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SLOVENSKI PASTORALNI DAN
V Cerkvi na Slovenskem bomo v soboto, 10. maja 2008, na celjskem mestnem
stadionu prvikrat obhajali Slovenski pastoralni dan (SPD). To bo velik in veličasten
dogodek, saj se bomo slovenski kristjani prvič zopet množično zbrali na skupnem
verskem praznovanju, potem ko je papež Janez Pavel II. leta 1999 v Mariboru škofa
Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. SPD je v bistvu drugi del tistega,
kar se bo dogajalo dva tedna prej, prav tako v Celju, vendar pri Sv. Jožefu, kjer bo
posinodalni dan. Če je posinodalni dan omejen na določeno število predstavnikov
škofij in je predvsem študijske narave, je SPD v prvi vrsti srečanje vernikov, ki
verujejo Jezusovi besedi, da je med njimi, če sta le dva ali trije zbrani v Njegovem
imenu, kaj šele taka množica, kot se pričakuje. Gre za praznovanje osrečujočega
dejstva, da smo verniki v Sloveniji ena družina, ki se sicer redko zbere v takem
številu in tako nacionalno enotno, vendar takrat, ko to stori, tako ravna zavestno in
ponosno ter v odgovornosti do Boga in do naroda.
V letošnjem pastoralnem letu, posvečenemu družini, bo v ospredju praznovanja
poudarek na temeljni celici družbe in njenih vrednotah, posebno na vrednoti življenja,
zato geslo tega dneva Za življenje – za družino.
Slika sv. družine, ki jo bo prejela
po ena družina iz vsake župnije, naj
bi kot sveta družina potovala iz ene
družine v drugo ter tako med seboj
povezovala različne družine in različne starostne skupine. Več o tem
dogodku bo oznanjeno naknadno.
Predvsem pa ne pozabimo na molitev za naše družine, posebej za vse
preizkušene zakonce, starše in otroke
ter za vse, ki se na skupno družinsko
življenje še pripravljajo.

DUHOVNA PRIPRAVA NA EVHARISTIČNI KONGRES

V naslednjem letu bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali evharistični kongres.
Za našo krajevno Cerkev bo to gotovo velik dogodek, na katerega se moramo tudi
primerno pripraviti. Najpomembnejša je seveda duhovna priprava, ki jo bomo v
okviru naše dekanije imeli v soboto, 19. aprila, od 9.00 do 12.00 v Velesovem. Sveto
mašo in nagovor bo vodil jezuitski pater Tomaž Podobnik.

„JURIJEVA NEDELJA“

V nedeljo, 27. aprila, bomo posebej slovesno praznovali farnega zavetnika svetega
Jurija, ki sicer goduje 23. aprila. Po sveti maši ob 10. uri bo kot običajno blagoslov
konj. Lepo povabljeni posebej vsi konjeniki in prijatelji domačih živali.

SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Olševka bo v petek, 18. aprila, ob 17. uri
v cerkvi svetega nadangela Mihaela na Olševku. Praznik prvega svetega obhajila
bomo na Olševku obhajali na binkoštno nedeljo, 11. maja, pri sveti maši ob 8.30.
Sestanek za starše prvoobhajancev iz Šenčurja pa bo v ponedeljek, 21. aprila,
ob 17. uri v župnijski dvorani oziroma kapeli. Praznik prvega svetega obhajila bomo
v Šenčurju obhajali v nedeljo, 18. maja, pri sveti maši ob 10. uri.
Kot župnijska skupnost radi molimo za prvoobhajance in njihove družine, da bi
prav v presveti evharistiji črpali duhovno moč za življenje.

SEJA ŽPS bo v torek, 22. aprila, ob 19.30.
SREČANJE KLJUČARJEV

Srečanje vseh ključarjev naše župnije bo v sredo, 7. maja, ob 20. uri v veroučni
učilnici. Gost večera bo nadškofijski ekonom in stolni kanonik g. Peter Zakrajšek, ki
nam bo predstavil nekaj prednostnih opozoril in navodil pri župnijskem in splošnem
cerkvenem gospodarskem upravljanju.

SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH

Zaradi šmarnične pobožnosti bomo z večernimi svetimi mašami po podružnicah
s prvim majem začeli ob 20. uri.

ŠMARNICE

S prvim majem bomo tudi letos začeli obhajati ljudsko pobožnost Šmarnice. V
župnijski cerkvi se bomo z Marijo in Jezusom 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 družine jo še posebej prosimo za
njeno varstvo in Božji blagoslov po naših družinah.
Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri slovesnosti svete
birme. Skupaj z birmanci bodimo še naprej odprti navdihom Svetega Duha.
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TIBURCIJ
mučenec

19.00 †Alojz Teran, obl.
†Antonija Sitar, obl.

HELENA
kneginja

18.00 za Božji blagoslov in varstvo (LUŽE)
19.00 †Helena in Pavel Gorenc

BERNARDKA
LURŠKA
redovnica
INOCENC
škof
GALDIN
škof
LEON IX.
papež
5. VELIKONOČNA
NEDELJA

18.00 †Andrej in Helena Svetelj, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Miran Štremfelj, 30. dan
†Tomaž, obl. in Branko Čebulj
19.00 †Peter Sušnik, obl.
†Genovefa Draksler, obl.
18.00 †Filip Sajevic, obl. (VISOKO)
19.00 †Urška Klepec
8.00 †Janez in Anton Gašpirc ter starši in brat Pavel Šter
19.00 †Alojz Rozman, 7. dan
†Franc in Ana Osterman, obl. (Iz Luž)

(VOKLO)

7.00 za farane
10.00 †Alojzij Štern, obl.

19.00 †Marija Prosen
ANZELM
†Pavla in Frančiška Sušnik
škof in cerk. uč.
ALEKSANDER
LYONSKI
mučenec

18.00 †nadškof Franc Perko (LUŽE)
19.00 †iz družine Cuderman

JURIJ
mučenec

18.00 †Marko Jerič (SREDNJA VAS)
19.00 †starši Frantar in Halužan

FIDEL
mučenec

19.00 †Gvidon in Marica Planinšek
†Marija in Franc Bergant

MARKO
evangelist

18.00 †Jakob in Marija, dva brata in sestra Jeler (VISOKO)
19.00 †starši Rupar in stari starši Valte

MATI DOBREGA 8.00 †starši Ana in Andrej Ahčin, obl. (VOKLO)
19.00 †Mari in vsi pokojni iz družine Hvasti
SVETA
6. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00 za farane
10.00 †Jakob Ajdovec
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PONEDELJEK
APRIL
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TOREK
APRIL

30
SREDA

PETER CHANEL
19.00 †Marija Grilc, obl.
duhovnik in
†Jože in Marija Kavčič, obl.
mučenec
KATARINA
18.00 †Marija in Anton Rožman (LUŽE)
SIENSKA
19.00 †Jože Logar, obl.
dev. in cerk. uč.
PIJ V.
papež

18.00 †Justi in Drago Zaletelj (SREDNJA VAS)
19.00 †Lojze Rogelj

VNEBOHOD

7.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
19.00 †Milan Umnik
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ČETRTEK
MAJ

9

PETEK
MAJ
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ATANAZIJ
19.00 v zahvalo in dober namen
VELIKI
20.00 †starši, brat Leopold in sestra Jožica Šter (VISOKO)
škof in cerk. uč.
FILIP IN JAKOB 8.00 †Vinko Dolinšek (VOKLO)
19.00 †Miha Oseli
apostola
7. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00
10.00
10.00
19.00

JUTA
spokornica

19.00 v zahvalo in priprošnjo v družini
†Marija Ropret ter Franc in Ivana Rabič

DOMINIK
SAVIO
dijak

19.00 †Jožef Pintar
20.00 †Franc Štempihar (LUŽE)

GIZELA
opatinja

19.00 †Stane Vidmar, obl.
20.00 †Marija in Jože Selan (SREDNJA VAS)

BONIFACIJ IV.
papež
PAHOMIJ
MLAJŠI
puščavnik

NEDELJA

19.00 †starši Sodnik
za zdravje
19.00 †Vilma Grilc in sorodniki Trilar
20.00 †Angela Majcen, obl. (VISOKO)

8.00 †starši Albina in Peter Bobnar, obl. (VOKLO)
JOB
svetopisemski 19.00 †Alojz Rozman, 30. dan
†Nace Murko
mož

MAJ

11

za farane
†st. Angela in Andrej ter sestra Apolonija Osterman
†starši in brat Janez Delovec (SREDNJA VAS)
šmarnice

BINKOŠTI

7.00 za farane
10.00 †Ciril Ogris
19.00 šmarnice
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