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PRAZNIK SV. JURIJA IN BLAGOSLOV NOVIH ORGEL

V ponedeljek, 23. aprila, goduje naš farni zavetnik sv. Jurij. Ta dan bo sveta maša
zjutraj ob 8- ih in zvečer ob 19- ih. Ob farnem zavetniku praznujemo tudi občinski
praznik. Osrednja občinska proslava bo že v petek, 20. aprila, ob 19- ih v Domu
krajanov Šenčur. Zaradi proslave bo ta petek pri farni cerkvi sv. maša zjutraj ob 8- ih.
V soboto, 21. aprila, nam po večerni sv. maši Orgelska delavnica Močnik skupaj
s profesorjem Tonetom Potočnikom pripravlja strokovno predstavitev novih orgel.
Glavno župnijsko slovesnost na čast farnemu patronu bomo obhajali v nedeljo,
22. aprila. Po dopoldanski sv. maši ob 10- ih bo blagoslov konj. Popoldan ob
15- ih pa bo slovesna sv. maša z blagoslovom naših novih orgel. Slovesnost bo
vodil naš domači kanonik in prelat Vinko Prestor, v pridigi pa nas bo nagovoril naš
dolgoletni župnik, dekan in arhidiakon kanonik in prelat Anton Slabe. To nedeljo
ne bo večerne svete maše!
Nekaj o sv. Juriju
Ime Jurij izhaja iz latinskega oz. grškega imena Georgios, ki ga povezujejo z
grško besedo georgos, ki je zložena iz besed ge »zemlja, polje« in ergon »delo«.
Georgos je torej »poljedelec, kmetovalec; vinogradnik, viničar«. Rodil se je v 3.
stoletju (275/285) v Kapadokiji, današnji Turčiji, umrl pa leta 303/305 v mestu Lydda-Diospolis v Palestini. Izhajal je iz imenitne družine. Oba starša sta bila dobra
kristjana. Izbral si je vojaško službo in kmalu napredoval v tribuna v rimski vojski
pod cesarjem Dioklecijanom. Bil je človek globoke in silne vere. Velikodušno je
podpiral reveže, ki jim je razdal svoje premoženje in se zavzemal za zapostavljene.
Najbolj znana je legenda, kako je rešil kraljevo hčer pred zmajem, ki je ustrahoval
vso deželo. Napadel ga je s sulico, ga ranil in obljubil ljudstvu, da ga bo ubil, če se
bodo dali vsi krstiti. Ko ga je usmrtil, se je dalo krstiti kakih petnajst tisoč ljudi. Jurij
se je kasneje sam naznanil na dvoru v Nikomediji, da je kristjan. Prestati je moral
dolgotrajno in vsestransko mučenje: privezali so ga na kol, vrgli v vrelo apno, a je
vse prestal brez poškodb. Na koncu so ga, skupaj s kraljico, ki se je ob njegovih čudežih spreobrnila, obglavili pred mestnimi vrati. Njegovo telo je dal cesar Konstantin
prenesti v Lyddo, kjer mu je sezidal lepo baziliko, katere sledovi so še danes vidni.

Sveti Jurij je poleg Šenčurja zavetnik številnih mest (zlasti v Italiji) in držav. Je
torej glavni zavetnik Anglije, Genove, Ljubljane, Ptuja in Pirana, škofije Limberg
in raznih viteških redov; tabornikov, kmetov, rudarjev, sedlarjev, kovačev, sodarjev,
artistov, konj in živine, popotnikov, bolničarjev, ujetnikov, vojakov, jezdecev; priprošnjik proti vojnim nevarnostim, proti skušnjavam, za vreme, proti vročici, proti
kugi, sifilisu, gobavosti, različnim kožnim boleznim. Je tudi eden izmed štirinajstih
priprošnjikov v stiski.
Svetega Jurija upodabljamo kot viteza na konju ali brez njega, pogosto z zmajem,
prebodenim s sulico ali mečem. Njegov atribut je poleg sulice tudi zastava z »Jurijevim križem«. Upodabljali so ga skoraj vsi pomembni umetniki.
V Sloveniji je svetemu Juriju posvečenih kar 75 cerkva, od teh 39 župnijskih. Po
njem so imenovani tudi številni kraji (Šenčur, Šentjurij...). Na jurjevo je po ljudskem
koledarju začetek pomladi, ko je že vse zeleno. Zlasti v Beli krajini imajo sprevod
z »zelenim Jurijem«. Na kmetih je bil to pomemben dan: hlapci so takrat menjali
gospodarje, blagoslavljali so konje...
Od sv. Jurija do sv. Mihaela se v sobotah zvonjenje ob delopustu prestavi na16. uro!

SLOVESNOST SVETE BIRME

V nedeljo, 15. aprila, bo dopoldan ob 11- ih v naši župniji slovesnost svete birme.
Birmovalec bo upokojeni nadškof msgr. dr. Anton Stres, ki bo z nami že v sredo,
11. aprila. Ob 19- ih bo vodil somaševanje, po sveti maši pa se bo v dvorani Doma
krajanov še srečal z birmanci, starši in botri. Vseh birmancev je 54 in jih priporočamo
v molitev za poslušnost Sv. Duhu, rast v veri in pripadnost Cerkvi.

MARKOVA PROCESIJA

V sredo, 25. aprila, goduje sveti Marko, ki je tudi priprošnjik za Božji blagoslov
polja ter odvrnitev toče in vsakršne ujme. V ta namen bo zvečer ob 19- ih v Srednji
vasi sveta maša in prošnja procesija proti cerkvi na Visokem, kjer bomo še zmolili
litanije in prejeli evharistični blagoslov.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

Med 26. in 28. aprilom bomo imeli farno romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo Monte Gargano in Loreto. Romarji boste podrobnejši program prejeli na svoje
domove po pošti. Stroške romanja poravnate v župnišču.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST

V mesecu maju bomo obhajali šmarnično pobožnost. Pri farni cerkvi bodo
šmarnice vsak večer skupaj s sveto mašo ob 19- ih. Na Olševku, Lužah, Visokem
in Prebačevem bo šmarnična pobožnost tudi vsak večer ob 19- ih, le tedaj, ko bo tu
sveta maša, bodo šmarnice združene s sveto mašo ob 18- ih.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 12. aprila, bodo molitev pred Najsvetejšim oblikovali birmanci; v
četrtek, 19. aprila, bo tiha in zasebna molitev; v četrtek, 26. aprila, bo molitveno uro
oblikovala Frančiškova skupina; v četrtek, 3. maja, pa bomo molili za duhovnike
in nove duhovne poklice.
Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Vida na Visokem in
Miljah bo v nedeljo, 15. aprila; za sosesko svete Radegunde in svete Katarine
v Srednji vasi v nedeljo, 29. aprila; za sosesko svetega nadangela Mihaela iz
Olševka pa v torek, 1. maja. Vsakič zjutraj ob 8.30!
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18.00 †Alojz Kozelj
MAKSIM
†iz družine Sodnik (HOTEMAŽE)
ALEKSANDRIJ.
19.00 †Alojz Rozman, obl.
škof
DOMEN
škof in
mučenec
STANISLAV
škof in
mučenec
JULIJ I.
papež

19.00 †starši in vsi rajni iz družine Erjavec
†Kristina Kavčič
18.00 †starši, sestra Anica in bratje Kern (SREDNJA VAS)
19.00 †Franc Dolenec, 7. dan; †Frančiška in Pavla Sušnik
†starši, brata in sestri Novak
19.00 †Ana, obl. in Jože Kepic
†starši Janez in Helena ter brat Janez Kveder, obl.

MARTIN I.
papež in
mučenec

18.00 †Filip Sajevic, obl.
†iz družine Bitenc (VISOKO)
19.00 †starši, brat in sestra Vreček ter Irma Udovič

LAMBERT
škof

8.00 †Jože Likozar, obl. (VOKLO)
19.00 †Alojzij, obl. in Alojz Teran

8.00 za farane; 8.00 †Francka Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
3. VELIKONOČ. 11.00 za birmance; †Franc in Katarina Bogataj
†Edo Kopač; za Božji blagoslov in Marijino varstvo
NEDELJA
19.00 †Domen Kern
BERNARDKA 18.00 †starši Gregorčič, obl. (HOTEMAŽE)
19.00 †Tone Kuhar
LURŠKA
†Janez Jagodic in Majda Križman
devica
ROBERT
opat

19.00 †Frančiška Porovne, 30. dan
†Marija, obl. in Jernej Vidmar

EVZEBIJ
škof

18.00 †Brane in Jana Sitar (SREDNJA VAS)
19.00 †Francka Rebernik, obl.
†Urška in Vilko Klepac ter Ana in Andrej Benedičič

LEON IX.
papež

19.00 †Vera, obl. in Franci Baligač
†Janez, Lojze in Tončka Čebašek

ANASTAZIJ
opat

8.00 †Albina Ušlakar
18.00 †Alojz, obl. in Cecilija Vreček
†Helena Jeler, obl. (VISOKO)

8.00 †starši ter brat in sestra Zupanc (VOKLO)
ANZELM
19.00 †Jože in starši Žagar
škof in
†Franc Gašperlin
cerkveni učitelj
8.00
za
farane; 8.00 †Anton Pavc (OLŠEVEK)
4. VELIKONOČ.
10.00 †starši, obl. in Lojze Rebernik
NEDELJA
n. Dobrega 15.00 †Franc in Ana Vreček; †Jure Lombar; †Janko Prestor
Pastirja in
Jurijeva n.

†Marinka Korošec; †Anica in vnuk Domen Kern
na čast Sv. Duhu; za zdravje in Božje varstvo; za Božjo
pomoč pri odnosih; v zahvalo in priprošnjo za zdravje
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JURIJ
mučenec

8.00 †Vencel Peternel
18.00 †Jožefa in Jože Štirn ter sestra Angela (HOTEMAŽE)
19.00 †Jože, obl. in Anica Zupanc

FIDELIS
duhovnik
in mučenec

18.00 †Marija Gašperlin, 30. dan (LUŽE)
19.00 †Franc Draksler, obl.

MARKO
evangelist

19.00 †starši Rupnik in teta Angelca
19.00 na čast sv. Marku za Božji blagoslov na polju
za zdravje (SREDNJA VAS)

MARIJA MATI
DOBREGA
SVETA
CITA
dekla in
devica

19.00 †Franc in starši ter brat Zupan
18.00 †Janez Pikš, obl. (VISOKO)
19.00 †Janez Delavec, obl. in Marija Kemparle

PETER CHANEL
8.00
duhovnik in
19.00
mučenec
8.00
5. VELIKONOČ. 8.30
10.00
NEDELJA
19.00
18.00
PIJ V.
19.00
papež
JOŽEF
DELAVEC

†duhovnik Ivan Likozar, obl. (VOKLO)
†Blaž Bakovnik ter starši Pipan in Bakovnik
za farane; 8.00 †Antonija Sajovec, obl. (OLŠEVEK)
†starši Anton in Milka Likozar (VOKLO)
†Lojze Rebernik, obl.
†Stanislav Bizjak, obl.
†Bojan Špenko (HOTEMAŽE)
†starši, obl. in Jože Sitar
†starši Zmrzlikar, Alojz Rogelj in Erika Ferlan

8.00 po namenu
18.00 †Ana in Janez Ogris, obl. (LUŽE)
19.00 †Jože Grilc

18.00 †Leon Svetelj, obl.
ATANAZIJ
†Domen Kern, obl. (SREDNJA VAS)
škof in
cerkveni učitelj 19.00 †Peter Vavken, obl.
FILIP IN
JAKOB, ml.
apostola

19.00 †Franc Dolenec, 30. dan
†Stane Vidmar, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice

FLORIJAN
mučenec

18.00 urna maša (VISOKO)
19.00 †starši Jože in Marijana Maček

8.00
8.00
19.00
8.00
6. VELIKONOČ. 8.00
10.00
NEDELJA
19.00
GOTARD
menih
in škof

urna maša (VOKLO)
urna maša (OLŠEVEK)
†Marija Just; †starši ter bratje in sestre Tičar
za farane
†Štefanija in Frančiška Lombar (OLŠEVEK)
†Ljudmila Gašperšič, obl.
†Mari in vsi rajni iz družine Hvasti
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