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NEDELJA

VALERIJ
škof

18.00 †Ana, obl. in Milan Umnik
†Antonija Delovec
†Alojz Jenko, obl.

MARTINA
devica in
mučenka

18.00 †Pavla Slemc, obl. in Marija Grilc
†starši Aleš in Katarina Rozman

JANEZ
BOSCO
redovni ust.
BRIGITA
IRSKA
devica

18.00 †Terezija Plevel, 30. dan
†Berta, obl. in Lojze Brankovič
†Jožefa Pajer, obl.
18.00 †Franc Galičič
†Nace in vsi rajni iz družine Murko

8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
JEZUSOVO
DAROVANJE - 17.00 †Anton in starši Kok (OLŠEVEK)
18.00 †Janez Kadivec, obl.
svečnica
BLAŽ
škof in
mučenec
5. NEDELJA
MED LETOM
AGATA
devica in
mučenka

8.00
8.00
18.00
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

†Slavka Pirnovar, obl. (VOKLO)
†Blaž Zor (VISOKO)
†Jože in Marija Kuhar
za farane
†starši Ivanka in Alojz Jamšek (OLŠEVEK)
†Julka Zaplotnik, obl.
†Franci Kristanc, obl.; †Boris Medja, obl.
†Vinko Vrhovnik, obl.
†Anica Dichelberger, obl.
†Franc Novak, obl. in Irena Potočnik

PAVEL MIKI in
18.00 †Pavel Janežič, obl.
drugi japonski
†Franc Rozman
mučenci
RIHARD
kralj

18.00 †Andrej Fabian, 30. dan
†Franci, obl. in Vera Baligač
†Mojca in Miro Košnik ter Igor, Janez in starši Cankar

HIERONIM
redovni
ustanovitelj

18.00 †Ivanka Perdan, obl.
†starši Alvijan

APOLONIJA
devica in
mučenka

18.00 †Danijela Košnik, obl.
†Jernej, obl. in Kristina Česen
†Jože Čebulj, obl., Rozalija Bregant in Franc Smole

SHOLASTIKA
devica
6. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †Pavel Hudobivnik (LUŽE)
18.00 †Niko Vidic, obl.
†Maks in Ludvik Krumpestar, obl. ter starši Podjed
8.00 za farane; 8.00 †Jože in Marijana Juvan (OLŠEVEK)
10.00 †Marija Boc, 30. dan
v zahvalo in priprošnjo za dar življenja
19.00 †Stanislav Remic, 30. dan; †Matjaž Grošelj

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

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXIII, številka 1
14. januar 2018
IZ ŽUPNIJSKE STATISTIKE V LETU 2017

V letu 2017 je bilo v naši župniji: 58 krstov (27 zakonskih, 2 iz zgolj civilnega
zakona in 29 nezakonskih; 34 dečkov in 24 deklic), 49 prvoobhajancev (tretji razred),
64 birmancev (sedmi razred), 7 porok (14 oklicev), cerkvenih pogrebov je bilo 69
(34 previdenih in 35 neprevidenih; moških je umrlo 47, najstarejši 98 let, najmlajši
22 let, povprečna starost 75 let; žensk je umrlo 22, najstarejša 95 let, najmlajša 57
let, povprečna starost 78 let; povprečna starost vseh umrlih je 76 let).

ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI V LETU 2018

Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 15. aprila. Birmovalec bo upokojeni nadškof
msgr. dr. Anton Stres. Blagoslov novih orgel bo ob godu farnega zavetnika svetega
Jurija v nedeljo, 22. aprila. Slovesnosti prvega svetega obhajila: v Šenčurju in na
Olševku v nedeljo, 13. maja, v Vogljah v nedeljo, 20. maja, v Hrastju pa v nedeljo,
27. maja. Poletni oratorij bo potekal od ponedeljka, 9. do sobote 14. julija!

ŽUPNIJSKA KARITAS

Župnijska Karitas se iskreno zahvaljuje za vse prejete darove, ki smo jih v Tednu
Karitas zbrali za pomoč našim družinam. Iskrena hvala tudi vsem prostovoljcem za
zbiranje in prevoz darov v skladišče naše Župnijske Karitas. Zaradi naše pozorne
darežljivosti so bili božični prazniki lepši za 35 družin, katerim smo darove lahko
podarili. Hvala za vsako odprto srce in čut za ljudi v stiski. Bog povrni!
Župnijska Karitas ponovno pripravlja tečaj nege bolnikov na domu. Prvo
srečanje bo v četrtek, 15. februarja, takoj po večerni sveti maši. Tečaj bo potekal ob
četrtkih v obsegu 20 ur, petkrat po 3 ure (4 šolske ure). Prijave zbira Barbara Leskovar na tel.: 031 350 949. Povabljeni, da se pridružite pomenljivemu tečaju in si z
njim pridobite izkušnje, ki so dragocene za oskrbo bolnih in onemoglih. V kolikor
je namreč le možno, je lepo, če ti naši preizkušeni ostanejo del nas in naše domače
oskrbe. Pri tem pa so seveda dobrodošli vsakršni nasveti in priporočila, ki nam jih
predstavlja tudi omenjeni tečaj in izmenjava izkušenj.

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV

Srečanje za starše prvoobhajancev, birmancev in botrov bo v soboto, 3. februarja,
zvečer ob 19.30 v župnijski cerkvi. Lepo povabljeni tudi vsi ostali!

SEJA ŽPS bo v sredo, 31. januarja, ob 19.30.
2. februar: SVEČNICA ALI JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU

Praznik Jezusovega darovanja je postavljen na štirideseti dan po božiču. Cerkev
se tedaj spominja svetopisemskega dogodka, ko sta Marija in Jožef nesla Jezusa v
tempelj. Vsaka judovska mati je morala štirideseti dan po porodu (če je bil deček)
odnesti otroka v tempelj in ga darovati Bogu. Po takratni judovski postavi je bila
žena po porodu nečista in štirideset dni ni smela v tempelj. Po dopolnjenem času
je morala sina prinesti Bogu, da se je tako očistila. Marija se je tedanji judovski
postavi uklonila, čeprav je rodila deviško, in se je tudi tukaj pokazala kot ponižna
Gospodova dekla. Praznik Jezusovega darovanja imenujemo tudi svečnica, saj ta
dan pri bogoslužju blagoslavljamo sveče. Jezus je namreč luč, ki je prišla na svet, da
bi razsvetlila temine človeškega življenja ter v človeku vžgala hrepenenje po večni
luči, po večnem življenju.

3. februar: GODOVNI DAN SVETEGA BLAŽA

V soboto, 3. februarja, bomo obhajali god svetega Blaža, ki je priljubljen svetnik
in priprošnjik za zdravje v grlu in zoper vsake druge nevarnosti. Ta dan še toliko
bolj povabljeni k sveti maši in blagoslovu za zdravje na priprošnjo svetega Blaža.

LETOŠNJE FARNO ROMANJE

Letošnje farno romanje bo od 26. do 28. aprila. Romali bomo k patru Piju v San
Giovanni Rotondo Monte Gargano in Loreto. Cena z avtobusnim prevozom, dva
polpenziona, cestnine in prispevki, ddv, organizacija in nezgodno zavarovanje znaša
295 €. Duhovni vodja bo frančiškan p. Peter Lavrih. Prijave že zbiramo v župnišču.
Okvirni program romanja:
1.dan: 26. 4. (četrtek): Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Na poti molitve, razlaga
vsebine, postanki. Sveta maša po prihodu v San Giovanni, namestitev v hotelu za
2 noči, večerja, počitek.
2. dan: 27. 4. (petek): obisk votline svetega nadangela Mihaela, sveta maša,
popoldne povratek v San Giovanni, privatne pobožnosti, večerja.
3. dan: 28. 4. (sobota): zgodnji odhod proti Loretu, obisk svetišča, sveta maša,
nadaljevanje poti proti domu s prihodom v poznih urah.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 18. januarja, bomo pred Najsvetejšim molili za edinost kristjanov; v
četrtek, 25. januarja, bo eno uro pred sveto mašo molitev oblikovala Frančiškova
skupina; v četrtek, 1. februarja, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice;
v četrtek, 8. februarja, pa bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitev.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec april.

KONCERT BOŽIČNIH PESMI V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI

V soboto, 20. januarja, bo pri večerni sveti maši prepeval združeni pevski zbor
pevcev KPZ Gallus iz Kranja in CeMePZ Sveti Mihael iz Olševka. Z orglami jih bo
spremljal Matic Podobnik. Po sveti maši nam pripravljajo še koncert božičnih pesmi.
V nedeljo, 21. januarja, bodo pri sveti maši ob 10- ih ponovno z nami orgličarji
iz Poljanske doline in Škofjeloški oktet, ki nam bodo tudi po sveti maši zapeli nekaj
božičnih pesmi. Ob obeh priložnostih lepo vabljeni, da prisluhnemo glasbi in pesmi!
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ABSALOM
koprski
škof
MARCEL
papež
ANTON
PUŠČAVNIK
opat

18.00 †starši in bratje Jerič
†mama Frančiška Sajevic, obl.
†Pavla Zupan, obl.
18.00 †Milan Umnik, obl.
†Antonija Golob
18.00 †Marjan Bučan, obl. in stari starši Kosmač
†Anton Mohar
†Anton in Marija Rožman

MARJETA
OGRSKA
kneginja

18.00 †Stanislav Remic, 7. dan
†Franc Rakovec

MAKARIJ
opat

18.00 †Slavka in Ciril Potočnik, obl.
†starši in brat Janez Jeraj
†Marija in sin Ciril Luskovec

SEBASTIJAN
mučenec

3. NEDELJA
MED LETOM
VINCENCIJ
diakon in
mučenec
HENRIK
dominikanec

18.00 †Jože Žnidar, obl.
†Jakob Jagodic, obl. ter starši Jagodic in Šimenc
8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†Marjana Juvan in Marica Planinc, obl. (OLŠEVEK)
†Marija in Alojzij ter brat Jože Štern
†starši Anton in Antonija Ropret, obl.
za pravo spoznanje Božje volje

18.00 †Vinko Zarnik
†starši Janez in Ivana, obl. ter sin Rajko Kepic
18.00 †Julijana in Slavko Ropret, obl.
†Marjeta Mohorič, obl.

FRANČIŠEK
18.00 †Alojz Kolenc, obl.
SALEŠKI
†Peter Jovanovič, obl.
škof in cerk. uč.
SPREOBRNITEV
18.00 †Janez Mulej, obl.
APOSTOLA
†Frančiška in Franc Žerovnik, obl.
PAVLA
TIMOTEJ
IN TIT
škofa

18.00 †Franc Logar, obl.
†Marko Jerič, obl.

ANGELA MERICI
18.00 †Franc Celar, obl.
devica in
†Marija Močnik, obl.
redovna ust.
8.00 za farane; 8.00 †starši Ferjan in Vajs (OLŠEVEK)
4. NEDELJA
10.00 †Aljaž Kozamernik
MED LETOM
19.00 †Cecilija in sorodniki Vreček

