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FARNO PEŠ ROMANJE NA BREZJE

Letošnje farno peš romanje na Brezje bo v soboto, 14. avgusta. Odhod izpred
župnišča bo zjutraj ob 1- ih, sveta maša na Brezjah pa bo ob 7- ih.

VELIKI ŠMAREN IN SLOVESNOST NA OLŠEVKU IN TRBOJAH

Na praznik Marijinega vnebovzetja v nedeljo, 15. avgusta, bo zjutraj ob 8- ih na
Olševku slovesna sveta maša in blagoslov obnovljene zunanje fasade na zvoniku pri
cerkvi svetega nadangela Mihaela. Slovesnost bo vodil škof msgr. dr. Franci Šuštar.
Dopoldan ob 10.30 pa bo slovesno bogoslužje in blagoslov obnovljene fasade na
cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trbojah. Tudi to slovesnost bo vodil škof msgr. dr.
Franci Šuštar. Pri obeh slovesnostih bo ob koncu svete maše ofer za opravljeno delo.

16. avgust - GOD SVETEGA ROKA

V ponedeljek, 16. avgusta, goduje sveti Rok, ki je priprošnjik zoper kužne bolezni.
Sveti Rok je zelo lepo upodobljen na stranskem oltarju v cerkvi v Hotemažah. Zvečer
ob 20- ih bo tu sveta maša v priprošnjo svetemu Roku za zdravje. Sledila bo prošnja
procesija po vasi in se v cerkvi sklenila z litanijami svetega Roka in evharističnim
blagoslovom. Lepo vabljeni, da se z vero in zaupanjem priporočimo svetemu Roku
za odvrnitev kužne bolezni COVID- 19 in vseh ostalih nadlog. Ta dan bo sveta maša
pri farni cerkvi v Šenčurju zjutraj ob 8- ih. Sveti Rok, prosi za nas!

SLOVESNOST BISERNE MAŠE V VOKLEM

Gospod kanonik in prelat Vinko Prestor bo biserni mašniški jubilej v svoji rodni
vasi v Voklem obhajal na praznik tukajšnjega žegnanja v nedeljo, 29. avgusta, dopoldan ob 10- ih. Slovesno bogoslužje bo vodil kanonik in prelat Anton Slabe. Ofer
ali darovanje bo namenjeno za cerkev v Voklem.To nedeljo dopoldan ob 10- ih pri
farni cerkvi v Šenčurju ne bo svete maše, povabljeni pa na biserno mašo v Voklo.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo običajno eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim. V četrtek, 5. avgusta, bomo molili za duhovnike in nove duhovne
poklice; v četrtek, 12. avgusta, bomo molili za naše družine; v četrtek, 19. avgusta,
bomo molili za vse bolne in preizkušene po naših domovih; v četrtek, 26. avgusta
pa bomo molili za zdravo pamet v našem narodu. Pridite, molimo!

ZAHVALA OB SKLEPU POLETNEGA ORATORIJA

Tudi letošnji poletni oratorij, ki je v naši župniji potekal med 5. in 10. julijem, je
lepo uspel. Bogu hvala za ves blagoslov. Hvala 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., Logar trade d.o.o., JMS Adriatic d.o.o., Marjan Kadivec
s.p., Tinex d.o.o., Ro – Tehnologija, d.o.o., Jurčič & C.O. d.o.o., Biofit d.o.o., Matjaž
Rode s.p., Vrtnarstvo Kadivec s.p., Krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Uroš Puhar s.p.,
Avto HI-FI Vidmar Darko s.p., Kruhkerija Gorjanc d.o.o., Podoba in d.o.o., AMD
Šenčur, Avtohiša Vrtač d.o.o. Kranj, Mlekarstvo Podjed d.o.o., Fructal d.o.o., Mesarstvo Čadež, Pekarna Umnik s.p. in Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur. Hvala
tudi gospodinjam za pecivo in vsem, ki ste pomagali pri čiščenju in pospravljanju.
Osrednji lik letošnjega oratorija je bil blaženi Carlo Acutis. Da se mu bomo še z
večjim zaupanjem priporočali, naj nam spregovori njegov kratek življenjepis. „Carlo
Acutis je bil rojen 3. maja 1991 v Londonu premožni italijanski družini irskih in
poljskih korenin. Katoliška starša, čeprav ne posebej verna, sta ga iz tradicije dobra
dva tedna kasneje dala krstiti. Družina se je septembra istega leta ustalila v Milanu,
kjer je Carlo preživel večino svoje mladosti. Zanimanje in zrelo navdušenje za vero
je izkazoval zelo zgodaj. K prvemu svetemu obhajilu je pristopil že pri sedmih letih
in odslej je k sv. maši prihajal dnevno, pri čemer se je trudil, da bi nekaj časa pred
ali po njej namenil premišljevanju pred tabernakljem. Poleg evharistije so središče
njegove duhovnosti predstavljala še molitev rožnega venca, tedenska spoved in
želja po svetosti. O slednji je dejal: „Edina stvar, za katero moramo prositi Boga
v molitvi, je želja, da bi bili sveti.“ Med znanci je bil znan kot nasmejan, zabaven,
darežljiv in nesebičen fant. Vedno je bil pripravljen pomagati sošolcem z učno
pomočjo in s preprečevanjem vrstniškega nasilja, prijateljske stike pa je navezoval
tudi s preprostimi hišniki in brezdomci. Posebej blizu so mu bile živali in naravno
okolje. Strast je gojil do računalnikov, še posebej do programiranja, postavljanja
spletnih strani in priprave videoposnetkov. Po opravljeni osnovni šoli je septembra
2005 vstopil v jezuitsko klasično gimnazijo papeža Leona XIII. Intenzivno se je
začel ukvarjati s prostovoljstvom. V tem času je računalniško znanje uporabil za
postavitev spletišča, posvečenega zbiranju in urejanju evharističnih čudežev po svetu.
Leto kasneje se Carlu pojavijo različni simptomi in po nekaj neuspešnih diagnozah
in hospitalizaciji zdravniki odkrijejo, da je staknil agresivno obliko levkemije tipa
M3. V slutnji, kaj se mu bo zgodilo, je staršem še pred postavitvijo diagnoze dejal:
„Vse, kar bom moral pretrpeti, darujem Gospodu za papeža in Cerkev.“ Osebje ga
je opisalo kot izjemno potrpežljivega pacienta kljub hudim bolečinam, po katerih je
12. oktobra 2006 umrl. Ohranjene so njegove besede: „Umiram mirno, ker v vsem
svojem življenju nisem zapravil niti minute za stvari, ki Bogu niso všeč.“Carlo je
bil sprva pokopan v družinski grobnici v Milanu, a so ga nato premestili v Assisi,
kjer je navadno preživljal poletja in mu je bil zelo pri srcu. Njegove relikvije zato
danes ležijo v asiški baziliki.“ Blaženi Carlo Acutis, prosi za nas!

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

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. Že sprejemamo mašne namene za november.
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EVZEBIJ
škof

19.00 †Marija Frantar
za zdravje in Božje varstvo
20.00 †Ciril Gašpirc (HOTEMAŽE)

LIDIJA
19.00 †Vid Novak in vsi rajni iz družine Kejžar
svetopisemska
20.00 †Anton in Marija Rožman (LUŽE)
žena
JANEZ MARIJA 19.00 †Franc Rozman, obl. - Gasilska cesta 30
20.00 †Alojzija Svetelj, 30. dan
VIANNEJ
†starši Pavla in Jože Kern (SREDNJA VAS)
arški župnik
MARIJA
SNEŽNA

19.00 †Franci in Jerca Dolenec
†Marija Grašič
za duhovnike in nove duhovne poklice

19.00 †Ivan Plevel
JEZUSOVA
SPREMENITEV 20.00 †Marija Vreček
†Peter Gašperlin (VISOKO)
NA GORI
8.00 †Albina Belehar (VOKLO)
19.00 †dva brata in starši Podjed ter Feliks Bobnar
†Vladimir Žumer
8.00 za farane; 8.00 †Ivanka in Alojz Jamšek (OLŠEVEK)
19. NEDELJA 8.30 za sosesko - žegnanje (SREDNJA VAS)
MED LETOM 10.00 †Frančiška, obl. in Anton Kavčnik
20.00 †Mirko Štern; †Marija Vreček
TEREZIJA BEN. 19.00 †Jože Pipan, 30. dan
†Ivanka Rozman
OD KRIŽA
red. in muč. 20.00 †Ivanka Zupin (HOTEMAŽE)
SIKST II.
papež in
mučenec

LOVRENC
diakon in
mučenec
KLARA
devica in
redovna ust.

19.00 †starši in brat Ivan Maselj ter sestra Ivanka Potočnik
†Ludvik Ulčar
20.00 †Franc in Pavla Štempihar, obl. - Čimžarjevi (LUŽE)
19.00 †Marija Sitar
20.00 †starši Jože in Jerca Sajevic, obl.
†Franc in Ana Jarc (SREDNJA VAS)

BONAVENTURA 19.00 †Marija Vrhovnik
†Peter Gašperlin
škof in
za zdravje
cerkveni učitelj
RADEGUNDA
redovnica

19.00 †Andrej in Milka Potočnik
20.00 †Đuro in Vera Zrakić, obl.
†Peter Jeler (VISOKO)

8.00 †Marija Pipan (VOKLO)
MAKSIMILJAN
MARIJA KOLBE 19.00 †Mimi Jurica
v priprošnjo Materi Božji za zdravje
duh. in muč.
8.00 za farane; 8.00 †iz družine Orehar; †Franci Logar
MARIJINO
†starši Ludvik in Marija Podjed (OLŠEVEK)
VNEBOVZETJE
10.00 †Marija Dermastja in Marija Gačnik
veliki šmaren
20.00 †starši Alojz in Marija Kokalj; za zdravje
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ROK
romar in
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8.00 †Urša Okorn in Adrijana Korenjak
†Marina Roblek in duhovnik Jože Gregorič
20.00 v priprošnjo svetemu Roku za zdravje (HOTEMAŽE)

HIJACINT
duhovnik

19.00 †Marija Gašpirc
†žena Marinka ter starši Alojz in Valentina Potočnik
20.00 †Matjaž Rozman (LUŽE)

HELENA
cesarica

19.00 v zahvalo za zdravje
20.00 †Angela in Franc Kuhar ter Vida in Ivan Kristanc
†Ivana Vreček (SREDNJA VAS)

JANEZ
EUDES
duhovnik

19.00 †Frančiška in Janez Sušnik, obl.
†Marija Jenko

19.00 †Antonija Prestor, obl.
BERNARD
20.00 †Janez Blažun
opat in
†Marija Vreček (VISOKO)
cerkveni učitelj
PIJ X.
papež
21. NEDELJA
MED LETOM
ROZA
IZ LIME
devica in red.
JERNEJ
apostol

8.00 †Vika Pestar (VOKLO)
19.00 †bratje Potočnik
†Antonija Mali
8.00 za farane; 8.00 †Slavko Rozman, obl. (OLŠEVEK)
8.30 za sosesko - žegnanje (VISOKO)
10.00 †Alojz, obl. in starši Pajer
20.00 †Francka Erce in vsi rajni Mrkovi; †Jure Lombar, obl.
19.00 †Ivan in starši Žerovnik ter Rajko in starši Križnar
†Janez Pernuš, obl.
20.00 †Robert Jeraj (HOTEMAŽE)
19.00 †Nejc Hribar
†Jernej Novak
20.00 †Marija in Branko Pipan (VOKLO)

LUDVIK IX.
kralj

19.00 †Jernej Jagodic
20.00 †Franc Šparakl, obl.
†Anica Kern (SREDNJA VAS)

ZEFERIN
papež in
mučenec

19.00 †Janez Sajovic
†Janez Blažun, obl.

MONIKA
mati svetega
Avguština

19.00 †Ivana, obl. in Alojz Vidmar
20.00 †Benedikt Pestotnik
†Roza Tičar (VISOKO)

AVGUŠTIN
19.00 †Jernej in Milka Pilar
škof in
za zdravje in Božje varstvo
cerkveni učitelj
8.00 za farane; 8.00 †starši in Ana Logar (OLŠEVEK)
8.00 za sosesko - žegnanje (LUŽE)
22. NEDELJA
10.00 za sosesko - žegnanje; za Božji blagoslov v družini
MED LETOM
v zahvalo in priprošnjo za življenje (VOKLO)
20.00 †Frančiška Jenko
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