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FARNO ŽEGNANJE - NAŠ SKUPNI PRAZNIK IN IZZIV
V nedeljo, 12. oktobra, bomo praznovali farno žegnanje. Ob tej priložnosti gre
najprej iskrena zahvala vsem, ki se dejavno posvečate duhovnemu, pastoralnemu
in tudi gospodarskemu življenju naše župnije. Je pa to tudi priložnost, ko naj bi vsi
župljani obnovili svoj čut pripadnosti farni skupnosti in obnovili svoj delež odgovornosti do njenega vsestranskega delovanja. V pomoč in spodbudo so nam lahko
določeni kanoni iz Zakonika Cerkvenega prava:
- „Verniki so dolžni s samim svojim načinom delovanja ohranjati občestvo s
Cerkvijo. Zelo vestno naj spolnjujejo dolžnosti, ki jih imajo tako do vesoljne kakor
do delne Cerkve, kateri po pravnih predpisih pripadajo“ (kan. 209/1 in 2).
- „Vsi verniki morajo po svoji zmožnosti sveto živeti in z vsemi močmi prispevati
k rasti in nenehnemu posvečevanju Cerkve“ (kan. 210).
- „V skladu s svojim znanjem, strokovnostjo in ugledom, ki ga uživajo, imajo verniki pravico in včasih celo dolžnost, da posvečenim pastirjem povedo svoje mnenje,
o tistih stvareh, ki zadevajo blagor Cerkve; drugim vernikom pa naj ga razodevajo
tako, da ostane neokrnjena vera, nravnost in spoštovanje do pastirjev, hkrati pa naj
upoštevajo skupno korist in dostojanstvo posameznih oseb“ (kan. 212/3).
- „Verniki, tako posamezniki kot povezani v
združenja, se morajo v izvrševanju svojih pravic
ozirati na skupni blagor Cerkve, pravice drugih
in svoje dolžnosti do drugih“ (kan. 223/1).
Ko se ob farnem žegnanju tudi zavedamo,
kako zelo potrebujemo Božjega blagoslova, se
po priprošnji farnega zavetnika svetega Jurija z
zaupanjem obračajmo k vsemogočnemu Bogu in
ga iskreno prosimo za milost blagoslova naših
družin in vse župnijske skupnosti.

BLAGOSLOV ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Gotovo vsak od nas prihaja pred Boga z določenimi nameni, zahvalami in prošnjami. Na praznik farnega žegnanja, 12. oktobra, se bomo pri sveti maši ob 10. uri
zedinili v skupni prošnji za vse šolarje, dijake in študente ter prosili za Božji blagoslov pri njihovih šolskih in študijskih prizadevanjih. Zato vse otroke vabimo, da
to nedeljo k sveti maši in blagoslovu prinesete šolske torbe in potrebščine.

ŠOLA ZA ZAKON

V sredo, 1. oktobra, se je na Zlatem polju v Kranju začelo novo šolsko leto Šole za
zakon. Šola je namenjena parom fantov in deklet, ki se želijo bolj temeljito pripraviti
na krščanski zakon. Srečanja bodo vsako prvo in tretjo sredo v mesecu. Vabljeni
zlasti vsi mladi, ki se v prihodnjem letu želite poročiti.

ZAKONSKI JUBILEJI

Na zahvalno nedeljo, 9. novembra, bomo praznovali zakonske jubileje. Vse, ki
ste ali še boste v tem letu dopolnili jubilej poroke (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 in več let) prosimo, da to sporočite v župnišče.

MOLITEV ZA NAŠE RAJNE

V tem mesecu zbiramo molitvene namene za naše rajne brate in sestre. Zanje bomo
posebej molili v mesecu novembru pri vsaki sveti maši med tednom.

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE ŽPS

1. Zamenjava članice – predstavnice Visokega
Ker se je Simona Zupan poročila in odselila, jo je zamenjala Tadeja Kuhar.
2. Pregled dogajanj ob obisku gospoda kardinala dr. Franca Rodeta
Na kratko povedano je bil praznik ob blagoslovu našega prenovljenega župnišča
zelo dobro pripravljen. Udeležba je bila večja od pričakovane. Čutila se je duhovnost, vzdušje edinosti in pravega občestva. Pridiga gospoda kardinala, v kateri nam
je poudaril štiri pastoralne vrednote, nas je močno nagovorila:
bogoslužje; poslušanje Božje besede ima velik pomen,
evharistija; prejemanje obhajila kot žive hrane nam je v veliko oporo,
dobrodelnost; ne toliko v materialnem smislu, bolj z darovanim časom in
duhovnim sodelovanjem (več zastonjskosti in manj preračunljivosti),
pričevanje; kar verniki pri sv. maši slišimo, o tem naj bi s svojim delom,
življenjem in zgledom tudi pričali. Vprašamo se lahko, ali živimo Božjo besedo?
Ob diskusiji tega dogodka smo posebej izpostavili sledeče: svete maše bomo
poskusili nekoliko dopolniti s sodelovanjem otrok in staršev. Pri tem pa moramo
paziti, da svete maše ohranijo svetost bogoslužja in ne dobijo prizvoka prireditve
ali celo predstave.
V Vogljah je najbrž preveč nedeljskih svetih maš, v Šenčurju pa razmišljamo o
tem, da jih je premalo.
3. Začetek veroučnega leta
Po vzoru nekaterih drugih župnij in posvetu s ključarji, se je gospod župnik odločil za simbolični celoletni prispevek, ki znaša 10€ na vsakega veroučenca. Ta se
bo koristil za stroške učilnic in občasne nagrade laičnim katehetom. V ta namen so
otroci prejeli dopis kot nagovor staršem. Na podružnicah so opozorili na problem
WC-jev, ki jih ni ali niso dostopni (Voglje in Hrastje).

4. Smernice sinode – leto mladih
Letošnje pastoralno leto bo potekalo v znamenju mladih. Pridružil se nam je
bogoslovec Jure, ki bo vzpostavil mladinsko skupino. Njegova prisotnost pomeni
tudi pričevanje za duhovni poklic.
Potrebno bo intenzivneje delati že z otroki 8. in 9. razreda. Po statistiki ima 85%
otrok 8. in 9. razreda občutek, da so osamljeni. V veri sicer čutijo smisel, potrebujejo
pa okolje in možnosti razvoja in utrditve, ter občutek potrebnosti in vrednosti.
5. Spletna stran
Jože Šenk je oblikoval župnijsko spletno stran (www.sencur.net). Opremljena
je z mnogimi povezavami, ki pripomorejo, da na enem mestu pridemo do mnogih
podatkov, obvestil in informacij. Na joze@senk.si sprejema morebitne korekcije.
6. Razno
Imeli bomo dvoje adventnih predavanj in sicer eno za mlade, drugo pa kot pričevanje družine z invalidom.
V Vogljah so zmanjšali čas zvonjenja na najkrajši možni čas. S tem ljudje niso
zadovoljni. Ustreglo se je želji posameznika in vaščani bi radi, da se vzpostavi
prejšnji način zvonjenja.
Od 1. novembra do velike noči bo jutranja sveta maša v farni cerkvi ob nedeljah
in praznikih ob 8. uri, ob sobotah zvečer pa ob 18- ih.
Srečanje starejših bo v nedeljo, 16. novembra. Ob 15. uri bo najprej sveta maša,
med katero bo priložnost za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja. Sledilo
bo družabno srečanje.
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BRUNO
ustanovitelj
kartuzijanov

19.00 †starši, bratje in svakinja Ostrelič
†Marjan Bučan †iz družine Kosmač

ROŽNOVENSKA 18.00 †Jože Anžič, obl. (LUŽE)
MATI BOŽJA 19.00 †Franc Rozman
BENEDIKTA
mučenka

18.00 †starši Prestor, sestre Arnež in †iz družine Šter
19.00 †Ana in Alojz Luskovec, obl.

(SREDNJA VAS)

DIONIZIJ, škof
19.00 †starši in brata Sitar ter Milka Alvijan
IN TOVARIŠI
†Francka Pikš
mučenci
FLORENCIJ
mučenec
BRUNO
škof

18.00 †starši Šmajd (VISOKO)
19.00 †Cecilija Vreček, 7. dan
†Pavla Arnež, obl.
8.00 †Janez Gašpirc, obl. (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar, obl.

28. NAVADNA
7.00 za farane
NEDELJA 10.00 †mama Ivanka, obl. in sestra Jana Okorn
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KOLOMAN
puščavnik
KALIST I.
papež in
mučenec

19.00 †Janez in Frančiška Golob, obl.
†Jože Sitar, obl.
18.00 †Frančiška Ogris, obl. (LUŽE)
19.00 †Mana Prosen, obl.

TEREZIJA
18.00 †iz družine Kristanc (SREDNJA VAS)
AVILSKA
19.00 †Miha, obl. in Miran Štremfelj
red. in cerk. uč.
HEDVIKA
redovnica

19.00 †Marija Martinjak
†iz družine Antona Potočnika

IGNACIJ
18.00 †Jožef Pikš, obl. (VISOKO)
ANTIOHIJSKI
19.00 †Marija in Marjan Kosirnik
škof in mučen.
LUKA
evangelist

8.00 †Ivana Prestor, obl. (VOKLO)
19.00 †Luka Svetelj

26. NAVADNA
7.00 za farane
- MISIJONSKA
10.00 †Viktor in Frančiška Sirc
NEDELJA
VENDELIN
opat
URŠULA IN
TOVARIŠICE
mučenka
MARIJA
SALOMA
svetopisemska
žena
JANEZ
KAPISTRAN
duhovnik

19.00 †Franc Gašperlin, obl.
†Franc in Milka Zmrzlikar
18.00 †Miha Štern (LUŽE)
19.00 †Alojzija Kimovec, obl.
18.00 †Marija in hči Alojzija Lavrič (SREDNJA VAS)
19.00 †Cvijetin Sekulić, 30. dan
†Marija Rozman
19.00 †Franc, Milka in Julka Kralj
†Ana in Janez Kristanc, obl.

18.00 †Stanislav Zupin, obl. (VISOKO)
ANTON KLARET
19.00 †Marija Zupan, 30. dan
škof
†Ivanka in Franc Kosem
DARIJA
(DARINKA)
mučenka

8.00 †Anton Gašpirc, obl. (VOKLO)
19.00 †Anton Jerše, 30. dan
†Franc Jarc, obl.

30. NAVADNA7.00 za farane
ŽEGNANJSKA
10.00 za zdravje
NEDELJA
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