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LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

V soboto, 22. decembra, bomo pri večerni sveti maši sprejeli Luč miru iz Betlehema. Ponesimo njen plamen v svoje domove z željo po miru in razumevanju.

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM

Na četrto adventno nedeljo, 23. decembra, bosta pri župnijski cerkvi zjutraj od
7- ih in skozi ves dopoldan spovedovala frančiškan p. Franci Seničar in nadškofijski
kancler g. Franci Miklič.

CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA NA OLŠEVKU

Na četrto adventno nedeljo, 23. decembra, bomo na Olševku obhajali celodnevno
češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Jutranjo sveto mašo bo daroval p. Andrej Pirš
iz Vogelj, sklep češčenja in sveto mašo ob 16- ih pa bo vodil frančiškan p. Franci
Seničar. Tekom dneva lepo povabljeni k češčenju in molitvi. Molitvene ure si bodo
sledile: od 9- ih do 10- ih možje in fantje, od 10- ih do 11- ih žene in dekleta, od
11- ih do 12- ih Frančiškova skupina, od 12- ih do 14- ih tiha in zasebna molitev,
od 14- ih do 15- ih veroučenci, od 15- ih do 16- ih skupna molitev, ob 16- ih sklep
češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto mašo. Popoldan
od 15.30 dalje bo priložnost za sveto spoved!

OBHAJILO BOLNIKOV PRED BOŽIČEM

Obhajilo bolnikov po domovih bo v ponedeljek, 24. decembra, dopoldan.

PRAZNOVANJE SVETEGA VEČERA

V ponedeljek, 24. decembra, bomo praznovali sveti večer Gospodovega rojstva.
Večerna maša svetega večera pri farni cerkvi bo ob 17- ih. Potrudimo se za družinsko
bogoslužje in praznovanje po domovih. Priskrbimo blagoslovljeno vodo in kadilo.

BOŽIČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA

V torek, 25. decembra, bomo praznovali božič, ki je zapovedani praznik Gospodovega rojstva. Osrednji del praznovanja Odrešenikovega rojstva je obhajanje svete
maše. Po opravljeni božični sveti spovedi lahko ta dan dvakrat prejmemo sveto
obhajilo. Pri vseh božičnih svetih mašah bo ofer ali darovanje za ogrevanje farne
cerkve in župnišča. Ne pozabimo na družinsko molitev ob jaslicah!

PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA

V sredo, 26. decembra, bomo obhajali god prvega mučenca in diakona svetega
Štefana. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov soli, ki jo potlej lahko dodamo naši hrani
in krmi za živino. Ob 10- ih bo sv. maša tudi v Srednji vasi, po njej pa blagoslov konj!

PRAZNIK APOSTOLA IN EVANGELISTA JANEZA

V četrtek, 27. decembra, obhajamo praznik apostola in evangelista svetega Janeza.
Pri sveti maši bo blagoslov vina.

SPOMIN NEDOLŽNIH OTROK

V petek, 28. decembra, ob spominu nedolžnih otrok, ki so pod Herodovo oblastjo
umrli mučeniške smrti, bo ob 17- ih tudi na Visokem sveta maša in blagoslov otrok.

PRAZNIK SVETE DRUŽINE

V nedeljo, 30. decembra, bomo obhajali praznik svete družine. Pri sveti maši ob
10- ih bo blagoslov otrok.

PREHOD IZ STAREGA V NOVO LETO

V ponedeljek, 31. decembra, bomo sklenili koledarsko leto 2018. Ne pozabimo na
družinsko molitev in blagoslov domov. Pri sveti maši ob 17- ih se bomo z zahvalno
pesmijo zahvalili Dobremu Bogu za ves blagoslov, ki smo ga bili tekom leta deležni.

NOVEGA LETA DAN IN PRAZNIK MARIJE BOŽJE MATERE

V torek, 1. januarja, ko bomo začeli novo koledarsko leto, bomo hkrati tudi obhajali praznik Marije, svete Božje Matere. Pri jutranji sveti maši se bomo v Marijinih
litanijah izročili Njej v varstvo in prejeli evharistični blagoslov.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE ALI SVETI TRIJE KRALJI

V nedeljo, 6. januarja, bomo praznovali praznik Gospodovega razglašenja. Na
predvečer praznika ne pozabimo na družinsko molitev in blagoslov domov.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

V nedeljo, 13. januarja, bomo obhajali praznik Jezusovega krsta. Ob tej priložnosti se s hvaležnostjo spomnimo tudi svojega krsta. Pri sveti maši ob 10- ih se
bomo še posebej spomnili vseh otrok, ki so bili v naši župniji krščeni v preteklem
koledarskem letu. Novokrščence bomo po imenu predstavili župnijskemu občestvu,
katerega sestavni del so postali prav po prejemu svetega krsta. Zanje bomo molili
posebno blagoslovno molitev in vsakega posamič skupaj s starši tudi blagoslovili.

BOŽIČNI KONCERTI V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI

V četrtek, 27. decembra, nam po večerni sv. maši pripravljata božični koncert
Župnijski pevski zbor svetega Jurija in Cerkveni otroški pevski zbor Vesela srca.
V soboto, 12. januarja, bo že pri sv. maši prepeval Moški komorni zbor Šenčur,
ki nam bo po sveti maši zapel še nekaj božičnih pesmi.
Tudi v soboto, 19. januarja, bo že pri sv. maši prepeval Mešani pevski zbor Anton
Foerster, ki nam po sv. maši pripravlja še božični koncert.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 20. decembra, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitvena
ura; v četrtek, 27. decembra, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 3.
januarja, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 10. januarja,
pa bo pred Najsvetejšim ponovno tiha in zasebna molitvena ura.
SVETE MAŠE - v župnijski pisarni sprejemamo mašne namene za april 2019!
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VIVIANA
opatinja

18.00 v čast Materi Božji za zdravje
†Valentina in Janko Pušavec, obl.
†starši Martin in Alojzija Porovne

GACIJAN
misijonar

18.00 †Franc Novak in Irena Potočnik
†Jorg, obl. in Ivan Benedičič

URBAN V.
papež

18.00 †Mihaela Velkavrh, obl.
†Janez in Ana Sajovic
†starši in brat Jože Štern

DOMINIK
opat

18.00 †starši Marija in Jožef Kveder
†Franc Šenk, obl.

PETER KANIZIJ 18.00 v zahvalo za zdravje in Božje varstvo
†Ljudmila Svetelj, obl.
duhovnik in
†Marija Dermastja, obl.
cerkveni učitelj
FRANČIŠKA
CABRINI
redovna ust.

18.00 †Ana Jarc, 30. dan
†Marija Milač

8.00 za farane; 8.00 †Frančiška Križaj, obl. (OLŠEVEK)
4. ADVENTNA 10.00 †Ana Najžar, obl.
16.00 †iz družine Balantič in Rozman (OLŠEVEK)
NEDELJA
19.00 †Marijana Bizjak
17.00 †Polona Tičar
ADAM
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
IN EVA
19.00 †Marija in Franc Juvan (OLŠEVEK)
prastarša
00.00 za farane; za zdravje in stanovitnost duhovnikov
v zahvalo in priprošnjo za službo
BOŽIČ
8.00 †Višnarjevi; 8.00 †starši Šimenec (OLŠEVEK)
Gospodovo
10.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini
rojstvo
18.00 †Marija Jarc
ŠTEFAN
8.00 †Jožef Vidmar, obl.; 8.00 †Janez Jenkole (OLŠEVEK)
diakon in
10.00 na čast Sv. Duhu; 10.00 †Tilka Omejc (SR. VAS)
mučenec
18.00 †Jurij Mohar, obl.
(dan samostojnosti)

JANEZ
apostol in
evangelist

17.00 †Janez in Frančiška Pipan (LUŽE)
18.00 †Matija Čebulj, obl.

NEDOLŽNI
OTROCI

17.00 †Janez Ropret, 30. dan
†Ana, obl. in Anton ter Tone Sajevic (VISOKO)
18.00 †Marinka Žagar, 30. dan

TOMAŽ
BECKET
škof in muč.
NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

18.00 †Marjan Brezar, obl.
v dober namen
8.00 za farane; 8.00 †iz družine Vajs in Hafner (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
19.00 †Jože Štirn, obl.
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JANUAR

1

TOREK
JANUAR

2

SREDA
JANUAR

3

ČETRTEK
JANUAR

4

PETEK
JANUAR

5

SOBOTA
JANUAR

6

NEDELJA
JANUAR

7

PONEDELJEK
JANUAR

8

TOREK
JANUAR

9

SREDA
JANUAR

10

ČETRTEK
JANUAR

11
PETEK

JANUAR

12

SOBOTA
JANUAR

13

NEDELJA

SILVESTER
papež

17.00 †Anton, obl. in Frančiška Kavčnik
za novo službo
v dober namen

8.00 †Peter Vavken in vsi rajni Murnovi
MARIJA,
SVETA BOŽJA 10.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
18.00 za Božji blagoslov in zdravje v družini
MATI
BAZILIJ IN
GREGOR
šk. in cerk. uč.

18.00 †Andrej Fabijan, obl.
†Franc Draksler
†Angela Ajdovec, obl.

PRESVETO
JEZUSOVO
IME

18.00 †Olga Kepic, 30. dan
†Vencelj Peternel
za duhovnike in nove duhovne poklice

ANGELA
FOLINJSKA
redovnica

18.00 †Nace Murko, obl.
†Franc, Ivanka in Štefan Šavs

18.00 †Franc Rozman - Gasilska c. 30
†Antonija Novak
za zdravje
8.00 za farane
GOSPODOVO
8.00 †starši Miha in Marija ter sestra Ana Logar (OLŠEVEK)
RAZGLAŠENJE
10.00 †Marija Boc, obl.; †Miha Kern, obl.
sv. trije kralji
19.00 za Božji blagoslov v družini
18.00 †Stanislav Remic, obl.
RAJMUND
†starši Sajevic in Čimžar
duhovnik
†Janez in Minka Maček, obl.
EMILIJANA
devica

SEVERIN
opat

18.00 †Anica in Jože Zupanc
†starši Franc in Terezija ter sorodniki Kristanc

ANDREJ
CORSINI
škof

18.00 †Marija Vidmar
†Franc Klemenčič, obl.
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

GREGOR
NIŠKI
škof

18.00 †Franc Logar
na čast Svetemu Duhu in Materi Božji v zahvalo

PAVLIN
OGLEJSKI
škof

18.00 †starši in Angela Luskovec
†Alojz Prestor, obl.

TATJANA
mučenka

18.00 †Anica Kern
v zahvalo in priprošnjo za zakon

8.00
NEDELJA
8.00
JEZUSOVEGA
10.00
KRSTA
19.00

za farane; †Primož Štremfelj, 30. dan
†Janez Ropret (OLŠEVEK)
†Franc Pavc, obl. ter Žerovčevi in Markovi
†Franc Jagodic, obl.
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