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26. julij: SVETI JOAHIM IN SVETA ANA - starša Device Marije

Prvi življenjepis Marijinih staršev sega v 2. stoletje in ga je v apokrifnem Jakobovem protoevangeliju popisal spreobrnjen Jud, ki ni poznal Svete dežele, zato
je zajemal iz ustnih sporočil in legend. Kljub temu, da je zato v tem in kasnejših
življenjepisih veliko nezanesljivih podatkov in legend, pa nam vendarle vsaj malo
približa življenje družine, v kateri se je rodila Jezusova mati Marija.
Sveta Ana in Joahim naj bi bila kraljevega, Davidovega rodu. Bila sta pobožna in
plemenitega značaja, zato sta kmalu po poroki svoje premoženje razdelila na tri dele:
enega za svetišče, drugega za ubožce, tretjega pa sta obdržala za svoje preživetje.
Tako kot mnoge pred njim, je Bog tudi njiju preizkušal v nerodovitnosti: dvajset let
nista imela otrok. Zaobljubila sta se, da ga bosta, če bo Bog uslišal njuno prošnjo in
jima dal potomca, posvetila Njemu. Posebej žalostna preizkušnja je Joahima doletela,
ko je veliki duhovnik odklonil njegov daritveni dar prav zaradi tega, ker z ženo nista
dala izvoljenemu narodu potomcev. Potrt, žalosten in osramočen se je za štirideset
dni zatekel k svoji čredi v puščavo. Tu se je postil in molil k Bogu. V tem času se
Ani na vrtu prikaže angel in ji razodene, da so njene molitve uslišane, saj ji bo Bog
dal otroka, po katerem bo njen rod blagoslovljen po vsem svetu. Podobno razodetje
doživi tudi Joahim, ki se nato vesel vrne k svoji ženi. Znamenito je njuno srečanje,
objem in poljub pri tempeljskih zlatih vratih v Jeruzalemu. Deklici, ki sta jo rodila,
sta dala ime Marija ter jo skrbno vzgajala. Izročilo pravi, da sta jo, tri leta staro,
izročila v varstvo duhovnikov v templju in tako izpolnila zaobljubo. Njuna vloga
je bila s tem dopolnjena, začelo pa se je poslanstvo njune hčerke Marije, v kateri so
se izpolnile sanje sleherne judovske deklice: postala je mati obljubljenega Mesija.
Joahim in Ana sta pogostokrat prikazana skupaj z Marijo. Sveto Ano velikokrat
upodabljajo kot starejšo ženo s pokrivalom na glavi, kako sede in s knjigo v roki
poučuje Marijo. Tudi Joahima upodabljajo z Marijo v naročju ter s košaro z dvema
golobčkoma, ki ju je prinesel v svetišče v hvaležen dar.
Na god svetega Joahima in svete Ane bo zvečer ob 20- ih slovesna sveta maša
tudi v Srednji vasi. Še posebej lepo povabljeni vsi starši in stari starši, da po
priprošnji Marijinih staršev Božjemu varstvu izročite svoje otroke in vnuke.

MAŠNIŠKI JUBILEJ PATRA POLIKARPA BROLIHA

Frančiškan p. Polikarp Brolih letos praznuje 70 let mašništva. V svoji rodni župniji Preddvor bo slovesno praznovanje v nedeljo, 7. julija, s sveto mašo ob 10.30.
To nedeljo ob 10- ih v Šenčurju ne bo svete maše, saj p. Polikarpa mnogi osebno
poznamo in je zato primerno, da se tedaj skupaj z njim zahvalimo Bogu pri sveti
maši v Preddvoru. Mašniški jubilej je tudi priložnost za molitev in prošnjo k Bogu
za vse duhovnike in za nove duhovne poklice. S tem namenom bo v tamkajšnji
župniji tudi tri dnevna duhovna priprava z molitveno uro pred Najsvetjšim ob 19- ih
in s sveto mašo z nagovorom ob 20- ih. Duhovno obnovo bo oblikoval frančiškan
p. Franci Seničar. Te tri dni po naših podružnicah ne bo večerne svete maše, pač pa
bo zjutraj ob 8- ih.

POLETNI ORATORIJ

V tednu od 8. do 13. julija bo v naši župniji potekal poletni oratorij za otroke in
mlade. Program spremljajmo z molitvijo za Božje varstvo, blagoslov in trajne sadove
mladega rodu. V tem tednu prosimo gospodinje, da v župnišče prinesete domače
pecivo, sadje in ostale domače dobrote.

KRIŠTOFOVA NEDELJA

V nedeljo, 21. julija, bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Sveti Krištof, ki sicer goduje v sredo, 24. julija, je zavetnik in priprošnjik za vse voznike ter srečno in varno
vožnjo. Po vseh svetih mašah bo blagoslov avtomobilov. Ob prometnih nesrečah, ki
se dandanes dogajajo na naših cestah, bodimo še toliko bolj hvaležni za vsak srečno
prevožen kilometer in ob blagoslovu avtomobilov zanj velikodušno darujmo svoj
dar, ki je namenjen za prevozna sredstva naših misijonarjev.
Svetega Krištofa običajno upodabljajo z velikim drevesom v roki. Po legendi je
namreč ozelenela njegova palica in zrasla v drevo, ko jo je zasadil v tla. Simbolično
to pomeni rast evangelija, ki ga je oznanjal na otoku Samosu, kjer je tudi umrl mučeniške smrti. Pri nas so ga največkrat upodabljali kot velikana, ki na rami nosi Božje
Dete čez reko. Ko ga je nekoč nesel čez deročo vodo, je čutil, da postaja čedalje težji
in ga je komaj prinesel na drugi breg. Krištof je nejevoljen dejal: »Težak si mi, kot
bi nosil cel svet.« Bil je Kristus, ki mu je odgovoril: »Ne nosiš samo sveta, marveč
tudi tistega, ki je svet ustvaril.« Nato je velikana potlačil pod vodo, ga tako krstil in
mu dal ime Krištof. Svetnika častimo kot zavetnika proti nagli in neprevideni smrti.
Legenda je dala pobudo, da so ga izbrali za zavetnika še posebej čolnarji in splavarji,
nosači in vozniki ter romarji in popotniki.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 4. julija, bo pred večerno sveto mašo molitvena ura za duhovnike in
nove duhovne poklice; v četrtek, 11. julija, bo tiha in zasebna molitev; v četrtek,
18. julija, bomo molili za vse bolne in preizkušane; v četrtek, 25. julija, pa molitev
oblikuje Frančiškova skupina.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni sprejemamo mašne namene za mesec november.
Zaobljubljena sveta maša v Velesovem za sosesko svetega Vida na Visokem in
Miljah bo v torek, 2. julija, zvečer ob 20- ih. Za sosesko svetega Janeza Krstnika na
Lužah pa v četrtek, 4. julija, prav tako zvečer ob 20- ih.
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19.00 †Marija, Jože in Lovro Kavčič
ESTERA
†Vencelj, Marija in Marjan Zupanec
svetopisemska
20.00 †Dragica, obl. in starši Brolih (HOTEMAŽE)
žena
EVGENIJA
redovnica
TOMAŽ
apostol
URH
škof
CIRIL IN
METOD
slovanska ap.

19.00 †Francka Pikš
v zahvalo in priprošnjo
20.00 †Pavla Sajovic, obl. (LUŽE)
19.00 †Franc Novak in Irena Potočnik
20.00 †starši Rode in Prestor
†Marija Luskovec, obl. (SREDNJA VAS)
8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice (HOTEMAŽE)
19.00 †Kristina, obl. in Jernej Česen
8.00 †Alojzij Žnidaršič (VISOKO)
19.00 †Karel, obl. in Tončka Ajdovec
†Tatjana in vsi rajni iz družine Vrtačnik

8.00 †Bronislava Müller (VOKLO)
MARIJA
19.00 †Jernej Novak
GORETTI
†starši, brata in sestra Sajovic
devica in muč.
8.00 za farane; †Marija in Anton Potočnik
8.00 †Janez Jenkole, obl. (OLŠEVEK)
14. NEDELJA
8.00 za sosesko na čast svetemu Urhu (HOTEMAŽE)
MED LETOM
20.00 †Franc, obl. in Katarina Bogataj
19.00 †Urška Okorn, obl.
KILIJAN
†Jerca in Jože Sajevic ter Drago in Justi Zaletelj
škof in
za Božje varstvo in za odvrnitev hude ure
mučenec
VERONIKA
opatinja

19.00 †Danica, obl. in vsi rajni iz družine Jeraj
20.00 †Kalinovi (LUŽE)

AMALIJA
redovnica

19.00 †Alojz Perdan, obl.
†Janez Jagodic
20.00 †Ana in Peter Košnik (SREDNJA VAS)

BENEDIKT
opat

19.00 †Lojze, obl. in Berta Brankovič ter Rudi Vavpot, obl.
†Ivana Bricelj, obl.

MOHOR IN
FORTUNAT
mučenca

19.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
†Fortunat Kuštrin, obl.
20.00 †Janez Kepic, obl. (VISOKO)

HENRIH
cesar
15. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †starši Janez in Ivanka Čebašek (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar
†Franc, obl. in Anamarija Rozman
8.00 za farane
8.00 †Pavel Hudobivnik (OLŠEVEK)
10.00 †Ana Lebar, obl.
20.00 †Ana in Jože Jovanovič ter babici
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BONAVENTURA
19.00 †Marko Povšnar
škof in
†Vid in Majda Križman
cerkveni učitelj
KARMELSKA
MATI
BOŽJA
ALEŠ
spokornik
FRIDERIK
(MIROSLAV)
škof in muč.
JUSTA
mučenka
APOLINARIJ
škof in
mučenec

19.00 v zahvalo
20.00 †Matjaž in Marija Rozman, obl. (LUŽE)
19.00 †Ana in Aleš Markun, obl.
20.00 †Marija Arnež, 30. dan
†Jože in Marija Selan, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Marija in Jože Gašperlin
†Ana in Alojz Perčič
19.00 †Franc, obl. in Antonija Traven
†Vinko Šeško, obl.
20.00 †Janez Rebernik, obl. in Jože Bergant (VISOKO)
8.00 †Franc in Pavel Prestor, obl. (VOKLO)
19.00 †iz družine Praznik

8.00 za farane; 8.00 †starši Naglič (OLŠEVEK)
16. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 †Jakob Jagodic; †Peter Štular
Krištofova n. 20.00 v zahvalo in priprošnjo za starše
MARIJA
19.00 †Jure Lombar
MAGDALENA
†Antonija Vrhovnik
svetopis. žena
BRIGITA
ŠVEDSKA
redovnica

19.00 †iz družine Kern - iz Hotemaž
20.00 †Anton in Marija Rožman, obl. (LUŽE)

KRIŠTOF
mučenec

19.00 †Ivanka Černoga, obl.
20.00 †Anica in Domen Kern (SREDNJA VAS)

JAKOB st.
apostol

19.00 †oče Stanislav Remic
†Anica Zupanc in stari starši Erzar

19.00 †Alojz, obl. in sin Alojzij Teran
JOAHIM
20.00 †Ana Jarc
IN ANA
†Anica Šubic (SREDNJA VAS)
st. Dev. Marije
GORAZD,
8.00 †Urbanovi (VOKLO)
KLIMENT in
drugi uč. Cirila 19.00 †Anica Zarnik
in Metoda
8.00 za farane
8.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
17. NEDELJA
MED LETOM 10.00 †Alojz Blaznik, obl.
20.00 v zahvalo za uspešno operacijo
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