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18.00 †Pavla Karun (VISOKO)
19.00 †Vinko Vrhovnik
v zahvalo

TOMAŽ BECKET 19.00 †Janez Sušnik, obl.
†iz družine Kuhar in Šenk
škof in
†Antonija Pilar, obl.
mučenec
ROGER
škof
SILVESTER
papež

19.00 †Alojz in Franc Rabič
za zdravje v družini
19.00 †Ivanka Kandiž
v zahvalo za zakonski jubilej

8.00 †Frančiška Podgoršek
MARIJA - SVETA
10.00 †Frančiška Bitenc, obl.
BOŽJA MATI
10.00 †Vida Podpeskar (VISOKO)
BAZILIJ VELIKI 8.00 †Lojze Čebašek (VOKLO)
škof in cerk. uč. 18.00 za bogoslovce
2. NEDELJA
PO BOŽIČU

8.00 za farane
10.00 †Miha Kern, obl.
10.00 †Franc Šenk, 30. dan (HOTEMAŽE)

ANGELA
FOLINJSKA
redovnica

19.00 †Marijan Mesec, obl.
†Martin in Alojzija Porovne

MILENA
devica

19.00 †Nace Murko, obl.
†Štefan Kurnik, obl.

8.00 †Vinko Zorman, obl.
GOSPODOVO
18.00 †Ciril Stanonik
RAZGLAŠENJE
†Pavla Gorenec
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
RAJMUND
†Antonija Novak
PENJAFORDSKI
†Franc Verbič, obl. in †iz družine Kušar
duhovnik
SEVERIN
NORIŠKI
opat

19.00 za zdravje
†Franc Vreček
v priprošnjo za Božji blagoslov

18.00 †Franc Logar
†Minka Maček, obl.
†Pavla Karun
8.00 za farane
NEDELJA
JEZUSOVEGA 10.00 †Martina Kos
10.00 †Maks Zupanc, obl. (VOKLO)
KRSTA
JULIJAN
mučenec
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BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.«
Tako je angel sporočil pastirjem betlehemsko novico, Kristusovo rojstvo, prihod
Božjega Sina na svet. Samo dve vrsti ljudi sta prodrli v to skrivnost: pastirji in modri,
preprosti in učeni. Oboji so imeli nekaj skupnega: ponižnost.
Preprosti pastirji niso poznali politike, niso vedeli za umetnost ali književnost.
Vedeli so samo za Boga nad seboj in za ovce okrog sebe. V Boga so verovali, ovce
pa pasli in zanje skrbeli. Zavedali so se, da ne vedo nič ali zelo malo. In prav v tej
ponižnosti so pastirji v rojenem Odrešeniku spoznali svojega Pastirja.
Drugi so bili modri, učitelji kraljev, poznavalci zvezd in neba, ljudje znanja in
znanosti. Kot učenjaki so se zavedali, da ne vedo vsega, zato so na poti v Betlehem
spraševali. In prav v tej ponižnosti so našli, kar so iskali, odkrili, kar so slutili, dosegli,
kar so upali. Modri so v betlehemskem detetu spoznali Modrost. S tremi darovi so
izpovedali svoje spoznanje, svojo vero v Kristusa Boga in človeka.
Tako je tudi danes. Boga sprejemajo preprosti ljudje, ki se zavedajo, da zelo malo
vedo. Ali pa pravi učenjaki, ki se zavedajo, da ne vedo vsega. Za oboje je značilna
ponižnost. Napovedani Mesija se ni rodil pod milim nebom, marveč v votlini. Kdor
hoče stopiti v votlino, se mora skloniti, ponižati. Kdor pa tega ne naredi, ne spozna
resnice in ne ve, kaj je božič. Šele ko se ponižamo, odkrijemo velike stvari, spoznamo
neskončnega, velikega Boga v podobi betlehemskega deteta.
S temi mislimi škofje voščimo vsem sobratom duhovnikom, redovnikom, diakonom in bogoslovcem ter vsemu Božjemu ljudstvu Cerkve na Slovenskem blagoslovljene in doživete božične praznike. Voščilo namenjamo tudi vsem rojakom po svetu.
Še posebej pa voščilo izrekamo vsem bolnikom doma ali po bolnišnicah, ostarelim
po domovih ter vsem trpečim in kakor koli preizkušanim. Angelska pesem »slava
Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem« naj vse napolni z veseljem in tolažbo tudi
v prihajajočem letu.
Vaši škofje

Voščilu naših škofov se pridružujemo tudi župnik Urban Kokalj,
kanonik Vinko Prestor, kaplan Miro Bergelj in bogoslovec Janko Pirc.

OBHAJILO BOLNIKOV pred prazniki bo vsredo, 23.12., dopoldan.
SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKI

Ne pozabimo na duhovno pripravo pred prazniki. Ta vključuje tudi lepo in skrbno
sveto spoved. Priložnost za spoved boste v farni cerkvi imeli skozi ves teden pred
božičem od 17. ure dalje.

SVETI VEČER

Ob mraku 24. decembra bomo sveti večer začeli praznovati z molitvijo najprej
po svojih domovih in družinah. V farni cerkvi bo večerna sveta maša ob 18- ih. Na
začetku nas bodo najprej mladi z božično zgodbo duhovno zbrali in povedli v samo
praznovanje. K tej duhovni ubranosti ste vabljeni tudi pred polnočnico ob 23.30.

PRIREDITVE OB BOŽIČNEM PRAZNOVANJU

PRAZNOVANJE SVETEGA ŠTEFANA
Na praznik sv. Štefana, 26. decembra, bo ob 10- ih sveta maša tudi v Srednji
vasi in po njej blagoslov konj. Isti dan ob 18- ih bo predstavitev božične zgodbe na
Prebačevem pri Novakovih. Ob 19.30 uri pa bo koncert Pihalnega orkestra občine
Šenčur v Domu krajanov v Šenčurju.
NEDELJA SVETE DRUŽINE
V nedeljo, 27. 12., obhajamo praznik sv. družine. Pri sveti maši ob 10. uri bo v
farni cerkvi blagoslov otrok. Lepo vabljene tudi noseče matere. Isti dan obhajamo
tudi god apostola in evangelista Janeza, zato bo pri sveti maši ob 10- ih na Lužah in
pri obeh sv. mašah v farni cerkvi še blagoslov vina.
BOŽIČNI KONCERT
V nedeljo, 27.12. bo ob 18- ih v župnijski cerkvi božični koncert, ki ga pripravlja
Cerkveni otroški pevski zbor Vesela srca pod vodstvom zborovodja Erika Šmida.
Koncert bo potekal pod naslovom SLIŠATI JE ANGELE. Sodeluje tudi dramska
skupina Kulturnega društva svetega Mihaela iz Olševka.
SPOMIN NEDOLŽNIH OTROK
V ponedeljek, 28. decembra, se spominjamo nedolžnih otrok, ki so umrli pod
Pilatovim mečem, ko je hotel umoriti Novorojenega. Pri sveti maši na Visokem ob
18- ih bo tudi ta dan blagoslov otrok.
KONCERT NA OLŠEVKU
V nedeljo, 3. januarja 2010, ob 17.00 - ih bo v cerkvi svetega nadangela Mihaela
na Olševku božično-novoletni koncert, ki ga pripravlja Glasbeno društvo sveti Mihael
z gosti: sopranistka Mojca Bedenik, flavtistka Karin Vrhnjak, violončelistka Ana
Zupan in organistka prof. Angela Tomanič, ki v letošnjem letu obhaja 40 - letnico
svojega koncertnega udejstvovanja.

VEROUČNE POČITNICE

Otroci imate veroučne počitnice vse tja do 11. januarja. Med prazniki pa ne pozabimo na molitev in sveto mašo!

SVETE MAŠE

Z mesecem januarjem bomo začeli sprejemati mašne namene za april 2010. Z
aprilom bomo ponovno začeli s svetimi mašami po podružnicah.
SEJA ŽPS bo v sredo, 20. januarja 2010, ob 20. uri.
„Z učlovečenjem svojega Sina in z njegovo smrtjo nam je Bog izkazal ljubezen do kraja.
Če to verujemo, naše življenje ne more biti žalost in nesmisel.“ (kardinal Franc Rode)

OBISK KOLEDNIKOV

Tudi letos nas bodo ob božičnih praznikih obiskali koledniki, ki bodo zbirali darove za misijone v Egiptu, Braziliji, Madagaskarju, Beninu, Slonokoščeni obali in
Salomonovih otokih. S svojimi darovi podprimo njihovo prizadevnost, predvsem pa
izrazimo dobroto in ljubezen do ljudi v teh misijonih, ki potrebujejo našo pomoč.
Po nekaterih vaseh bodo koledniki obiskali vse domove: Olševek (nedelja, 27.12.,
med 14. in 18. uro), Hrastje (ponedeljek, 28.12. med 9. in 17. uro), Prebačevo (ponedeljek, 28.12., med 9. in 17. uro), Voglje (nedelja, 27.12., med 11. in 17. uro), Voklo
(ponedeljek, 28.12., med 9. in 14. uro). Za osrednji del Šenčurja, Srednjo vas, Luže,
Visoko, Milje in Hotemaže pa izpolnite prijavnico, s katero povabite kolednike na
svoj dom. V teh vaseh s prijavnico vas bodo koledniki obiskali v nedeljo, 27. 12.,
med 14. in 18. uro. Izpolnjene prijavnice lahko oddate v župnišču ali v posebno
skrinjico ob verskem tisku v cerkvi.

PRIJAVNICA ZA KOLEDOVANJE

v Šenčurju, Srednji vasi, Hotemažah, na Lužah, Visokem in Miljah
(nedelja, 27.12., med 14. in 18. uro)

Ime in priimek:________________________________________________
Točen naslov: ______________________________tel.:_________________
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PETER KANIZIJ 19.00 †Ljudmila Svetelj, obl.
†Ivan Lanišek
duhovnik in
†Peter in starši Sušnik
cerkveni učitelj
FRANČIŠKA
CABRINI
red. ustan.
JANEZ KANCIJ
duhovnik
ADAM IN
EVA
BOŽIČ GOSPODOVO
ROJSTVO
ŠTEFAN
diakon in
mučenec
NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

19.00 †Frančiška in Viktor Sirc
†iz družine Kušar ter Antonija in Jerca Verbič, obl.
†Jože in Ana Kepic
19.00 †Silvo Zorman
†brat Jože, obl. in starši Konc
†Franc Šenk
18.00 †Ana, obl. in Anton Sajevic
19.00 †Janez Golorej in †iz družine Kokalj (VOKLO)
00.00 za farane; za zdravje
Mariji v zahvalo za zdravje
8.00 za zdravje
10.00 †Marija Zorman, obl.
8.00 †Višnarjevi
10.00 †oče Matija Čebulj, obl.
10.00 †Angela Zveršen, obl. (SREDNJA VAS)
18.00 †Marjan Brezar, obl.
8.00 za farane
10.00 †Janez Donša
10.00 †Milka Babnik (LUŽE)

