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Farni 
list

URNIK VEROUKA V PASTORALNEM LETU 2021/22   
 ŠENČUR                                           OLŠEVEK
1. r.: sreda ob 16.30 in 17.15                             1. r.: sreda ob 16.30
2. r.: torek ob 16.30 in 17.15                2. r.: sreda ob 17.15
3. r.: torek ob 16.00                             3. r.: sobota ob 8.30
4. r.: ponedeljek ob 16.00 - F, ob 17- ih - D     4. r.: sreda ob 15.30
5. r.: ponedeljek ob 16.00 - D, ob 17.00 - F       5. r.: sreda ob 14.30
6. r.: sreda ob 16.00                           6. r.: v Šenčurju
7. r.: torek ob 14.00 in ob 15.00                         7. r.: v Šenčurju
8. r.: sreda ob 14.00 in 15.00                              8. r.: v Šenčurju
9. r.: petek ob 14.00                                            9. r.: v Šenčurju
 VOGLJE             HRASTJE
1. r.: četrtek ob 16.00     1. r.: sreda ob 17.00
2. r.: torek 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 16.15                                            4. r.: torek ob 16.00
5. r.: četrtek ob 16.45                                         5. r.: torek ob 16.00
6. r.: četrtek ob 17.00                                         6. r.: ponedeljek ob 17.00
7. r.: v Šenčurju       7. r.: ponedeljek ob 17.00 
8. r.: v Šenčurju                 8. r.: petek ob 15.30
9. r.: ponedeljek ob 17.00    9. r.: v Šenčurju ali Vogljah 
Vpis otrok v prvi razred verouka bo v torek, 31. septembra, dopoldan v času uradnih 

ur ter v sredo, 1. in četrtek, 2. 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, 13. 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 sred- 
nješolce in študente bodo ob petkih zvečer ob 20- ih.



PASTORALNA PRAKSA BOGOSLOVCEV
V mesecu septembru bo tri tedne na pastoralni praksi v naši župniji bogoslovec 

Gregor Capuder, ki sicer prihaja iz župnije Moravče. Njegov obisk v naši župniji 
naj nam bo v potrditev in spodbudo k našim molitvam za nove duhovne poklice. 
ORGELSKI KONCERT

V petek, 10. septembra, bo po večerni sveti maši orgelski koncert, ki ga bo imel 
župnik iz Smlednika magister in častni kanonik Tomaž Nagode. Lepo vabljeni.
RADIO OGNJIŠČE NA OBISKU V NAŠI ŽUPNIJI

Uslužbenci in sodelavci Radia Ognjišče so letošnje kolesarsko romanje Od Marije 
k Mariji podnaslovili „Od prijatelja k prijatelju.“ Kolesarili bodo po naših krajih 
in se želijo srečati tudi z vami - našimi župljani, poslušalci in PROjevci (tisti, ki 
Radio Ognjišče tudi finančno podpirate). Zato povabljeni, da jih pričakamo v torek, 
7. septembra, dopoldan ob 9- ih pred našo župnijsko cerkvijo, da se z njimi osebno 
srečamo. Vabljeni, da v dneh od 6. do 8. septembra Radiu Ognjišče še bolj intenzivno 
prisluhnemo, saj bodo te dni veliko govorili o naših krajih. Za srečanje pred našo 
cerkvijo prosimo gospodinje za domače pecivo...
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA BREZJAH

V soboto, 11. septembra, bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice.      
Ob10- ih bo sveta maša, pred njo pa molitvena ura. Lepo vabljeni!
SEJA ŽPS bo v sredo, 15. septembra, ob 20- ih.
STIČNA MLADIH

V soboto, 18. septembra, bo v Stični tradicionalno vseslovensko katoliško srečanje 
mladih. Iz Šenčurja bo organiziran avtobusni prevoz. Prispevek posameznika za ce-
lodnevni mladinski program znaša 10 €, za avtobusni prevoz pa še 5 €. Podrobnejše 
informacije boste mladi izvedeli naknadno.
SLAVJE SREBRNE MAŠE

V nedeljo, 19. septembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih praznovali srebrni maš-
niški jubilej našega rojaka in salezijanskega duhovnika Milana Kavčnika. Ob koncu 
svete maše bo ofer ali darovanje za srebrnomašnika.
CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V HRASTJU

V torek, 21. septembra, ko obhajamo godovni dan svetega apostola in evangelista 
Mateja, ki je zavetnik naše podružnične cerkve v Hrastju, bomo tu obhajali praz-
nik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Dopoldan ob 10- ih bo sveta 
maša, njej pa bodo sledile molitvene ure: od 11- ih do 12- ih skupno češčenje, od 
12- ih do 13- ih duhovniki, od 13- ih do 14- ih tiha in zasebna molitev, od 14- ih 
do 15- ih soseska iz Prebačevega, od 15- ih do 16- ih soseska iz Hrastja, od 16- ih 
do 16.30 veroučenci iz vseh razredov, ob 16.30 skupna molitev rožnega venca, ob 
17- ih sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto mašo. 
Sklep češčenja s sveto mašo bo vodil kanonik in prelat Anton Slabe. Priložnost za 
sveto spoved bo dopoldan od 9.30 do 11- ih in popoldan od 16- ih dalje. Ta dan bo 
pri farni cerkvi sveta maša zjutraj ob 8- ih.
SLOMŠKOVA NEDELJA

Na Slomškovo nedeljo, 26. septembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih ob blagoslovu 
šolskih in veroučnih potrebščin prosili za Božji blagoslov šolskega in veroučnega leta.



To nedeljo bomo tudi zbirali predloge za Župnijski pastoralni svet v nasled-
njem petletnem obdobju. Že na nedeljo, 19. septembra, boste pri svetih mašah 
lahko dobili pripravljene liste, na katere boste napisali svoje predloge in kandidate. 
Povabljeni, da predlagate po tri sožupljane različnih generacij iz svoje domače so-
seske. Več informacij boste zvedeli v nedeljo, 19. septembra, pri sveti maši.
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo običajno eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim 
Najsvetejšim. V četrtek, 2. septembra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne 
poklice; v četrtek, 9. septembra, bomo molili za naše družine; v četrtek, 16. septembra, 
bomo molili za Božji blagoslov novega pastoralnega leta; v četrtek, 23. septembra, 
pa bomo molili za našo srečno zadnjo uro. Pridite, molimo!
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. S septembrom začenjamo z nedeljskimi večer-
nimi svetimi mašami ob 19- ih. S ponedeljkom, 13. septembra, začenjamo s svetimi 
mašami med tednom pri farni cerkvi ob 18- ih, pri vseh podružnicah pa ob 19- ih. V 
župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene do konca koledarskega leta.
OBNOVA OLTARJA SVETEGA JURIJA

Restavratorska dela pri oltarju svetega Jurija lepo napredujejo. Nekaj več o zastav- 
ljenem projektu bo predstavljeno v naslednji številki Farnega lista. Za restavratorsko 
ekipo se priporočamo za priboljšek kave in domačega peciva...

AVGUST

30
PONEDELJEK

FELIKS
mučenec

 19.00  †Marija Novak
            †Silvestra Belehar, obl.
 20.00  †Irmina, obl. in Matija Pernuš (HOTEMAŽE)

AVGUST

31
TOREK

RAJMUND
redovnik

 19.00  †Angelca Markun
            v zahvalo
 20.00  †starši Anton in Štefka Poljanšek (LUŽE)

SEPTEMBER

1
SREDA

EGIDIJ
(TILEN)

opat

 19.00  †Peter Jesihar, obl.; †Anton in Frančiška Klemen
 20.00  †Lovro Prestor, obl. in stari starši Kuhar
            †starši in vsi rajni iz družine Štern (SREDNJA VAS)

SEPTEMBER

2
ČETRTEK

MARJETA
devica in 
mučenka

 19.00  †Andrej Štrajhar
            v zahvalo in priprošnjo za službo
            za duhovnike in nove duhovne poklice

SEPTEMBER

3
PETEK

GREGOR VELIKI
papež in 

cerkveni učitelj

 19.00  †Fortunat Kuštrin, obl.
            za mamino zdravje in Božje varstvo
 20.00  †Marija Kalan in Ivanka Zupin (VISOKO)

SEPTEMBER

4
SOBOTA

ROZALIJA
devica

   8.00  †Marija Logar, obl. (VOKLO)
 19.00  †starši Lojze in Valentina ter Frančiška Potočnik
            †Slavka Osterman

SEPTEMBER

5
NEDELJA

 23. NEDELJA 
MED LETOM

angelska 
nedelja

   8.00  za farane; 8.00  †Franc Slivnik, obl. (OLŠEVEK)
   8.00  za sosesko - žegnanje (HRASTJE)
   8.30  za sosesko - žegnanje (HOTEMAŽE)
 10.00  †starši Alvijan
 19.00  †Jože Pipan; †Marija Sitar

GODOVI IN SVETE MAŠE 
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GODOVI IN SVETE MAŠE 

SEPTEMBER

6
PONEDELJEK

ZAHARIJA
prerok

 19.00  †Tine Remic, obl.
            †starši, obl. in Jože Sitar         
 20.00  †starši Jesihar in Kapš (HOTEMAŽE)

SEPTEMBER

7
TOREK

REGINA
devica in 
mučenka

 19.00  †Polona Tičar, obl.
            †mami Marinka Potočnik
 20.00  †Pavla, obl. in Franc Štempihar (LUŽE)

SEPTEMBER

8
SREDA

MARIJINO 
ROJSTVO

mali šmaren

   8.00  v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
 19.00  †Domen Kern
            za zdravje in srečno zadnjo uro

SEPTEMBER

9
ČETRTEK

PETER 
KLAVER

duhovnik

 19.00  †Alojz Hrovat, obl.
            †Pavla in Pavel Gorenec, obl.
            †Filip Vesel

SEPTEMBER

10
PETEK

NIKOLAJ 
TOLENTINSKI

spokornik

 18.00  za zdravje in Božje varstvo (VISOKO)
 19.00  †Zvonimir Žnidaršič in starši Bučak
            †Franc Rakovec, obl.

SEPTEMBER

11
SOBOTA

PROT IN 
HIJACINT
mučenca

   8.00  †Anton Pirnovar, obl. (VOKLO)
 19.00  †Mateja Kimovec, obl.
            †Franc Galičič

SEPTEMBER

12
NEDELJA

 24. NEDELJA 
MED LETOM

   8.00  za farane;  8.00  †Franc in Branko Selan (OLŠEVEK)
   8.00  za sosesko - žegnanje (PREBAČEVO)
 10.00  †Marija, obl. in Jože Kuhar ter Miha Kern
 19.00  †Jožef Mohar, obl.; za Božji blagoslov v družini

SEPTEMBER

13
PONEDELJEK

JANEZ 
ZLATOUSTI

škof in cerk.uč.

 18.00  †Franc Sitar, obl.
            †starši, obl. in Lojze Rebernik
 19.00  †Marija Ajdovec in Ivanka Zupin (HOTEMAŽE)

SEPTEMBER

14
TOREK

POVIŠANJE 
SVETEGA 

KRIŽA

 18.00  †Anton Pungerčar
            †Kristina Zarnik, obl.
 19.00  †starši Bitenc in sestra Ana (LUŽE)

SEPTEMBER

15
SREDA

ŽALOSTNA 
MATI 

BOŽJA

 18.00  †Milka in Jernej Pilar
 19.00  †Marija Egart ter starši Egart in Šter
            Materi Božji v zahvalo za zdravje (VISOKO)

SEPTEMBER

16
ČETRTEK

KORNELIJ IN 
CIPRIJAN
mučenca

 18.00  †Ljudmila Svetelj
            †Alojzij in Ljudmila Gašperšič
            †Pavel Fende

SEPTEMBER

17
PETEK

ROBERT
škof in 

cerkveni učitelj

 18.00  †Anton Vidmar, obl.
            †Miha Sitar
            †Mimi Janc

SEPTEMBER

18
SOBOTA

RIHARDA
cesarica

   8.00  †Janez Zmrzlikar (VOKLO)
 18.00  †Vinko Vidmar, obl.
            †Franc Novak in Irena Potočnik

SEPTEMBER

19
NEDELJA

25. NEDELJA 
MED LETOM

   8.00  za farane
   8.00  †Pavla, Milan in Domen Kern (OLŠEVEK)
 10.00  v zahvalo Materi Božji
 19.00  †Janez Jagodic, obl.




