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LETOŠNJI POLETNI ORATORIJ PRAZNUJE SREBRNI JUBILEJ

Verjetno že veste, da bo v letošnjem letu osrednji oratorijski lik blaženi Carlo
Acutis. Gre za prav posebnega in sodobnega svetnika, saj je verjetno edini med
njimi, ki se lahko pohvali, da je v prostem času rad programiral. Carlo je umrl pri
15 letih, leta 2006. Po eni strani je bil običajen najstnik, ki je imel rad računalnike in
gledal filme. Po drugi strani je bil v marsičem izjemen. Zaradi njegovega globokega
odnosa z Bogom, žive vere, dobrosrčnosti in čudežev, ki se dogajajo po njegovi smrti, so ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika. Za blaženega je bil razglašen lani,
10. oktobra 2020. Vrednote, ki jih še posebej izpostavljamo ob življenju blaženega
Carla Acutisa, so vedoželjnost, zmernost, evharistija, dobrosrčnost in večnost. Geslo
letošnjega oratorija »ORIGINALEN.SEM« pa je navdihnil Carlov citat: »Vsi ljudje
so rojeni kot originali, a mnogi umrejo kot fotokopije.« Geslo nas spominja na to, da
smo edinstveni, izvirniki, in naj taki tudi ostanemo. Carlova prisotnost v digitalnem
svetu medmrežja, kjer danes poteka pomemben del življenja vseh mladih, pa je lahko
priložnost, da bodo otroci in mladi lažje stopili v stik s tem mladim svetnikom, ter
si ga vzeli za zgled in priprošnjika.
Letošnji poletni oratorij bo v naši župniji že 25- ti zapored in zato praznujemo
njegov srebrni jubilej. Zaradi okoliščin COVID- 19 bo potekal po prilagojenem
dvodelnem programu in sicer v drugem tednu julija. Od 5. do 7. julija bodo imeli
oratorij predšolski otroci in otroci prvega, drugega in zaključenega tretjega razreda.
Od 8. do 10. julija pa bo oratorijski program za otroke od četrtega do osmega razreda
osnovne šole. Prijaviti se bo mogoče od nedelje 6. junija dalje preko spletne strani
oratorij-sencur.tk, rok za prijave pa je 27. junij. Prispevek 15 € poravnate v župnišču.

OBISK SVETIH MAŠ IN PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Zdaj, ko se razmere in okoliščine z virusom COVID- 19 precej dobro izboljšujejo,
smo povabljeni, da se ponovno vrnemo k skupnemu obhajanju svete maše. Odslej
ne bomo več imeli podeljevanja svetega obhajila izven svete maše. Ostanimo pa
previdni in odgovorni ter upoštevajmo državna navodila in smernice naših škofov.
V molitvi se spominjajmo vseh bolnih, onemoglih in umirjaočih, pa tudi vsega
zdravstvenega osebja. Marija, Zdravje bolnikov, prosi za nas!

SVETE MAŠE IN SLOVESNOSTI V PRIHODNJEM MESECU

Z mesecem junijem začenjamo z nedeljsko večerno sveto mašo ob 20- ih.
V četrtek, 10. junija, imamo duhovniki naše šenčurske dekanije skupno romanje,
zato bo ta dan sveta maša pri farni cerkvi že zjutraj ob 7- ih. Popoldan v župnijski
pisarni tokrat ne bo uradnih ur.
V petek, 11. junija, bo ob 18- ih srečanje za birmance z birmovalcem, stiškim
opatom Maksimiljanom Filejem, zato bo ta dan sveta maša na Visokem že zjutraj
ob 8- ih. Med večerno sveto mašo bo opat na voljo za sveto spoved.
V ponedeljek, 14. in torek, 15. junija, bo pri večerni sveti maši duhovna priprava
za birmance, zato bo ta dva dneva sveta maša na podružnicah že ob 18- ih.
V četrtek, 17. in petek, 18. junija, bo pri večerni sveti maši duhovna priprava za
prvoobhajance in njihove družine.
V soboto, 19. junija, bo dopoldan ob 10- ih sveta maša s slovesnostjo prvega
svetega obhajila.
V nedeljo, 20. junija, bo ob 11- ih sveta maša s slovesnostjo svete birme. To nedeljo ob 10- ih ne bo svete maše.
V petek, 25. junija, ko bomo praznovali praznik naše državnosti in bo dela prosti
dan, bo sveta maša pri farni cerkvi zjutraj ob 8- ih, na Visokem pa ob 9- ih.
V nedeljo, 27. junija, popoldan ob 16- ih bomo obhajali slovesnost biserne maše
kanonika in prelata Vinka Prestorja. To nedeljo zvečer ob 20- ih ne bo svete maše.
Zaobljubljena sveta maša v Velesovem za sosesko svetega Vida na Visokem in
Miljah bo v petek, 2. julija, zvečer ob 20- ih. Ta petek na Visokem ne bo svete maše.
Zaobljubljena sveta maša v Velesovem za sosesko svetega Janeza Krstnika na
Lužah bo v ponedeljek, 5. julija, zvečer ob 20- ih.
V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec september.

SLOVESNOST BISERNE MAŠE

Naš kanonik in prelat Vinko Prestor bo na praznik apostolov Petra in Pavla dopolnil
60 let mašniškega posvečenja. Zunanjo slovesnost bomo praznovali v nedeljo, 27.
junija, popoldan ob 16- ih. Slovesnemu bogoslužju bo predsedoval nadškof msgr.
Stanislav Zore. Na željo gospoda kanonika bo ofer ob koncu svete maše namenjen
za obnovo našega glavnega oltarja svetega Jurija.
Gospod kanonik Vinko Prestor se je rodil 5. julija 1928 v Voklem. V rodni vasi
bomo praznovali njegov biserni mašniški jubilej na tamkajšnji praznik žegnanja,
torej v nedeljo, 29. avgusta, dopoldan ob 10- ih.
Biserni mašniški jubilej naj bo tudi priložnost za molitev in prošnjo k Bogu za
nove duhovne poklice. Marija, Kraljica apostolov, prosi za nas!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo običajno eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim. Povabljeni, da se nam pridružite. Molitvenih potreb in namenov imamo
vsi dovolj. V četrtek, 17. junija, bomo molili za zdravje; v četrtek, 24. junija, bomo
molili za našo domovino; v četrtek, 1. julija, pa bomo molili za duhovnike in nove
duhovne poklice. Pridite molimo!

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.
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ROBERT
opat

19.00 †Angelca Markun, obl.
po namenu darovalca
20.00 †Dragica in starši Brolih (HOTEMAŽE)

MEDARD
škof

19.00 †Stanko in Marija Sajevic
†Jože in Vida Šimunič
20.00 †Feliks in Marija Stare, obl. (LUŽE)

PRIMOŽ IN
FELICIJAN
mučenca
BOGOMIL
škof
SRCE
JEZUSOVO

19.00 †Marija Draksler, 7. dan; †Pavel Fende
za zdravje in Božje varstvo
20.00 za zdravje in pravo odločitev (SREDNJA VAS)
7.00 †starši Škerjanc
†Marija Vrhovnik
za zdravo pamet
8.00 v čast Sv. Duhu ter Jezusovemu in Marijinemu srcu
†Lojze in Alojzija Kuhar, obl. (VISOKO)
19.00 za zdravje in Božje varstvo

8.00 †starši Rozman in brat Franc (VOKLO)
MARIJINO
BREZMADEŽ. 19.00 †Franc, obl. in Frančiška Ajdovec
za zdravje
SRCE
8.00 za farane; 8.00 †Miha Logar, obl. (OLŠEVEK)
11. NEDELJA 8.30 za sosesko na čast svetemu Vidu (VISOKO)
MED LETOM 10.00 †Lojze Čebašek ter starši in brat Roblek
20.00 †Anton Karun; †Antonija Mali
18.00 †Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)
VALERIJ
19.00 †Stanislav Vehovec
mučenec
†Marinka Potočnik
VID
mučenec
BENO
škof

18.00 po namenu (VISOKO)
19.00 †Justina in Janez Hvasti
†oče Mio Simonovič
19.00 †Jože in Marijana Maček, obl.
20.00 †Marija Arnež, obl.; †Peter in Marija Pirc, obl.
†Štefan Šavs in Pavla Suhadolnik, obl. (SR. VAS)

ALBERT
tretjerednik

19.00 †Alojz in Marija Sirc
†Janez in Angela Kalan, obl.
za zdravje

MARKO IN
MARCELIJAN
mučenca

19.00 †Anica Turk
†Ana in Alojz Perčič, obl.

NAZARIJ
koprski
škof
12. NEDELJA
MED LETOM

8.00
10.00
19.00
8.00
11.00

†Milka Likozar in vsi rajni Urbanovi (VOKLO)
za prvoobhajance
†iz družine Kimovec in Sešek; †Milan Kern
za farane; 8.00 †Janez Čebašek, obl. (OLŠEVEK)
za birmance; za sprejemanje navdihov Sv. Duha
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji; za ljubezen
v zahvalo in priprošnjo za zdravje; †Marko Mavri
20.00 †Marija Jenko
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ALOJZIJ
GONZAGA
redovnik

19.00 †Alojz Hrovat
†Alojz Pavlinič
20.00 †st. Alojz in Jožefa ter brat Lojze Pajer (HOTEMAŽE)

JANEZ FISHER IN
19.00 †Ivan in Darinka Lang
TOMAŽ MORE
†Alojz Kolenc
mučenca
JOŽEF
CAFASSO
redovnik

19.00 †Drago, obl. in Ivanka Rozman
†Frančiška in Anton Klemen
20.00 †Ana in Janez Ogris, obl. (LUŽE)

ROJSTVO
JANEZA
KRSTNIKA

19.00 †Alojz in Lojze Teran
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
20.00 v zahvalo in priprošnjo Lurški Materi Božji (LUŽE)

VILJEM
opat

dan državnosti

8.00 †Frančiška Jenko, obl.; za domovino
9.00 †Lojze ter Alojz in Alojzija Kuhar
†Anton Mohar, obl. (VISOKO)

8.00 †Franc Kozjek (VOKLO)
CIRIL
ALEKSANDRIJ. 19.00 †Antonija, obl. in Janez Novak
za zdravje
škof in cerk. uč.
8.00 za farane; 8.00 †Viktor Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
8.30 za sosesko na čast sv. Janezu Krstniku (LUŽE)
13. NEDELJA
10.00 †Albina Sajovic
MED LETOM
16.00 v zahvalo; v zahvalo za življenje in otroke
†iz družine Prestor; †žpk Franc Godec; †Slavka Osterman
19.00 †Irena Potočnik, obl.
IRENEJ
20.00 †st. Aleš in Katarina ter brata Stane in Miro Kozelj
škof in
†Cvetka Katarina Podobnik (HOTEMAŽE)
mučenec
PETER
IN PAVEL
apostola

8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
19.00 †Pavel Alvijan
v zahvalo

PRVI MUČENCI 19.00 †Marija, obl. in Stanislav Tomažič
20.00 †Ivana Vreček
RIMSKE
za zdravje in Božje varstvo (SREDNJA VAS)
CERKVE
19.00 †Marija Draksler, 30. dan
ESTERA
†Angela Cuderman
svetopisemska
†Nejc Hribar
žena
PTUJSKOGOR. 19.00 †Antonija Prestor
†Frančiška Štefe
MATI BOŽJA
TOMAŽ
apostol
14. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †starši in bratje Čebašek (VOKLO)
19.00 v zahavlo in priprošnjo za srečen zakon
v zahvalo Mariji Pomagaj
8.00 za farane; 8.00 †starši Šimenec (OLŠEVEK)
8.30 za sosesko na čast svetemu Urhu (HOTEMAŽE)
10.00 †Karel, obl. in Tončka Ajdovec
20.00 †Franc Žerovnik, obl.; †Marinka Zupan
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