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15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE ALI VELIKI ŠMAREN

Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je najstarejši Marijin praznik. Na Vzhodu
ga zasledimo že v 5. stoletju, na Zahodu pa 150 let pozneje. Ta dan se najprej spominjamo Marijine blažene smrti. Nekateri bogoznanci sicer menijo, da Marija sploh
ni umrla. Vendar pa temu nasprotuje skoraj enodušno pričevanje izročila. Splošno pa
je prepričanje, da je bila Marijina smrt bolj smrt iz ljubezni kakor pa iz neke nuje;
imela naj bi značaj samopouživanja v žaru ljubezni, ki jo je v Mariji razvnel Bog.
Zato so sprva ta praznik lepo imenovali »Marijino zaspanje«.
Še posebej se danes spominjamo Marijinega obujenja od smrti. Poročila pripovedujejo, da so apostoli položili Marijino telo najprej v skalnat grob pod Oljsko goro
blizu vrta Getsemani. Tomaža takrat ni bilo zraven. Čez tri dni je prišel tudi on. Rad
bi še enkrat videl nebeško Mater. Odvalili so kamen od groba, a glej, grob je bil
prazen. Samo cvetje in prti so bili v njem. Umetniki so ta prizor velikokrat upodobili.
Marija je bila tudi s telesom vzeta v nebo. To je verska resnica ali dogma, ki jo je
razglasil papež Pij XII. in sicer 1. novembra 1950. Papež v svoji apostolski konstituciji omenja, da so sveti cerkveni očetje in veliki učitelji v pridigah in nagovorih
že od pradavnine ob prazniku vnebovzetja ljudstvu govorili kot o znani resnici in jo
utemeljevali z višjimi in globljimi razlogi. Na ta praznik se namreč ne spominjamo
le tega, da Devica Marija ni bila po smrti podvržena telesnemu trohnjenju, temveč je
to njeno zmagoslavje nad smrtjo, ko je po zgledu edinorojenega Sina Jezusa Kristusa
dosegla nebeško slavo.
Najodličneje je slavil to resnico sveti Janez Damaščan, ki je živel v 8. stoletju. Z
vso govorniško silo je vzkliknil: »Spodobilo se je, da je ona, ki je v porodu nedotaknjeno deviška, tudi po smrti ostala obvarovana vsakršnega razpadanja. Primerno
je bilo, da ona, ki je Stvarnika nosila pod srcem kot otroka, prebiva v svetlobi nebeške slave. Primerno je bilo, da nevesta, ki si jo je Oče izbral, prebiva v nebeških
dvoranah. Ona, ki je svojega Sina gledala na križu in je sprejela v srce meč bolečin,
ki so ji bile pri porodu prihranjene, je bila vredna gledati Sina, kako sedi na Očetovi
desnici. Spodobilo se je, da Božja Mati uživa vse, kar ima Sin, in da jo častijo vse
stvari kot Božjo Mater in služabnico.«

FARNO PEŠ ROMANJE NA BREZJE

Letošnje farno peš romanje na Brezje bo v soboto, 10. avgusta. Odhod izpred
župnišča bo zjutraj ob 1- ih, sveta maša na Brezjah pa bo ob 7- ih!

VELIKI ŠMAREN V NAŠI ŽUPNIJI

V sredo, 14. avgusta, na prevečer praznika Marijinega vnebovzetja bo v Vogljah
zvečer ob 20- ih slovesna sveta maša in po njej procesija h kapelici Lurške Matere
Božje na vasi. Ta dan bo pri farni cerkvi sveta maša zjutraj ob 8- ih, v Srednji vasi
pa ob 19- ih. V četrtek, na sam praznik bo sveta maša pri farni cerkvi zjutraj ob 8- ih,
dopoldan ob 10- ih in zvečer ob 19- ih.

16. avgust: GODOVNI PRAZNIK SVETEGA ROKA

Sveti Rok je priljubljeni svetnik, ki se mu radi priporočamo zoper razne nalezljive
bolezni, proti bolečinam v nogah, kolenih, proti oteklinam, proti steklini in živinski
kugi. Kot zavetnika ga še posebej častijo zdravniki (predvsem kirurgi), lekarnarji,
kmetje, jetniki in grobarji. Ta dan bo zvečer ob 20- ih slovesna sveta maša za zdravje
na čast svetemu Roku tudi v Hotemažah, saj je tu prav njemu posvečen stranski oltar.

VPIS OTROK V PRVI RAZRED VEROUKA

Vpis otrok v prvi razred verouka bo v torek, 27. avgusta dopoldan v času uradnih
ur ter v sredo, 28. in četrtek, 29. avgusta, popoldan od 15- ih do 17- ih v župnijski
pisarni. Starši, ki ste poročeni, prinesite s seboj družinske knjižice.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 1. avgusta, bo pred večerno sv. mašo molitvena ura za duhovnike in
nove duhovne poklice; v četrtek, 8. avgusta, bo tiha in zasebna molitev; v četrtek, 15.
avgusta, bodo litanije in blagoslov z Najsvetejšim pri jutranji sv. maši ob 8- ih; v četrtek, 22. avgusta, pa bomo pred večerno sv. mašo molili za vse trpeče in preizkušene.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni sprejemamo mašne namene za mesec november.
Vemo, da gospoda kaplana delimo z župnijo Cerklje, kjer tudi redno mašuje. Zato
bodo zaradi lažjega usklajevanja ob žegnanjih na večih naših podružnicah svete maše
zjutraj ob 8.30. Prosimo za razumevanje. Posebej slovesno žegnanje bo v Voklem,
kjer bomo blagoslovili nove elektronske orgle skupaj z novo korno ograjo.

ZAHVALA ZA LETOŠNJI ORATORIJ

Tudi letošnji poletni oratorij, ki je v naši župniji potekal med 8. in 13. julijem,
je lepo uspel. Naj molitev, vsebina katehez in izkušnje druženja v mladem rodu
obrodijo trajne sadove. Bogu hvala za Njegovo varstvo in blagoslov. Hvala pa tudi
g. kaplanu in vsem animatorjem za vodenje programa in požrtvovalno spremljanje
otrok. Posebno zahvalo dolgujemo še sponzorjem, ki ste materialno podprli projekt
poletnega oratorija. Ti sponzorji ste: Občina Šenčur, Rešet d.o.o., Marjan Kadivec
s.p., Logar trade d.o.o., Biofit d.o.o., Jurčič & C.O. d.o.o., GVB d.o.o. Visoko,
Podoba in d.o.o., Krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Uroš Puhar s.p., Avto HI-FI
Vidmar Darko s.p., Matjaž Rode s.p., Ro-tehnologija d.o.o., AMD Šenčur, Avtohiša
Vrtač d.o.o. Kranj, Mlekarstvo Podjed d.o.o., Kruhkerija Gorjanc, Mesarstvo Čadež,
Pekarna Pečjak d.o.o., Kranjska pivovarna VSB d.o.o., Mizarstvo Sitar s.p., Savne
Svetelj - Mizarstvo Jože Svetelj s.p. in Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur. Hvala
tudi gospodinjam za pecivo in vsem, ki ste pomagali pri čiščenju in pospravljanju.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala in Bog povrni!
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MARTA
19.00 †Majda in Vid Križman
svetopisemska
za Božjo pomoč in Marijino varstvo
žena
PETER
19.00 †Jernej Novak, obl.
KRIZOLOG
20.00 †starši in sorodniki Bitenc (LUŽE)
škof in cerk. uč.
IGNACIJ
19.00 v zahvalo angelu varuhu
LOJOLSKI
20.00 za srečen zakon (SREDNJA VAS)
duh. in red. ust.
ALFONZ M.
19.00 †Anton Vehovec, 7. dan
LIGVORIJ
za duhovnike in nove duhovne poklice
škof in cerk. uč.
19.00 †Ivana Dolinar
†Marija in Peter Sušnik
20.00 †Blaž Zor, obl. (VISOKO)
8.00 †Alojzija in Jurij Čebašek
†Ivanka Belehar, obl. (VOKLO)
MARTIN
19.00 †Ana Remic, 7. dan - Pajerjeva ulica 8
menih
za zdravje in Božji blagoslov v družini
8.00 za farane; 8.00 †Marija Pavc in Marija Rozman (OLŠ.)
18. NEDELJA
10.00 †Janika Antonič in vsi rajni iz družine Kristanc
MED LETOM 20.00 †Janez Globočnik ter sestri Milka in Mari
Janez Vianney
†Jernej in Ana Ajdovec
19.00 †Gregor Vidmar, 7. dan
MARIJA
†Vencelj Peternel
SNEŽNA
20.00 †Aleš in Katarina Kozelj (HOTEMAŽE)
EVZEBIJ
škof

JEZUSOVA
19.00 †Jerca Dolenec, obl.
SPREMENITEV
20.00 †Franc Štempihar, obl. (LUŽE)
NA GORI
SIKST II.
papež in
mučenec
DOMINIK
duhovnik in
redovni ust.

19.00 za ozdravitev družinskega debla
20.00 †Ani Sajovic - Matijeva
†Ana in Franc Jarc (SREDNJA VAS)
19.00 †Ana Antonič
†Stanislav Gašperlin

TEREZIJA BEN.
19.00 †Anton Pungerčar, 30. dan
OD KRIŽA
20.00 †bratje Mohar in Marjan Mesec (VISOKO)
mučenka
LOVRENC
diakon in
mučenec
19. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †starši Anton in Milka Likozar (VOKLO)
19.00 †Ana, obl. in Janez ter brat Jože Močnik
8.00
8.30
10.00
20.00

za farane; 8.00 †Zadnikarjevi (OLŠEVEK)
za sosesko - žegnanje (SREDNJA VAS)
†Maks Krumpestar, obl. ter Ludvik in starši Podjed
†Janez Golorej
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IVANA
ŠANTALSKA
vdova in red.

19.00 †Pavla Prestor
†Ivan, obl. in starši Žerovnik
20.00 v zahvalo (HOTEMAŽE)

RADEGUNDA
kraljica in
redovnica

19.00 †Andrej in Milka Potočnik
20.00 †vojne in povojne žrtve (LUŽE)

8.00 za uspešno zdravljenje
MAKSIMILJAN
19.00 †Angela, obl. in Franc Kuhar ter Ivan Kristanc
KOLBE
†Ana Najžar (SREDNJA VAS)
duh. in muč.
8.00 za farane; 8.00 †Franc Slivnik, obl. (OLŠEVEK)
MARIJINO
VNEBOVZETJE 10.00 †Marija Dermastja; †Mimi Jurica
- VEL. ŠMAREN 19.00 †starši Viktor in Frančiška Sirc; †Urška Okorn
ROK
romar in
spokornik

19.00 †Vilko, obl. in Urška Klepac
20.00 †Julijana Florjančič, 30. dan (VISOKO)
20.00 za zdravje na čast svetemu Roku (HOTEMAŽE)

EVZEBIJ
papež in
mučenec

8.00 †Stane Belehar ter Katarina in Aleš Rozman (VOKLO)
19.00 †Franc Manfreda, 30. dan
†Zvonka Ropret, obl.
8.00 za farane; 8.00 †Ana in Janez Sajevic (OLŠEVEK)
8.30 za sosesko - žegnanje (VISOKO)
10.00 †Frančiška, obl. in Anton Kavčnik
20.00 †Francka Erce in pokojni Mrkovi
19.00 †starši Frančiška in Janez ter brat Ivan Sušnik
†oče Vinko Vreček
20.00 †Lovro in Jožefa Sodnik (HOTEMAŽE)

20. NEDELJA
MED LETOM
JANEZ
EUDES
duhovnik

BERNARD
19.00 †Franc in Angela Vreček ter Alojz Hribernik
opat in
20.00 †Marija Štern (LUŽE)
cerkveni učitelj
PIJ X.
papež

19.00 †Antonija Čebašek, obl.
20.00 †Marija Košnik, 30. dan
†Anica Kern (SREDNJA VAS)

DEVICA MARIJA 19.00 †Alojz Pajer, obl.
†Jure Lombar, obl.
KRALJICA
ROZA
IZ LIME
redovnica
NATANAEL JERNEJ
apostol
21. NEDELJA
MED LETOM

19.00 †Jernej in starši Novak
20.00 †iz družine Žbičar in starši Šter
†Milka Sajovic Hribar, obl. (VISOKO)
8.00 †Janez Zmrzlikar (VOKLO)
19.00 †Gregor Vidmar, 30. dan
†Jernej in Milka Pilar
8.00 za farane; 8.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
8.30 za sosesko - žegnanje (VOKLO)
10.00 †Ivanka in Marija Tomažič, obl.
10.00 za sosesko - žegnanje (LUŽE)
20.00 †Jernej Jagodic
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