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23. aprila goduje SVETI JURIJ - NAŠ FARNI ZAVETNIK
Sveti Jurij je bil mučenec in velja za patrona raznih viteških redov in vojakov.
Grki ga imenujejo »velikega mučenca«. Kljub temu je o njegovem življenju in trpljenju znanega le malo, kar bi mogli imeti za zanesljivo. Njegov oče je bil plemič
in tudi mučenec. Po njegovi smrti se je Jurij preselil z materjo v Sveto deželo. Po
njeni smrti je podedoval veliko premoženje. Močan po telesu je sklenil, da bo postal
častnik. Komaj dvajset let star je bil že vojaški tribun in cesar Dioklecijan ga je na
vso moč cenil.
Leta 303 je izdal cesar prvi odlok zoper kristjane: vse cerkve naj se podro, krščanski
napisi sežgo, sleherno bogoslužno shajanje je prepovedano. Jurij se je takrat službeno
mudil v Nikomediji, v Dioklecijanovi prestolnici, kjer je že bilo veliko kristjanov.
Sklenil je, da jim bo dal junaški zgled. Ves denar je razdal v dobre namene, sužnjem
dal prostost, nato pa šel sam naznanit cesarju, da je kristjan.
Cesarju ga je bilo žal in mu je prigovarjal, naj daruje bogovom, in mu obetal še
višje vojaške časti. A Jurij je ostal zvest Kristusu. Zato ga je ukazal cesar osem dni
strahotno mučiti. Osmi dan mu je spet prigovarjal in obetal visoke časti. A zaman.
Zato ga je obsodil na smrt. Na morišču se je Jurij zahvalil Bogu za vse milosti, mu
izročil svojo dušo, ga prosil za stanovitnost kristjanov in tudi za svoje mučitelje, nato
pa junaško sklonil krepki tilnik pod meč. To naj bi se zgodilo 23. aprila leta 303.
Cerkve in ustanove, posvečene sv. Juriju, so po vseh krščanskih deželah od Etiopije
do Rusije, od Anglije do Gruzije ali Georgije, ki ima celo ime po tem svetniku. Z
njegovim imenom so povezane številne legende. Ena pripoveduje, da je rešil deklico
(dušo) iz zmajevih krempljev, zmaja pa ubil. Zato je večkrat predstavljen kot bojevit
vojak na konju z zmajem pod nogami.
Naj sveti Jurij s svojim zgledom in priprošnjo tudi nas opogumlja za zvestobo do
Kristusa in Njegove Cerkve v čisto konkretnih zadevah naše domače župnije.
Na praznik sv. Jurija goduje tudi naš bogoslovec Jure. Ob tej priložnosti bodimo
še posebej pozorni nanj in ga izročajmo v varstvo njegovega krstnega zavetnika.

PRAZNIK SVETEGA JURIJA

God svetega Jurija, 23. aprila, je praznik naše župnije in domače občine. V okviru
občinskega praznovanja bo v prihodnjem tednu več različnih prireditev. Osrednja
bo slavnostna akademija v petek, 24. aprila, ob 19- ih v Domu krajanov v Šenčurju.
Ta dan bo večerna sveta maša v farni cerkvi ob 18- ih. V okviru župnije pa bomo
našega zavetnika svetega Jurija posebej počastili in se mu priporočili v nedeljo, 26.
aprila. Po sveti maši ob 10. uri bo na travniku ob pokopališču blagoslov konj.
Ob našem krajevnem prazniku veljajo vsem iskrene čestitke in želje po Božjem
blagoslovu in varstvu na priprošnjo svetega Jurija.

ŠMARNICE

S 1. majem bomo tudi letos začeli obhajati ljudsko pobožnost Šmarnice. V
župnijski cerkvi se bomo z Marijo srečevali vsak večer ob 19. uri. Na Visokem in
Prebačevem pa bo šmarnična pobožnost vsak večer ob 20. uri. Vsi, še zlasti pa otroci, ste lepo povabljeni, da se v mesecu maju še tesneje povežemo z Božjo in našo
Materjo Marijo. V pastoralnem letu mladih jo še posebej prosimo za njeno varstvo
in Božji blagoslov zanje.

SVETE MAŠE

S 1. majem bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec avgust. Z majem
bodo svete maše na podružnicah zvečer ob 20- ih, razen v Voklem, kjer bodo še
vedno v sobotah zjutraj ob 8- ih.
Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Vida na Visokem in Miljah
bo v nedeljo, 26. aprila, za sosesko svetega nadangela Mihaela iz Olševka v petek,
1. maja, za sosesko svete Katarine in Radegunde v Srednji vasi pa v nedeljo, 10.
maja. Vedno ob 9. uri.

SLAVJE V VOKLEM

V nedeljo, 10. maja, bo ob 8.30 v Voklem slovesna sveta maša in blagoslov novih
cerkvenih klopi. Po sveti maši bo sledilo družabno srečanje.
SEJA ŽPS bo v torek, 12. maja ob 20. uri.

PRVO SVETO OBHAJILO

Praznik prvega svetega obhajila bo na Olševku v nedeljo, 17. maja, pri sveti maši
ob 8.30. Srečanje za starše pa bo v ponedeljek, 4. maja, ob 17- ih v cerkvi svetega
nadangela Mihaela na Olševku.
V Šenčurju bomo praznik prvega svetega obhajila praznovali v nedeljo, 24. maja,
pri sveti maši ob 10- ih. Srečanje za starše pa bo v torek, 5. maja ob 17- ih v župnijski
kapeli oziroma dvorani.
Molimo za vse prvoobhajance in njihove družine, da bi vse življenje vredno
prejemali sveto obhajilo in tako živeli iz presvete evharistije.

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri pripravah in
praznovanju velikonočnih praznikov in svete birme. Posebej pa hvala ženam za
pospravljanje in čiščenje cerkve, veroučnih učilnic in okolice pri cerkvi in župnišču,
za pripravo vencev, očetom letošnjih birmancev, ki ste priskrbeli mlaje, gospe Joži
za krašenje cerkve, bogoslužnim sodelavcem, Pihalnemu orkestru občine Šenčur,
članom AMD za redarstvo pri velikonočni procesiji, birmanskim animatorjem za
delo z birmanci in drugim. Naj vsem dobri Bog povrne s svojim blagoslovom.
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19.00 †Urška Klepac, obl.
†Franc Gašperlin

18.00 †Apolonija, Andrej in Angela Osterman (LUŽE)
ANZELM
19.00 †iz družine Cuderman
škof in cerk. uč.
† Janez in Marija Sajevic
ALEKSANDER
LYONSKI
mučenec
JURIJ
mučenec
FIDEL
duhovnik in
mučenec
MARKO
evangelist

18.00 †Janez in Uršula Bobnar (SREDNJA VAS)
19.00 †Blaž Bakovnik, 7. dan
†Alojzij Rebernik, obl.
19.00 †Ivan Sodnik, 7. dan
†starši Halužan in Frantar ter sestra Majda Stritih
†Jožica Bakovnik, obl.
18.00 †Filip Sajevic, obl. (VISOKO)
18.00 †Jože in Frančiška ter sin Jože Žagar
8.00 †starši, dva brata in sestra Oselj (VOKLO)
19.00 †Rafael in Angela Kopač

3. VELIKONOČ. 7.00 za farane
10.00 †Aleš Okorn
NEDELJA
CITA
devica
TIBURCIJ
mučenec

19.00 †Antonija Sitar, obl.
†Jože Logar, obl.
18.00 †Ivana Remic, obl. (LUŽE)
19.00 †Marko Jerič

PETER CHANEL
18.00 †Helena in Andrej Svetelj, obl. (SREDNJA VAS)
duhovnik in
19.00 †Alojz Prestor
mučenec
PIJ V.
papež
JOŽEF
DELAVEC

19.00 †starši in brat Štefan Brezar
†Anton Jerše
19.00 †Marija Mubi
20.00 †Ana Sajevic (VISOKO)

8.00 †Ana Golorej, 30. dan
ATANAZIJ
†Ludvik Ahčin, obl. (VOKLO)
VELIKI
19.00 †starši Sitar in Zavrl
škof in cerk. uč.
Bogu in Materi Mariji v zahvalo za srečen zakon
4. VELIKONOČ. 7.00 za farane
10.00 †Franc Logar
NEDELJA
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FLORJAN
mučenec

19.00 †starši Lidija in Maks Sodnik
†Frančiška Sušnik, obl.

JUTA
spokornica

19.00 †Stane Vidmar, obl.
20.00 za zdravje v čast Materi Božji (LUŽE)

DOMINIK
SAVIO
dijak

19.00 †starši Žepič, obl.
20.00 †Florjan Vreček
†Brane in Jana Sitar
†Ciril Luskovec, obl. (SREDNJA VAS)

GIZELA
opatinja

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Marija Križaj, obl.

BONIFACIJ IV.
papež

19.00 †Jožefa in Lovro Sodnik (iz Hotemaž)
20.00 †Franc Logar (VISOKO)

8.00 †Ana in Andrej Ahčin, obl. (VOKLO)
19.00 †Jože Žnidar
†Janez, obl. in Mari Hvasti
7.00 za farane
5. VELIKONOČ. 8.30 †starši Jože in Francka Likozar (Voklo 45)
†Janez Golorej in starši Zupanc (VOKLO)
NEDELJA
10.00 v zahvalo in priprošnjo
PAHOMIJ ml.
puščavnik

ESTELA
(ZVEZDANA)
učenka
LEOPOLD
MANDIČ
redovnik
FATIMSKA
MATI BOŽJA

19.00 †Martina Kos
†Ljudmila Gašperšič, obl.
19.00 †Ljudmila Svetelj
20.00 †Ciril Ogris (LUŽE)
19.00 †Nace in vsi †iz družine Murko
20.00 †Florjan Arnež, obl.
†starši in brata Erjavec ter starši Lavrič (SREDNJA VAS)

BONIFACIJ
mučenec

19.00 †Frančiška Rozman, obl.
†Janez, obl. in Ivan Plevel

ZOFIJA
(SONJA)
mučenka

19.00 †Blaž Bakovnik, 30. dan
†Amalija Vidmar, obl.
20.00 urna maša (VISOKO)

8.00 urna maša (VOKLO)
JANEZ
19.00 †Ivan Sodnik, 30. dan
NEPOMUK
†Vinko Krajnik, obl.; †Marija Osterman
duhov. in muč.
6. VELIKONOČ. 7.00 za farane
10.00 †Ivan in Marija Oblak
NEDELJA
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