NOVEMBER

5

PONEDELJEK
NOVEMBER

6

TOREK
NOVEMBER

7

SREDA
NOVEMBER

8

ČETRTEK
NOVEMBER

9

PETEK
NOVEMBER

10

SOBOTA
NOVEMBER

11

NEDELJA
NOVEMBER

12

PONEDELJEK
NOVEMBER

13

TOREK
NOVEMBER

14

SREDA
NOVEMBER

15

ČETRTEK
NOVEMBER

16
PETEK

NOVEMBER

17

SOBOTA
NOVEMBER

18

NEDELJA

ZAHARIJA IN 18.00 †Anica in Jože Turk, obl.
†starši Mana in Alojz ter otroci Prosen
ELIZABETA
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
st. Janeza Krst.
LENART
opat
ENGELBERT
škof
BOGOMIR
škof
POSVETITEV
LATERANSKE
BAZILIKE

18.00 †starši Valentina in Peter ter sorodniki Jerala
†Janez Perič, obl.
9.00 po namenu - konferenca dekanijskih duhovnikov
18.00 †Frančiška, obl. in Franc Golob
v zahvalo in priprošnjo angelu varuhu; za zdravje
18.00 †Tončka Mlakar, obl. - iz Bohinja
za zdravje na duši in na telesu
18.00 †starši Hribar
v zahvalo

LEON VELIKI
18.00 †starši Franc in Marija Vidic, obl.
papež in
†Marija, starši in sestra Albina Golorej
cerkveni učitelj
8.00 za farane; 8.00 †Anton Pavc, obl. (OLŠEVEK)
8.30 na čast sv. Martinu za zdravje pri živini (VOKLO)
32. NEDELJA
MED LETOM 10.00 †Marija Vesel; †Frančiška Porovne
19.00 †Ivan Škrjanc, 30. dan; v zahvalo
18.00 †Alojz Kolenc
JOZAFAT
†Jože Pintar, obl.
škof in
†Franc Luskovec, obl.
mučenec
STANISLAV
KOSTKA
redovnik

18.00 †Stanislav Remic
†Stane in Tina Vidmar

LOVRENC
IRSKI
škof

18.00 †Avgust Vrhar, obl.
†Andrej Štrajhar, obl.
†Lovro Egart, obl.

ALBERT VELIKI
18.00 †starši Frančiška in Janez ter sorodniki Golob
škof in cerkveni
†Albin Svetelj, obl.
učitelj
MARJETA
kraljica

ELIZABETA
OGRSKA
redovnica
33. NEDELJA
MED LETOM

18.00 †Miroslav Vrtač, 30. dan
†Vida Tomažič, obl.
†Janez Kirn, obl.
18.00 †Marija, obl. in Miha Ovnik
†starši Minka in Franc ter bratje in sestra Pelko
8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†Marija in Franci Sajevec (OLŠEVEK)
†Florjan, obl. in vsi rajni iz družine Vreček
†Peter Škerjanc, 30. dan; †Ivan, obl. in Darinka Lang

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)
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PRAZNIK VSEH SVETIH IN VERNIH DUŠ DAN

1. novembra, na praznik vseh svetih se spominjamo tistih neštetih nebeških
izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti
nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih
ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so
ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati. Praznik vseh svetih je torej
vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so se podali na
pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad
svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami. To je slovesni
godovni dan naših dragih bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, tek dokončali,
vero ohranili. Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju, s svojim
zgledom svetijo tudi nam, kažejo, kako priti do zmage ter nas podpirajo s svojo
priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši slabosti. Bogoslužje potujoče Cerkve se
na ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir
svetosti in slava izvoljenih.
Hkrati pa nas spremlja tudi misel na tiste, ki po smrti še niso v občestvu svetih
in v očiščevanju v vicah potrebujejo naših molitev in daritve svete maše. Ta dan
bomo torej zanje ob 13.15 v župnijski cerkvi molili veseli in svetli del rožnega
venca, ob 14- ih bo sveta maša za rajne po molitvenih namenih, po sveti maši bo
molitveno bogoslužje na pokopališču. Popoldan ob 17- ih bomo za duše v vicah
molili še žalostni in častitljivi del rožnega venca ter litanije vseh svetnikov, nato bo
sveta maša, po njej pa krajše molitveno bogoslužje pri križu na pokopališču, ki ga
pripravljajo naši mladi.
2. novembra se spominjamo vseh vernih rajnih, ki še ne uživajo večnega življenja v Bogu in se s trpljenjem v vicah očiščujejo za večno blaženost. Tudi ta
dan povabljeni k sveti maši in molitvi za trpeče duše v vicah. Zanje lahko darujemo
tudi popolni odpustek, če le prejmemo zakrament svete spovedi in svetega obhajila,
molimo po namenu svetega očeta in obiščemo pokopališče.
V nedeljo, 28. oktobra, bo zjutraj od 7- ih in skozi ves dopoldan spovedoval
frančiškan p. Franci Seničar!

OBHAJILO BOLNIKOV po domovih bo v soboto, 3. novembra, dopoldan.
MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

V župnijski pisarni še sprejemamo molitvene namene za naše drage rajne. Zanje
bomo še posebej molili skozi ves mesec november pri svetih mašah med tednom. V
molitvi in daritvi svete maše ter z darovi v dober namen ostanimo povezani z rajnimi!

SREČANJE ZA STAREJŠE

V nedeljo, 28. oktobra, bomo popoldan imeli srečanje za starejše. Od 14.30 dalje
bo priložnost za sveto spoved. Ob 15- ih bo sveta maša, ki jo bo daroval frančiškan
p. Franci Seničar. Med sveto mašo boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega
maziljenja. Po sveti maši bo v župnijski dvorani še prijateljsko srečanje. Ta dan še
posebej povabljeni, da starejšim in onemoglim priskrbimo prevoz in obisk svete maše.

PRAZNOVANJE ZAHVALNE NEDELJE

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je ponovno dala narava, ampak tudi za druge darove. Hvaležni bodimo
za nova življenjska spoznanja, svobodo, dobroto, dom, čas, vero... Zahvala zajema
vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih
odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev
svete maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Sveta
maša je prošnja in zahvala obenem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano
z bogoslužnim obredom.
Na zahvalno nedeljo, 4. novembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih še posebej
slovesno praznovali zakonske jubileje. Vsi zakonski pari, ki ste ali pa še boste v
tem letu praznovali 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali 65 let skupnega
življenja, ste vabljeni, da se čimprej prijavite v župnišču, da bomo lažje pripravili
omenjeno jubilejno bogoslužje. Praznovanje zakonskih jubilejev naj bo spodbuda
za mlade, da bi se po zgledu naših jubilantov radi odločali za sklepanje zakonske
zveze in zakramentalnega življenja.

SOMAŠEVANJE DEKANIJSKIH DUHOVNIKOV

V sredo, 7. novembra, bo v naši župniji redna mesečna konferenca duhovnikov
naše šenčurske dekanije. Srečanje bomo začeli s sveto mašo, ki bo zjutraj ob 9- ih.
Lepo povabljeni, da se nam pridružite pri Jezusovi najsvetejši daritvi.

SREBRNI MAŠNIŠKI JUBILEJ

V nedeljo, 11. novembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih obhajali srebrni mašniški
jubilej našega rojaka g. Janeza Žerovnika. Ob koncu svete maše bo ofer ali darovanje
za srebrnomašnika. Po sveti maši bo pogostitev s pecivom, za katerega prosimo, da ga
že v soboto tekom dneva prinesete v župnišče. Naj bo jubilejna zahvalna slovesnost
hkrati tudi priložnost molitve za nove duhovne poklice!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 25. oktobra, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitvena
ura; v četrtek, 1. novembra, bomo ob 13- ih in 17- ih molili za naše drage rajne; v
četrtek, 8. novembra, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitvena ura; v
četrtek, 15. novembra, pa bomo molili za naše družine.
SVETE MAŠE- že sprejemamo mašne namene za januar in februar 2019.
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29
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OKTOBER

30

TOREK
OKTOBER

31

SREDA

JANEZ
PAVEL II.
papež
JANEZ
KAPISTRAN
duhovnik

DARIJA
mučenka

18.00 †Metka Markelj
†iz družine Dolinar

LUCIJAN
mučenec

18.00 †Vencelj Peternel, obl.
19.00 †Rozalija Sajovic, obl. (VISOKO)

SABINA
mučenka
30. NEDELJA
MED LETOM
LINDA
devica

2

PETEK
NOVEMBER

3

SOBOTA
NOVEMBER

4

NEDELJA

8.00 †Marija Logar, 30. dan
†Ana Gašpirc, obl. (VOKLO)
18.00 †Aleš Dobnikar, obl.
8.00 za farane; 8.00 †Francka Sajevic (OLŠEVEK)
10.00 †starši Franc in Ivana Drakslar
15.00 na čast Materi Božji; na čast svetemu Tadeju
19.00 †Vinko Kavčič
18.00 †Cilka Bitenc, obl.
†Jože in Ana Kepic, obl.
19.00 †Dragica Brolih (HOTEMAŽE)

MARCEL
mučenec

18.00 †Tončka Ajdovec, obl.
19.00 †Jože in Frančiška Anžič, obl. (LUŽE)

VOLBENK
škof

18.00 †Jože Žagar, obl.; za zdravje
19.00 †Uršula in Janez Bobnar
†Stane Kalan (SREDNJA VAS)

VSI SVETI

8.00 za farane; 8.00 †g. Ivan in Anica Vilfan (OLŠEVEK)
10.00 †g. Miloš Briški; 14.00 za rajne po molitvenih
18.00 duše v vicah
namenih

ČETRTEK
NOVEMBER

18.00 †Milena Vavpotič ter Viktor in Frančiška Sirc
19.00 †Pavla Sajovic (LUŽE)

18.00 †Alojzij Zupan, obl.
ANTON M.
†Janez Rebernik
KLARET
škof in red. ust. 19.00 †Štefan Kurnik (SREDNJA VAS)

NOVEMBER

1

18.00 †Janez in Marija Pipan, obl.
†Janez in Ivanka Sušnik

8.00 duše v vicah; 8.00 duše v vicah (OLŠEVEK)
SPOMIN
VSEH VERNIH 10.00 po namenu svetega očeta
18.00 po namenu
RAJNIH
18.00 †Ana in Tone Gašpirc, obl.
v zahvalo za srečno opravljeno maturo
za duhovnike in nove duhovne poklice
8.00 za farane; 8.00 †Jožko Lomar, obl. (OLŠEVEK)
31. NEDELJA
10.00 †Alojz Blaznik
MED LETOM v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
zahvalna n.
19.00 †Valentin in Antonija Okorn, obl.
VIKTORIN
PTUJSKI
škof in muč.

