Farni
list
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19

SREDA
OKTOBER

20

ČETRTEK
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21
PETEK
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OKTOBER

23
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OKTOBER

24

PONEDELJEK
OKTOBER

25

TOREK
OKTOBER

26

SREDA
OKTOBER

27

ČETRTEK
OKTOBER

28
PETEK

OKTOBER

29

SOBOTA
OKTOBER

30

NEDELJA

IGNACIJ
ANTIOHIJSKI
škof in muč.

18.00 †Marija in Jože Martinjak; v zahvalo Materi Božji
19.00 †Mihael Guček; za spoznanje in spreobrnjenje
skruniteljev Božjega znamenja (HOTEMAŽE)

LUKA
evangelist

18.00 †Jožefa Jereb ter Ante in Ana Kovačevič
†Luka Kordež
19.00 v zahvalo za Božji blagoslov v družini (LUŽE)

PAVEL
OD KRIŽA
duhovnik

7.00 †starši Frančiška in Anton Klemen; †Janez Žugec
19.00 †Uršula in Janez Bobnar
†Anica Kern, obl. (SREDNJA VAS)

IRENA
mučenka

18.00 †Jure Lombar
†Viktor Zaplotnik
†Alojz Kovačič in Anton Iaria

18.00 †Tine Bonča
URŠULA IN
TOVARIŠICE 19.00 †Ivanka in Stanislav Zupin, obl.
†Lojze Lazar, obl. (VISOKO)
dev. in mučen.
JANEZ PAVEL II. 8.00 †Silvestra Sitar (VOKLO)
18.00 †Marija Benedek
papež
8.00
8.00
10.00
misijonska ned. 15.00
19.00
18.00
ANTON M.
19.00
CLARET
škof in red. ust.
30. NEDELJA
MED LETOM

za farane
†starši in dva brata Rogelj, obl. (OLŠEVEK)
†Vinko in Gabrijela Kavčič
za zdravje in Božje varstvo
†Frančiška Rakovec, 30. dan; †Franc Jagodic
†Ljudmila Vidmar, obl.
†Miro Kozelj
†Igor Logar, obl. (HOTEMAŽE)

DARIJA
mučenka

18.00 †Alojz, obl. in Marija Zupan
19.00 †Stanislav Osterman, 30. dan
†Boštjan Sajevic, obl. (LUŽE)

LUCIJAN
mučenec

7.00 †starši in bratje Žvan ter Franc Klemenčič
19.00 †Marija in Florjan Arnež
†starši Franc in Ana Jarc, obl. (SREDNJA VAS)

SABINA
mučenka

18.00 †Mirko Štern, obl.
†Lovro Egart, obl.
za srečno romanje

SIMON IN
JUDA TADEJ
apostola

18.00 na čast svetemu Tadeju
19.00 †Igor Mohar, 30. dan; †Cilka Bitenc, obl.
†Rozka Sajovic, obl. in vsi rajni Lebnovi (VISOKO)

ERMENILDA
devica

15.00 †Franci Logar; †Marija, obl. in Ludvik Podjed
†Janez Kern; †Peter Balantič; †Albin Lombar
†Angela Jenkole; †Janez Žugec (OLŠEVEK)

31. NEDELJA
MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 †starši in bratje Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 †Tončka, obl. in Karel Ajdovec
19.00 †Marijan Kržišnik, 30. dan; †Anica, obl. in Jože Turk

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
OKTOBER

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXVII, številka 11
2. oktober 2022
PRAZNIK FARNEGA ŽEGNANJA

V nedeljo, 9. oktobra, bomo obhajali slovesni praznik našega farnega žegnanja.
Praznovanje bomo začeli že v soboto popoldan ob 16- ih s slovesno sveto mašo, ki
ji bo predsedoval naš nadškof msgr. Stanislav Zore, ki bo tudi blagoslovil povsem
obnovljen glavni oltar svetega Jurija. Po sveti maši bo na trgu pred cerkvijo kulturni
program, ki ga pripravlja Folklorno društvo Šenčur skupaj z našo šenčursko godbo.
Turistično društvo Šenčur nas bo pogostilo s praženim krompirjem, mesarstvo Čadež
pa z domačimi klobasami. Gospodinje prosimo za domače pecivo, ki ga v prizidek
župnišča lahko oddate tekom dopoldneva. V primeru slabega vremena bo drugi del
praznovanja v občinski dvorani Doma krajanov. Pri ofru ali darovanju boste prejeli
lično zgibanko, ki že napoveduje knjižno izdajo o našem glavnem oltarju svetega
Jurija in bo izšla prihodnje leto ob godu svetega Jurija (23. aprila). V petek, 7. oktobra,
dopoldan ob 11- ih bo v naši farni cerkvi tudi tiskovna konferenca in predstavitev
obnovitvenih oziroma restavratorskih del.
Iskrena hvala domači Občini Šenčur, Ministrstvu za kulturo in vsem faranom, ki
ste tudi ta zajetni projekt obnove in restavriranja našega glavnega oltarja svetega
Jurija velikodušno spremljali in podpirali. Naj nam sveti Jurij s svojo priprošnjo pri
Bogu povrne s potrebnim Božjim blagoslovom in varstvom.

GODOVNI PRAZNIK SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA

V torek, 4. oktobra, goduje sveti Frančišek Asiški. Pred večerno sveto mašo bo
molitvena ura pred Najsvetejšim. Molitev oblikuje Frančiškova skupina. Sledila bo
sveta maša, ki ji bo predsedoval kanonik in prelat Anton Slabe.
„Blagor služabniku, ki enako ljubi in spoštuje svojega brata, kadar je daleč,
kakor takrat, ko je z njim skupaj, in ne govori o njem za njegovim hrbtom nič
takega, česar ne bi z ljubeznijo mogel povedati v njegovi navzočnosti.“ (sv. F. Asiški)

SLOVESNOST NA OLŠEVKU

Blagoslov obnovljene notranjosti naše podružnične cerkve svetega nadangela
Mihaela na Olševku bo v soboto, 29. oktobra, popoldan ob 15- ih. Slovesno sveto
mašo in blagoslov bo vodil naš nadškof msgr. Stanislav Zore. To soboto v Voklem
in pri farni cerkvi v Šenčurju ne bo svete maše.

SVETA MAŠA ZA STAREJŠE IN BOLNE

Sveto mašo za starejše in bolne v nedeljo, 23. oktobra, popoldan ob 15- ih bo vodil
prelat Stanislav Zidar iz Lahovč. Med sveto mašo bo možno prejeti tudi zakrament
bolniškega maziljenja. Priložnost za sveto spoved bo od 14.30 dalje.

SVETA SPOVED PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH

Skozi ves mesec november lahko za duše v vicah darujemo popolni odpustek, če
le opravimo sv. spoved, prejmemo sv. obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo
po namenu sv. očeta. Priložnost za sv. spoved bo v petek, 28. oktobra, od 15- ih
do 19- ih. Spovedoval bo spiritual Bogoslovnega semenišča g. Gregorij Celestina.

1. november - SLOVESNI PRAZNIK VSEH SVETIH

Na praznik vseh svetih se spominjamo neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji
njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal.
Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost.
Praznik vseh svetih vsako leto vlije veliko tolažbe in poguma vsem, ki so se podali
na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati
nad svojimi notranjimi in zunanjimi bridkostmi in težavami. Zdaj se radujejo v
neizrekljivem in veličastnem veselju, s svojim zgledom pa svetijo tudi nam, kako
priti do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v veliko oporo naši slabosti.
Na praznik vseh svetih popoldan povabljeni k molitvi za duše v vicah. Zanje bomo
ob 13.15 v župnijski cerkvi molili veseli in svetli del rožnega venca, ob 14- ih bo
sveta maša za rajne po molitvenih namenih, po sveti maši pa bo molitveno bogoslužje
na pokopališču. Popoldan ob 17- ih bomo za duše v vicah molili še žalostni in častitljivi del rožnega venca ter litanije vseh svetnikov, nato bo sveta maša, po njej pa
krajše molitveno bogoslužje pri križu na pokopališču, ki ga pripravljajo naši mladi.

MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

V župnijski pisarni sprejemamo molitvene namene za naše drage rajne. Zanje
bomo še posebej molili skozi ves mesec november pri svetih mašah med tednom.
V molitvi in daritvi svete maše ter z darovi v dober namen ostanimo povezani z
rajnimi. Hvala in Bog povrni vsem, ki tudi ob pogrebih poleg sveč in cvetja na grob
darujete za svete maše ali darove za namene in potrebe Cerkve.

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 6. novembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih praznovali zakonske jubileje. Vsi zakonski pari, ki ste ali pa še boste v tem letu praznovali 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali 65 let skupnega življenja, ste vabljeni, da se
čimprej prijavite v župnišču, da bomo lažje pripravili omenjeno jubilejno bogoslužje.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v torek, 4. oktobra, bomo pred Najsvetjšim
molili za mir po vsem svetu; v četrtek, 6. oktobra, bomo molili za duhovnike in nove
duhovne poklice; v četrtek, 13. oktobra, bomo molili za Božji blagoslov po naših
domovih; v četrtek, 20. oktobra, bomo molili za bolne in preizkušane; v četrtek, 27.
oktobra, pa bomo molili za mir v Ukrajini.

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.
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FRANČIŠEK
BORGIA
redovnik
FRANČIŠEK
ASIŠKI
redovni ust.

18.00 †Anton, obl. in Marija Potočnik
†iz družine Dolinar
19.00 †Franc Ferjan (HOTEMAŽE)
19.00 Materi Božji v zahvalo za 90 let življenja (SR. VAS)
18.00 †Slavka Osterman, obl.; za zdravje
na čast svetemu Frančišku Asiškemu
19.00 †Stanislav Osterman, 7. dan (LUŽE)

MARIJA FAVST. 7.00 †Denis Planinšek, obl.; za zdravje
19.00 †Franc in Angela Kuhar ter Vida in Ivan Kristanc
KOWALSKA
†Ciril, obl. in Marija Luskovec (SREDNJA VAS)
redovnica
BRUNO
redovni
ustanovitelj

18.00 †Marijan Kržišnik, 7. dan; †Franc Korelc
†Pavla in Pavel Gorenec, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice

ROŽNOVENSKA 18.00 †Anton Vidmar, obl.
†Viktor Ropret
MATI
19.00 za zdravje in Božje varstvo (VISOKO)
BOŽJA
16.00 †Vesna Čehovin, 30. dan; †kanonik Vinko Prestor
BENEDIKTA
†Franc Kozjek; †Ana, Alojz in Franc Luskovec
devica in
†Rozka Mubi; †Igor Mohar; v dober namen
mučenka
za duhovnike in nove duhovne poklice; za zdravje
8.00 za farane; 8.00 †Miro Šavs (OLŠEVEK)
28. NEDELJA
MED LETOM 10.00 †sestre Pirc - Voklo 44
farno žegnanje 19.00 †Janez Močnik in akademik dr. Kajetan Gantar
DANIJEL
škof
JANEZ XIII.
papež

18.00 †starši Marija in Franc Grilc - iz Grada
†Pavla Arnež, obl.
19.00 †Mijo Šimunkovič (HOTEMAŽE)
18.00 †starši in bratje Ostrelič
†Miro in Mojca ter starši Košnik
19.00 †Francka Ogris, obl. (LUŽE)

7.00 †Silva Draksler, obl.; †Alojzij Gašperšič, obl.
MAKSIMILJAN
19.00 †Jože Vreček, obl.
CELJSKI
†Ivanka Rakar, obl. (SREDNJA VAS)
škof in muč.
KOLOMAN
mučenec

18.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
†Tončka in Janko Prestor
†Silvestra Belehar, obl.

KALIST
papež in
mučenec

18.00 †iz družine Filipič
†Avgust in Silvo Krumpestar, obl.
19.00 †Jože in Francka Pikš (VISOKO)

TEREZIJA
8.00 †Ivanka Kosec (VOKLO)
VELIKA
18.00 †Pavla in Franc Štempihar ter Mimi in Marijan Jurica
dev. in cerk. uč.
29. NEDELJA
MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 †Klemen Eržen, obl. (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo Materi Božji za nove priložnosti
19.00 †Jožef Sodnik, obl.

