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ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXV, številka 8
2. avgust 2020

URNIK VEROUKA V PASTORALNEM LETU 2020/21			

ŠENČUR
OLŠEVEK
1. r.: ponedeljek ob 16.30 in 17.15
1. r.: sreda ob 16.30
2. r.: torek ob 16.30		
2. r.: sreda ob 17.15
3. r.: torek ob 14.30 in ob 15.30		
3. r.: sobota ob 8.30
4. r.: sreda ob 16.00 			
4. r.: sreda ob 15.30
5. r.: torek ob 16.30			
5. r.: torek ob 15.30
6. r.: sreda ob 17.00
6. r.: torek ob 16.30
7. r.: petek ob 14.00 -F in ob 15.00 -D
7. r.: v Šenčurju
8. r.: ponedeljek ob 14.15 in 15.30
8. r.: v Šenčurju
9. r.: sreda ob 15.00
9. r.: v Šenčurju
VOGLJE				
HRASTJE
1. r.: torek ob 16.15				
1. r.: sreda ob 17.00
2. r.: četrtek ob 15.30				
2. r.: sreda ob 17.00
3. r.: ponedeljek ob 16.00
		
3. r.: petek ob 16.30
4. r.: torek ob 15.30
4. r.: torek ob 16.00
5. r.: sreda ob 17.00
5. r.: torek ob 16.00
6. r.: četrtek ob 16.30
6. r.: ponedeljek ob 17.00
7. r.: v Šenčurju
			
7. r.: ponedeljek ob 17.00
8. r.: sreda ob 16.30			
8. r.: v Šenčurju ali Vogljah
9. r.: sreda ob 17.45			
9. r.: v Šenčurju ali Vogljah
Vpis otrok v prvi razred verouka bo v torek, 1. septembra, dopoldan v času uradnih
ur ter v sredo, 2. in četrtek, 3. septembra, popoldan od 15- ih do 17- ih v župnijski
pisarni. Starši, ki ste poročeni, prinesite s seboj družinske knjižice. Z veroukom
bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra.
Srečanja za ministrante bodo vsako soboto dopoldan ob 9- ih. Pevske vaje
otroškega pevskega zbora bodo vsak petek ob 17.00 (povabljeni otroci do vključno
3. razreda) in ob 18.30 (povabljeni otroci od 4. razreda dalje). Pevske vaje odraslega
pevskega zbora svetega Jurija bodo vsak petek zvečer ob 20- ih. Srečanja za srednješolce in študente bodo ob petkih zvečer ob 20- ih.

15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE ALI VELIKI ŠMAREN

Kristusovo vstajenje in vnebohod sta bila za Marijo veliki prelomnici. Od tedaj
si je želela, da bi bila tudi ona čim prej tam, kjer je njen poveličani Sin. Želja se ji je
izpolnila takoj po končanem zemeljskem življenju, ko je bila z dušo in telesom vzeta
v nebeško slavo. Marijino vnebovzetje je najstarejši Marijin praznik. V Jeruzalemu
so že v 5. stoletju obhajali 15. avgusta spomin dneva, ko je Marija zaspala. Šele
1. novembra 1950 pa je papež Pij XII. slovesno razglasil versko resnico, da je bila
Marija po končanem teku svojega zemeljskega življenja s telesom in dušo vzeta v
nebeško slavo. Na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja bo v Vogljah zvečer ob
20- ih slovesna sv. maša in po njej procesija h kapelici Lurške Matere Božje. Ta dan
bo pri farni cerkvi in na Visokem sv. maša zjutraj ob 8- ih. V soboto, na sam praznik
bo sv. maša pri farni cerkvi zjutraj ob 8- ih, dopoldan ob 10- ih in zvečer ob 19- ih.

16. avgust: GODOVNI PRAZNIK SVETEGA ROKA

Svetega Roka, ki je priprošnjik zoper kužne bolezni, smo zaradi epidemije
oziroma pandemije COVID-19 v letošnjem letu že večkrat klicali na pomoč in ga
prosili naj pri Bogu posreduje za odvrnitev nalezljive bolezni. Ob njegovem godu
imamo običajno sveto mašo pri naši podružnični cerkvi v Hotemažah, saj je tam
tudi stranski oltar, ki je posvečen prav svetemu Roku. Zaradi negotovih okoliščin,
ki jih v svetu povzroča virus COVID-19, bo letos sveti maši v Hotemažah sledila še
prošnja procesija po vasi. Med procesijo bomo molili rožni venec, potlej pa v cerkvi
pred Najsvetejšim še molili litanije na čast svetemu Roku in prejeli evharistični
blagoslov. V nedeljo ob godu svetega Roka, 16. avgusta, torej lepo vabljeni zvečer
ob 19- ih k sveti maši in prošnji procesiji v Hotemaže. To nedeljo pri farni cerkvi ne
bo večerne svete maše. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s
križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo
križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem
pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo
vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno
zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti
bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

FARNO PEŠ ROMANJE NA BREZJE

Letošnje farno peš romanje na Brezje bo v soboto, 22. avgusta. Odhod izpred
župnišča bo zjutraj ob 1- ih, sveta maša na Brezjah pa bo ob 7- ih.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 6. avgusta, bomo ob 18- ih pred Najsvetejšim molili za duhovnike in
nove duhovne poklice; v četrtek, 13. avgusta, bomo molili za vse bolne in trpeče; v
četrtek, 20. avgusta, bomo molili za našo srečno zadnjo uro; v četrtek, 27. avgusta,
pa bomo po priprošnji svetega Frančiška Asiškega molili za mir po naših domovih.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec november. Od velikega
šmarna dalje bo ob nedeljah večerna sveta maša ponovno ob 19- ih.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Dobrodošli tudi vsako drugo uro, vendar brez
slabe volje, če nas ni doma.

GODOVI IN SVETE MAŠE
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PONEDELJEK
AVGUST
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TOREK
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AVGUST
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AVGUST
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PETEK

AVGUST

15

SOBOTA
AVGUST

16

NEDELJA

19.00 †Antonija Prestor, 7. dan
LIDIJA
†Mejačevi
svetopisemska
20.00 †verne duše v vicah (HOTEMAŽE)
žena
JANEZ M.
VIANNEY
arški župnik
MARIJA
SNEŽNA

19.00 †Marija Tomažič, 30. dan
20.00 †Nada Arnež (LUŽE)
19.00 †Marinka Zupan
20.00 †Angela in Franc Kuhar ter Vida in Ivan Kristanc
za zdravje in Božje varstvo (SREDNJA VAS)

JEZUSOVA
19.00 †Franc Ferjan
SPREMENITEV
za duhovnike in nove duhovne poklice
NA GORI
SIKST II.
papež in
mučenec
DOMINIK
duhovnik in
redovni ust.
19. NEDELJA
MED LETOM
LOVRENC
diakon in
mučenec

19.00 †Vencel Cuderman, 7. dan
20.00 †Angelca Bogataj
za zdravje na čast Materi Božji (VISOKO)
8.00 †Ivana Belehar, obl. (VOKLO)
19.00 †starši Vencel in Marija ter brat Marjan Zupanec
6.00
8.00
8.30
10.00
20.00

za farane; 8.00 †Alojzij Šenk
†Franc in Branko Selan (OLŠEVEK)
za sosesko - žegnanje (SREDNJA VAS)
†Franjo Žugec
†Franc in Angela Vreček ter starši Hribernik

19.00 †Ciril in Marija Luskovec
20.00 †Cvetka Katarina Podobnik, 30. dan (HOTEMAŽE)

KLARA
devica in
redovna ust.

19.00 †Anica Pajec
†Petra Arnež
20.00 †Pavla in Franc Štempihar (LUŽE)

IVANA
ŠANTALSKA
redovnica

19.00 †Ivan Žerovnik, obl. in Rajko Križnar ter
starši Žerovnik in Križnar
20.00 †Marko Mavri, 30. dan; †Ana in Franc Jarc (SR. VAS)

RADEGUNDA
redovnica
MAKSIMILJAN
M. KOLBE
duh. in muč.

19.00 †Ivana Vidmar, obl.
†Andrej in Milka Potočnik
8.00 †Urška Okorn
na čast Svetemu Duhu
8.00 †starši in dve sestri Vreček (VISOKO)

8.00 za farane; 8.00 †Franc Slivnik, obl. (OLŠEVEK)
MARIJINO
VNEBOVZETJE 10.00 †Višnarjevi
veliki šmaren 19.00 †Francka Erce in vsi rajni Mrkovi
6.00 za farane; 8.00 †Ivan Rebernik
8.00 †Oreharjevi (OLŠEVEK)
20. NEDELJA
8.30 za sosesko - žegnanje (VISOKO); 10.00 †Mimi Jurica
MED LETOM
19.00 za zdravje na čast svetemu Roku (HOTEMAŽE)
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NEDELJA
AVGUST
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30

NEDELJA

HIJACINT
duhovnik
HELENA
cesarica
JANEZ
EUDES
duhovnik

19.00 †Janez Pernuš - iz Hotemaž
†Frančiška Jenko
19.00 †Julka in vsi rajni iz družine Kralj
†Andrej Celjer
19.00 †Rozalija Štremfelj, 30. dan
†starši Frančiška, obl. in Janez ter brat Ivan Sušnik

BERNARD
19.00 †Marija Dermastja
opat in
†Jože Mohar
cerkveni učitelj
PIJ X.
papež
DEVICA
MARIJA
KRALJICA
21. NEDELJA
MED LETOM
JERNEJ
apostol
LUDVIK IX.
kralj
ZEFIRIN
papež
MONIKA
mati svetega
Avguština

19.00 †iz družine Gregorin
20.00 †Vincenc Zor (VISOKO)
8.00 †straši in brat Franc Rozman (VOKLO)
19.00 †Jure Lombar, obl.
6.00
8.00
8.30
10.00
19.00
20.00
20.00

za farane; 8.00 †Janez Blažun
†Slavko Rozman, obl. (OLŠEVEK)
za sosesko - žegnanje (VOKLO)
†Robert Jeraj; 19.00 †Jernej in Milka Pilar
†Jernej Novak
†Franc Ferjan (HOTEMAŽE)
†duhovnik Ivan Likozar (VOKLO)

19.00 †Jernej Jagodic
†Ljudmila Gašperšič in Andrej Štrajhar
20.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje (LUŽE)
19.00 †Antonija Prestor, 30. dan
†Janez Sajovic
20.00 †Anica Kern (SREDNJA VAS)
19.00 †Franc Galičič
na čast Svetemu Duhu za pravo spoznanje

AVGUŠTIN
19.00 †Frančiška in Anton Klemen
škof in
20.00 †Franc Šparakl, obl. (VISOKO)
cerkveni učitelj
MUČENIŠTVO 8.00
8.00
JANEZA
19.00
KRSTNIKA
6.00
8.00
22. NEDELJA
8.30
MED LETOM
10.00
19.00

†starši in bratje Čebašek (VOKLO)
na čast Materi Božji (LUŽE)
†Feliks Bobnar in Maks Krumpestar
za farane; 8.00 †Marija Novak
†starši in bratje Ferjan (OLŠEVEK)
za sosesko - žegnanje (LUŽE)
†Frančiška, obl. in Anton Kavčnik
†Roza Tičar

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
AVGUST

