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4. avgust: GOD SVETEGA JANEZA M. VIANEJA

„Dragi moji župljani, potrudimo se, da pridemo v nebesa,“ je vernikom v Arsu,
zakotni hribovski vasici v Franciji, ponavljal njihov župnik Janez Marija Vianej.
„Tam bomo gledali Boga. Kako bomo srečni. Vsi bomo šli v procesiji, če postane
župnija dobra, in vaš župnik bo šel pred vami.“
Podlago za svetništvo je Janez Vianej prejel v domači hiši v vasi Dardilly nedaleč
od mesta Lyona. Tam se je rodil 8. maja 1786. V šoli mu je šlo zelo težko, ker je bil
precej starejši od vseh sošolcev. Generalni vikar lyonske škofije, ki ga je izpraševal
pri izpitih, je dejal: »Cerkev ne potrebuje samo učenih duhovnikov, temveč tudi in
še bolj pobožne in svete!« Po novi maši je bil najprej dve leti kaplan pri svojem
vzgojitelju in dobrotniku župniku Balleyu, po njegovi smrti pa je bil prestavljen v Ars.
To je bila vasica, ki je štela le 230 duš. Novi župnik se je odpravil v Ars 4. februarja
1818. Dan je bil oblačen in Vianej je moral za pot v Ars vprašati nekega dečka, ki
je pasel živino. Ta mu je pokazal pot, Vianej pa se mu je zahvalil z znamenitimi
besedami: »Ti si mi pokazal pot v Ars, jaz pa ti bom pokazal pot v nebesa.« Ko je
prišel v vas, je najprej šel v cerkev, ki je bila silno zanemarjena, in sklenil, da jo bo
napravil bolj privlačno. To je uresničil že prva leta svoje službe v Arsu. Ljudje so
kmalu spoznali, da njihov novi župnik veliko časa premoli, malo spi in živi zelo
spokorno. Sprva po dva ali tri dni ni nič jedel, potem si je za ves teden skuhal lonec
krompirja. Molil in pokoril se je za spreobrnitev svoje župnije. Boril se je zoper štiri
poglavitne razvade: nedeljsko delo, popivanje, preklinjanje in ples. Vianej je prebil
v spovednici vsak dan po dvanajst do šestnajst ur. Od vseh duhovniških opravil
je najbolj cenil sveto mašo. Izredni napori, združeni s spokornostjo, so izčrpavali
njegove moči. Potem ko je prejel zakramente za umirajoče, je 4. avgusta 1859 brez
smrtnega boja izročil svojo dušo Bogu. Na njegovem pogrebu dva dni kasneje se je
v Arsu zbralo nad tristo duhovnikov in več kot 6.000 vernikov.
Papež Pij X. je Janeza Vianeja leta 1905 razglasil za blaženega, papež Pij XI. ga
je leta 1925 prištel med svetnike, štiri leta kasneje pa ga je postavil za vzornika in
zavetnika dušnih pastirjev, zlasti vseh župnikov.
Sveti Janez Vianej, prosi za vse duhovnike in nove duhovne poklice!

NAŠ NOVI DUHOVNI POMOČNIK

S prvim avgustom prihaja v našo župnijo novi duhovni pomočnik častni kanonik
mag. Tomaž Nagode, dosedanji župnik v Smledniku. Rojen je bil 13.9.1945 v Ljubljani, v duhovnika pa je bil posvečen 29.6.1970. Njegova rojstna župnija je Ljubljana
Trnovo. Sprva je štiri leta vršil kaplansko službo na Ježici, potem pa je bil župnik v
Stožicah do leta 2008, ko je prišel v Smlednik. Je magister glasbe in je preko 30 let
let učil na orglarski šoli v Ljubljani. V naši župniji bo prevzel svete maše v Hrastju,
v pomoč za maševanje in spovedovanje pa bo tudi pri farni cerkvi in sploh v celotni
naši župniji. Stanoval bo v našem šenčurskem župnišču, v stanovanju pokojnega
kanonika in prelata Vinka Prestorja. Pri farni cerkvi ga bomo sprejeli in pozdravili
v nedeljo, 7. avgusta, pri sveti maši ob 10- ih.

KRIŠTOFOVA NEDELJA

V nedeljo, 24. julija, bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Sveti Krištof, ki goduje
prav ta dan, je zavetnik in priprošnjik za vse voznike ter srečno in varno vožnjo.
Po vseh svetih mašah bo blagoslov avtomobilov. V zahvalo za vsak srečno prevožen kilometer boste ob tem lahko darovali svoj hvaležen dar, ki bo namenjen za
prevozna sredstva naših misijonarjev. Ob vseh prometnih nesrečah, ki se dogajajo
in smo jim tudi sami priča, lahko vedno znova spoznavamo, da smo na vseh poteh
našega življenja potrebni Božjega blagoslova in varstva. In prav Krištofova nedelja
z blagoslovom naših vozil je za vse nas tudi priložnost za obnovitev vere in zaupanja
v Božjo previdnost. Sveti Krištof, prosi za nas!

FARNO PEŠ ROMANJE NA BREZJE

Letošnje farno peš romanje na Brezje bo v soboto, 13. avgusta. Odhod izpred
župnišča bo zjutraj ob 1- ih, sveta maša na Brezjah pa bo ob 7- ih. Kdor ne more z
nami peš, naj se nam pridruži vsaj pri sveti maši.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 14. julija, bomo pred Najsvetejšim
molili za trajne sadove letošnjega poletnega oratorija; v četrtek, 21. julija, bomo
molili za naše družine; v četrtek, 28. julija, bomo molili za mir v Ukrajini in po vsem
svetu; v četrtek, 4. avgusta, pa bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure ob torkih dopoldan od 9- ih do 12- ih in četrtkih
popoldan od 15- ih do 17- ih.
Od avgusta dalje bodo svete maše ob sredah pri farni cerkvi zjutraj ob 7- ih, večerna sveta maša bo ta dan le v Srednji vasi. Zaradi temeljite notranje obnove cerkve
svetega nadangela Mihaela na Olševku do nadaljnjega tukaj ne bo svetih maš, pač
pa bodo še dodatno v Hotemažah. Od septembra dalje znaša mašni štipendij 23 €,
za gregorijanske svete maše pa 750 €. V župnijski pisarni že sprejemamo mašne
namene za mesec november.
Kljub poletni vročini prihajajmo k svetim mašam v dolgih hlačah in rokavih
čez ramena. K tej drži kulture oblačenja in spoštovanja do Svetega vzgajamo
tudi mlade in otroke. Tudi nam duhovnikom je vroče, ko smo pri svetih mašah
in pogrebih poleg osebne obleke oblečeni še v liturgična oblačila, pa zdržimo
in ohranjamo nivo kulture in predvsem spoštljiv odnos do Svetega in Božjega.
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19.00 †Lojze in Berta Brankovič ter Rudi Vavpot, obl.
BENEDIKT
†Ana in Alojz Perčič ter Franc Ferjan
opat in
zavetnik Evrope 20.00 †Jože Ferlan (HOTEMAŽE)
MOHOR
IN FORTUNAT
mučenca
HENRIK
kralj
BOGDAN
škof

19.00 †Marjeta Mohorič
20.00 †Matjaž in Marija Rozman (LUŽE)
19.00 †Jožef Egart, 7. dan
20.00 †bratje Jože, Valentin in Miha Kern (SREDNJA VAS)
19.00 †mami Marinka Potočnik in Andrej Valjavec
†Marija Tomažič, obl.
†Jože Rupnik

BONAVENTURA
19.00 †Angela, obl. in Franc Pilar
škof in
20.00 †Vincenc Šeško, obl. (VISOKO)
cerkveni učitelj
KARMELSKA
MATI
BOŽJA

8.00 †Milena in Matija Čebulj (VOKLO)
19.00 †Pavel Hudobivnik

16. NEDELJA
MED LETOM

8.00
8.00
10.00
20.00

za farane
†Janez Jenkole, obl. (HOTEMAŽE)
†Franc Manfreda, obl.
†Janez Rebernik, obl.

FRIDERIK
(MIROSLAV)
škof in muč.

19.00 †starši in bratje Žvan ter Franc Klemenčič
†Branko Ahačič

JUSTA
mučenka

19.00 †Janez Kosirnik
20.00 †starši Bitenc in sestra Ana Sajevic (LUŽE)

19.00 za zdravje in Marijino varstvo
MARJETA
v priprošnjo Materi Božji
ANTIOHIJSKA
devica in muč. 20.00 †Ana Prestor in vsi rajni Sreševi (SREDNJA VAS)
DANIJEL
prerok

19.00 †starši Franc in Ana Osterman ter sestra Frančiška
†Mirko Štern

MARIJA
19.00 v dober namen
MAGDALENA
20.00 †župnik Matjaž Zupan (HOTEMAŽE)
svetopis. žena
BRIGITA
8.00 †Frančiška Vehovec (VOKLO)
redovnica in
19.00 †Jožef Gutman
sozavet. Evrope
8.00 za farane
17. NEDELJA
8.00 †Amalija in Viktor Hribar (HOTEMAŽE)
MED LETOM
10.00 †Ana Lebar, obl.
Krištofova
20.00 †Stanislav Remic
nedelja
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JAKOB
STAREJŠI
apostol

19.00 †Ana Golob
20.00 †starši Katarina in Aleš ter brata Kozelj (HOTEMAŽE)

JOAHIM IN ANA
19.00 †Ana Zarnik
starša
20.00 za zdravje (SREDNJA VAS)
Device Marije
GORAZD,
KLIMENT in

drugi uč. C. in M.

VIKTOR
papež

19.00 †Ana in Janez Kristanc
†Ivanka Zupin
19.00 †Ana Remic, obl.
†Anton in Marija Rožman

MARTA, MARIJA
19.00 †iz družine Štern
IN LAZAR
20.00 †Ana, Anton in Tone Sajevic (VISOKO)
Gospod. gost.
PETER
8.00
KRIZOLOG
19.00
škof in cerk. uč.
8.00
8.00
18. NEDELJA
MED LETOM 10.00
20.00

†Ciril Vehovec (VOKLO)
†Irena Potočnik
za farane
†Jakob Ferjan (HOTEMAŽE)
†Jakob Jagodic in starši Šimenc
†Marija Jenko

ALFONZ M.
19.00 †Majda in Vid Križman
LIGVORIJ
20.00 †Simon Kozelj (HOTEMAŽE)
škof in cerk. uč.
EVZEBIJ
škof

19.00 †Vencel Cuderman, obl.
20.00 †Matevž Kremžar (LUŽE)

KONRAD
redovnik

7.00 za zdravje in zdravo pamet
za zdravje in Božje varstvo
20.00 †Jože in Marija Selan (SREDNJA VAS)

JANEZ M.
VIANEJ
duhovnik

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Franci Traven

MARIJA
SNEŽNA

19.00 †Ana in Aleš Markun
20.00 †Jožef Egart, 30. dan; Štefka in Franci Mohar
†Blaž Zor, obl. (VISOKO)

JEZUSOVA
8.00
SPREMENITEV
19.00
NA GORI
8.00
8.00
19. NEDELJA
MED LETOM 10.00
20.00

†Peter Šter (VOKLO)
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
za farane
†Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)
za zdravje
†Anton Pungerčar, obl.
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