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NAŠ DOLGOLETNI ŽUPNIK FRANC VAVPETIČ

V nedeljo, 1. decembra, bo minilo 50 let od smrti našega dolgoletnega župnika
Franca Vavpetiča. To nedeljo bo zjutraj ob 8- ih zanj daroval sveto mašo kanonik
in prelat Anton Slabe. Slabe je bil tudi Vavpetičev zadnji kaplan in je za njim kot
župnijski upravitelj prevzel šenčursko župnijo. V pridigi nam bo osvežil spomin
na župnika Vavpetiča, ki se ga mnogi še dobro spominjate. O njem bo spregovoril
še naš domači kanonik in prelat Vinko Prestor. Gospod Slabe bo to nedeljo pri nas
maševal tudi dopoldan ob 10- ih.
V okrožnici Nadškofije Ljubljana iz decembra 1969 je o Vavpetiču zapisano: „Dne
1. decembra 1969 je v Šenčurju umrl Franc Vavpetič, župnik šenčurski, prodekan in
duhovni svetnik, star 78 let. Rodil se je 29. marca 1891 v Podgorju v župniji Kamnik.
Gimnazijske študije je končal na klasični gimnaziji v Ljubljani in bogoslovje prav
tako v Ljubljani. Dne 16. julija 1914 je bil posvečen v duhovnika. Eno leto je še ostal
v semenišču, nato je kaplanoval na Koroški Beli, v Šentvidu nad Ljubljano, v Tržiču
in v Naklem. Leta 1927 je prišel za kaplana v Šenčur, kjer je leta 1934 tudi postal
župnik. Leta 1941 je bil imenovan za prodekana in duhovnega svetnika. Nemci so ga
takoj po prihodu izselili na Hrvaško. Nekaj časa je bil kaplan v Valpovem v đakovski
škofiji, nato se je vrnil v ljubljansko nadškofijo in v domu onemoglih v Ponikvah
pri Dobrepolju kot hišni duhovnik preživel vso okupacijo. Leta 1945 se je vrnil v
Šenčur in kot prodekan skozi 14 let z veliko modrostjo vodil kranjsko dekanijo.
Franc Vavpetič je bil močna duhovniška osebnost, izredno nadarjen matematik in
jurist, izvrsten katehet, govornik in organizator. Na grobu mu je lepo govoril njegov
faran, ki se je iz mladosti spominjal, kako je takratno mladino vodil in usmerjal s
svojo močno in neoporečno osebnostjo ter zapuščal v njej neizbrisne spomine. Bil je
vedno nekako dostojanstven, ljubezniv in do skrajnosti delaven. Domačin se mu je
zahvalil za njegovo zadnjo pridigo na mrtvaškem odru, kjer je imel prav tak nasmeh,
kakor vsakokrat v življenju, kadar je dosegel uspeh. Šenčurski farani so ga spremili
z veliko prizadetostjo in hvaležnostjo na lepo šenčursko pokopališče. Pogrebno
slovesnost je namesto obolelega nadškofa dr. Jožefa Pogačnika vodil pomožni škof
dr. Stanislav Lenič skupaj s skoro 50 duhovnikov.“

CELONOČNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA

V noči iz sobote na nedeljo Kristusa Kralja (24. 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 7ih 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. dr. Igor Salmič, ki bo maševal tudi dopoldan ob 10- ih. Lepo povabljeni k
molitvi in češčenju. Osebnih razlogov in skupnih potreb imamo dovolj.

SKRB ZA BOGOSLOVNO SEMENIŠČE

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

TEDEN KARITAS

V tednu Karitas-a (od 25. novembra do 1. 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 znotraj domače župnije. Svoje darove
boste lahko oddali: v Šenčurju v četrtek, 28.11., in petek, 29.11., od 17- ih do 18ih v kaplaniji; na Olševku v sredo, 27.11, in četrtek, 28.11., od 17- ih do 18- ih pri
Nagličevih; v Vogljah v petek, 29.11., od 16- ih do 18- ih v župnišču; na Visokem v
petek, 29.11., od 16- ih do 18- ih v zakristiji; na Lužah v soboto, 30.11., zjutraj pred
sveto mašo in po sveti maši do 9.15 v mežnariji pri cerkvi in v Hrastju v soboto,
30.11., od 9- ih 13- ih v župnišču. Iskrena hvala in Bog povrni!

DRUŽINSKA KATEHEZA

V soboto, 30. novembra, bomo ponovno imeli družinsko katehezo z začetkom
ob 16- ih v župnijski dvorani. Vstopamo v adventni čas, zato bo osrednja tematika
o adventu in pripravi na božič. Otroci bodo izdelovali adventne venčke, ki jih bomo
pri sveti maši tudi blagoslovili. Štiri svečke in okraske prinesite s seboj. Ob 18- ih
bomo pri sveti maši oblikovali skupno sodelovanje. Po sveti maši se bomo ponovno
zbrali v župnijski dvorani v prijateljskem druženju. Dobrodošle vse družine.
SEJA ŽPS bo v sredo, 11. decembra, ob 19- ih.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 21. novembra, bo pred večerno sveto mašo molitvena ura za trpeče
duše v vicah; v četrtek, 28. novembra, bo molitvena ura, ki jo oblikuje Frančiškova
skupina; v četrtek, 5. decembra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice;
v četrtek, 12. decembra, pa bo tiha in zasebna molitev.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Sveti Miklavž bo v četrtek 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 Gričar)
in v južni smeri na telefonsko številko 031 343 160 (Silvo Pavlinič).
V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar in Družinsko pratiko!
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NEDELJA

POSVETITEV
18.00 †Marija, obl. in Mihael Ovnik
BAZILIK SV.
†Marija Bučan
PETRA IN PAVLA

MATILDA
redovnica

18.00 †Marija, obl. in dva Antona Molj
†Vida in Janko Tomažič

EDMUND
kralj

18.00 †Alojzija Sekne, 30. dan
†starši Alojz in Valentina Potočnik
†Dora Ogris in Andrej Repnik, obl.

DAROVANJE
DEVICE
MARIJE

18.00 †starši Blažun in Amalija ter Ana Vidmar
†Franc in Ljudmila Gašperlin

CECILIJA
devica in
mučenka

18.00 †Miha Sitar, obl.
†Cilka Kern in Milka Pilar, obl.
†Ana Antonič

KLEMEN I.
papež

18.00 †Vinko Gašperlin, obl.
†Franc Pifko in starši Vidmar

8.00 za farane; †Nace Murko; 8.00 †Janez Sajevic (OLŠEVEK)
10.00 †Anton Karun, obl.; za zdravje
10.00 †Avgust Vrhar, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Marinka in stari starši Korošec
18.00 †Janko in Valentina Pušavec
KATARINA
na čast sveti Katarini
ALEKSANDRIJ.
devica in muč. 19.00 †Ciril Luskovec (SREDNJA VAS)
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

VALERIJAN
škof

18.00 †Jurij Celjar, obl.
†Franc in Frančiška Svetina ter vsi rajni iz
družine Svetina in Rozman

VIRGIL IN
MODEST
škofa

18.00 †Franc Žerovnik
†Miroslav Vrtač, obl.

KATARINA
LABOURE
redovnica

18.00 †Ivan Ropret, obl.
†Janez Jagodic

FILOMEN
mučenec

18.00 †Franc Galičič
†starši Ivan in Marija Oblak ter sorodniki Mohar
†Ana Marija Rozman, obl.

ANDREJ
apostol
PRVA
ADVENTNA
NEDELJA

8.00 †Andrej in starši Barle (LUŽE)
18.00 †Janez Kadivec
za zdravje in Božje varstvo
8.00 za farane; †župnik Franc Vavpetič, obl.
†starši in Ivan Maselj ter Ivanka Potočnik
8.00 †Anton Pavc, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Frančiška Pirnar, 30. dan; †Franc Šenk, obl.
19.00 †Igor Logar, 30. dan
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BIBIJANA
mučenka

18.00 †Ana in Vinko Kern ter Zvone Čebulj
†Stane Gašperlin
†starši in sorodniki Kristanc

FRANČIŠEK
KSAVER
duhovnik

18.00 †Vinko in Anica Pušavec ter stari starši Zorman
†starši in brat Franc Rakovec

BARBARA
mučenka

18.00 †Ivan Rebernik, 30. dan
†Franc Žerovnik in starši Porovne
†starši Kadivec

SABA
opat
NIKOLAJ
(MIKLAVŽ)
škof

18.00 †Karel Bricelj, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice
18.00 †iz družine Černoga
†Janez in Justina Hvasti, obl.

18.00 †Marija Milač in starši Kepic
AMBROŽ
†starši, bratje in sestre Tičar
škof in
†Marija in Franc Ogris
cerkveni učitelj
8.00 za farane; 8.00 †Janez Čebašek (OLŠEVEK)
DRUGA
10.00 na čast svetemu Ambrožu za čebelarje
ADVENTNA
na čast Brezmadežni za Božji blagoslov v zakonu
NEDELJA
19.00 †oče Franc Rozman, obl.; †Kunšičevi
VALERIJA
mučenka
LORETSKA
MATI BOŽJA
DAMAZ I.
papež
DEVICA
MARIJA IZ
GUADALUPE
LUCIJA
devica in
mučenka

18.00 †Lojze in Alojzij Teran
†starši, brat in sestra Vreček ter Irma Udovič
18.00 †starši Taljan in Marija Repnik, obl. ter vsi rajni
iz družine Repnik
†Ana Remic
18.00 †Štefka, obl. in Stane Česen
†starši in vsi rajni iz družine Lang
18.00 †Franc, obl. in starši Globočnik
†Jorg, obl. in Ivan Benedičič
18.00 †Frančiška in vsi rajni iz družine Pestar
†Domen Kern
19.00 †Marija Potočnik (LUŽE)

JANEZ OD
18.00 †Miro Rogelj, obl.
KRIŽA
†Zofija in Franc Erjavec, obl.
duh. in cerk. uč.
8.00 za farane
TRETJA
8.00 †Ana Gašpirc in starši Jagodic (OLŠEVEK)
ADVENTNA
10.00 †Zofija Pirc, 30. dan; †Franc Jagodic, obl.
NEDELJA
19.00 †Jernej Jagodic
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