je priljubljen svetnik
in priprošnjik za zdravje v grlu in zoper vsake druge nevarnosti. Ta dan še toliko
bolj povabljeni k sveti maši in blagoslovu za zdravje na priprošnjo svetega Blaža.
Popoldan ob 17- ih bo sveta maša tudi na Visokem.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 17. januarja, bomo pred večerno sveto mašo molili za bolne, trpeče in
preizkušene; v četrtek, 24. januarja, bomo molili za edinost kristjanov; v četrtek, 31.
januarja, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 7. februarja, pa bomo
molili za duhovnike in nove duhovne poklice.
SVETE MAŠE- v župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec maj!

BOŽIČNI KONCERT V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI

V soboto, 19. januarja, bo že pri sv. maši prepeval Mešani pevski zbor Anton
Foerster, ki nam po sv. maši pripravlja še božični koncert.

LETOŠNJE FARNO ROMANJE

Z letošnjim farnim romanjem bomo obiskali Poljsko. Na pot se bomo podali
na binkoštni ponedeljek, 10. junija, v zgodnjih jutranjih urah. Voditelj romanja bo
frančiškan p. Peter Lavrih. Okvirni program romanja:
1. Dan 10. 6.: Velehrad (Češka), romanje k sv. Metodu, obisk bazilike, sv. maša,
namestitev in večerja v Velehradu.
2. DAN: 11. 6.: Velehrad, Auschwitz, Krakow, popoldne obisk nove cerkve sv.
Janeza Pavla II., prenočevanje v Krakowu, večerja.
3. Dan: 12. 6.: Krakow, sv. maša v cerkvi sv. Favstine Kowalske; Vielička- rudnik
soli, vožnja dalje do Niepokalanov (sv. Maksimilijan Kolbe), namestitev, večerja.
4. Dan:13. 6.: Niepokalanov, sv. maša, obisk samostana v povezavi sv. Maksimilijana Kolbeja, popoldne vožnja do Czenstohowe, namestitev, večerja.
5. Dan: 14.6.: Czenstohova, jutranja sv. maša in odhod proti Sloveniji s prihodom
v poznih večernih urah.
Predvidena okvirna cena romanja z avtobusnim prevozom, prenočišči, polpenzioni in vstopninami naj bi znašala med 400 in 500 €. Povabljeni, da se z romanjem
priporočimo sv. Metodu, sv. Maksimiljanu Kolbeju, sv. Favstini Kowalski in sv.
Janezu Pavlu II.. Prijave že zbiramo v župnišču.

ZAHVALA IZ BOGOSLOVNEGA SEMENIŠČA

Vsako leto smo v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani deležni darov vas, dragi
dobrotniki iz župnije Šenčur. Za vse darove in molitve se vam v imenu 31 bogoslovcev
najlepše zahvaljujem. Vsak dar, ki ga prejmemo, pomeni dvoje. Najprej vašo skrb
za duhovne poklice, bogoslovce in duhovnike, za nas pa pomeni učenje iskrenega
sprejemanja, molitve in hvaležnosti za dobrotnike, po katerih se razodeva Božja
dobrota. Zato se vas spominjamo v molitvi in vam želimo, da tudi vi po božičnih
praznikih v obilni meri okušate Božjo dobroto, mir in veselje v novem letu 2019.
							Peter Kokotec, rektor
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OTON
opat

18.00 †bratje Luskovec
†Franc Logar, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice

ABSALOM
škof

18.00 †mama Frančiška Sajevic, obl.
†Marija Ogris
za zdravje

MARCEL
papež

18.00 †Marija Milač, obl.
†Milan Umnik, obl.
za zdravje v družini

ANTON
PUŠČAVNIK
opat

18.00 †Zofija in Jože Bolka
†Anton in Marija Rožman
v zahvalo

MARJETA
OGRSKA
kneginja

18.00 †Jožef Ušlakar, 30. dan
†Franc Rakovec
†Marjan Bučan, obl.

MAKARIJ
opat

18.00 †Anton Mohar
v zahvalo za srečen in miren porod

8.00 za farane; 8.00 za zdravje (OLŠEVEK)
2. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 †Janez Zmrzlikar, 30. dan
†Andrej in Milka Potočnik
nedelja
verskega tiska 19.00 †Jože Žnidar, obl.
AGNES - NEŽA 18.00 †starši Alojz in Helena Žugec ter Josip in sorodniki
†Marjeta Mohorič
devica in
†Alojz Barle, obl.
mučenka
VINCENCIJ
diakon in
mučenec

18.00 †Peter Jovanovič, obl.
†Vinko Zarnik

ZAROKA
MARIJE IN
JOŽEFA

18.00 †Janko Stare
†Štefan Kurnik in Boris Brezar, obl.
†Marko Jerič, obl.

FRANČIŠEK
18.00 †Alojz Kolenc, obl.
SALEŠKI
†Anton in Ivan Cankar
škof in cerk. uč.
SPREOBRNITEV 18.00 †Franc Ogris, 30. dan
†Antonija Delovec
APOSTOLA
†Janez Kadivec, obl.
PAVLA
TIMOTEJ
IN TIT
škofa

18.00 †Metka Markel
†Janez Mulej, obl.

8.00 za farane; 8.00 †Kristina Košnjek, obl. (OLŠEVEK)
3. NEDELJA
10.00 †Janez Golorej, obl.
MED LETOM za zdravje in Božje varstvo
ned. Sv. pisma
19.00 †Štefanija Ferjan, 30. dan; †Janez Globočnik

