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Nedelja, 13. oktobra - SLOVESNI PRAZNIK FARNEGA ŽEGNANJA

Praznik farnega žegnanja je priložnost, da javno izrazim zahvalo vsem, ki po vseh
vaseh naše župnije sodelujete pri gradnji skupnega farnega občestva in se zanj tudi
velikodušno darujete. Hvala vsem, ki za blagor župnije veliko molite. Hvaležen sem
duhovnikom, ki ste moji prvi sodelavci, pa tudi vsem drugim pastoralnim in bogoslužnim sodelavcem. Iskrena hvala vsem, ki skrbite za urejanje, krašenje in čiščenje
naših cerkva, župnišč in pastoralnih prostorov. Prav tako hvala vsem, ki skrbite za
urejeno okolico in župnijski vrt. Posebno zahvalo namenjam vsem ključarjem, ki
vestno skrbite za reševanje gospodarskih vprašanj in se zanje tudi večkrat izpostavljate v javnosti. Nenazadnje hvala vsem, ki s svojimi denarnimi darovi velikodušno
podpirate življenje in delo naše župnije. Za razumevanje in podporo sem hvaležen
tudi domači občini, občinski upravi in še posebej g. županu Cirilu Kozjeku. Vsem
skupaj iskrena hvala in Bog povrni s svojim blagoslovom.
Praznik farnega žegnanja je tudi priložnost, ko lahko z veseljem in hvaležnostjo
oznanim, da so pri naših novih orglah poravnani vsi stroški in dolgovi. Še enkrat
iskrena hvala in Bog povrni za vaše zelo velikodušno zaupanje. S to izkušnjo zaupanja
sedaj začenjamo pri naši farni cerkvi z zbiranjem darov za restavriranje oltarjev.
Nabirke prvih nedelj v mesecu bodo odslej torej namenjene za oltarje. Tudi ofer ali
darovanje na praznik farnega žegnanja bo namenjen temu novemu projektu.
V naših skupnih dvanajstih letih smo v naši šenčurski župniji tudi po gospodarski
plati zelo očitno izpričali svojo vero, pripadnost domačemu farnemu občestvu in
vzajemno sodelovanje. Če bo vse prav, bo restavriranje oltarjev za našo sedanjo generacijo eden zadnjih zahtevnejših projektov. Verjamem, da bomo zmogli tudi tokrat.
Pri vsem tem naj poudarim, da ne gre za dokazovanje, postavljanje in ponašanje, pač
pa predvsem za izražanje vere in veselja, da smo del cerkvenega občestva v Šenčurju.
Z urejenimi cerkvami, župniščem in okolico z vsemi drugimi objekti bomo še bolj
prepričljivo prihodnjim rodovom predali dediščino z vrednotami vere in ljubezni
do Cerkve v domačem kraju. Naj nas farni zavetnik sveti Jurij še naprej spremlja
s svojo mogočno priprošnjo pri Bogu, da bomo rastli v veri ter še naprej zaupljivo
držali skupaj in z Božjo pomočjo ustvarili še veliko dobrega. Urban Kokalj, vaš župnik

SLOVESNOST NA OLŠEVKU

V nedeljo, 29. septembra, ko bomo na Olševku obhajali praznik žegnanja, bomo
po sveti maši blagoslovili obnovljeno notranjost župnišča. Gre za temeljito obnovo z
novo električno napeljavo, pečjo za kurilno olje, vhodna vrata, vodovodno napeljavo,
kopalnico in sanitarije, pleskanje vseh prostorov in oken. Uredili smo tudi kanalizacijski priključek in okolico župnišča. Hvala vsem, ki velikodušno in požrtvovalno
spremljate zahtevno in zajetno investicijo. Po blagoslovu župnišča bo še pogostitev,
za katero prosimo gospodinje, da pripravite pecivo.

DRUŽINSKA KATEHEZA

Z letošnjim pastoralnim letom tudi v naši župniji začenjamo z družinsko katehezo,
ki bo nekoliko prilagojena. Gre za katehezo staršev in otrok. Za prvo leto načrtujemo
pet tovrstnih srečanj, ki bodo po katehezi obarvana z vsebino bogoslužnega oziroma
liturgičnega leta. Prvo takšno družinsko katehezo bomo oblikovali v soboto, 19.
oktobra, z začetkom popoldan ob 16- ih v župnijski dvorani. Ker bomo ta dan ravno
pred misijonsko nedeljo, bo tudi kateheza poudarila misijonsko poslanstvo Cerkve
in vseh nas kristjanov. Prvi del kateheze bomo imeli skupaj s starši in otroci, drugi
del pa ločeno v skupinah. Ob 18- ih bomo pri sveti maši oblikovali skupno sodelovanje. Po sveti maši pa se bomo ponovno zbrali v župnijski dvorani v prijateljskem
druženju in pogovoru. Starše prosimo, da za pogostitev prinesete pecivo ali sadje.
Povezovanje in druženje krščanskih družin je v današnjem času zelo potrebno in
pomenljivo, saj nas spodbuja k medsebojnemu podpiranju za še bolj pogumno in
prepričljivo pričevanje zdravega družinskega življenja in vere v sodobni družbi.
Prisrčno torej vabljene in dobrodošle vse družine.

GOD SVETEGA FRANČIŠKA ASIŠKEGA

V petek, 4. oktobra, goduje sveti Frančišek Asiški. Pred večerno sveto mašo bo
molitvena ura pred Najsvetejšim, ki jo pripravlja Frančiškova skupina.
SREČANJE ZA STAREJŠE bo v nedeljo, 27. oktobra, s sv. mašo ob 15- ih!

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 3. novembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih 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.

MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

V župnijski pisarni že 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.
Hvala in Bog povrni vsem, ki ob pogrebih poleg sveč in cvetja na grob darujete
tudi za svete maše ali darove za namene in potrebe Cerkve.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 26. septembra, bo pred večerno sv. mašo molitvena ura, ki jo oblikuje
Frančiškova skupina; v četrtek, 3. oktobra, bo molitvena ura za duhovnike in nove
duhovne poklice; v četrtek, 10. oktobra, bo tiha in zasebna molitev; v četrtek, 17.
oktobra, pa bomo moli za naše družine.
SVETE MAŠE - v žup. pisarni že sprejemamo mašne namene za januar 2020.
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PIJ
redovnik

18.00 †Ivanka Pavlič in Marjeta Sluga, obl.
†starši Alvijan
19.00 †Majda Klavžar, 30. dan (HOTEMAŽE)

ANTON MARTIN
18.00 †Ivan Lanišek, obl.
SLOMŠEK
19.00 †Anton, obl. in Marija Potočnik (LUŽE)
škof
SERGIJ
menih

18.00 †Miro, obl., Mojca in starši Košnik
†starši Peter in Valentina Jerala
19.00 †Tilka Omejc (SREDNJA VAS)

KOZMA IN
DAMIJAN
mučenca

18.00 †Andrej in Milka Potočnik
†starši Janez in Frančiška Golob

VINCENCIJ
PAVELSKI
redovni ust.

18.00 †Antonija in brat Valentin Delavec, obl.
†Miha Sitar
19.00 †Cecilija, obl. in Alojzij Vreček (VISOKO)

8.00 †Janez Zmrzlikar (VOKLO)
18.00 †iz družine Orehar
†Jožef Sodnik, obl.
8.00 za farane; 8.00 za sosesko - žegnanje (OLŠEVEK)
26. NEDELJA 10.00 †Anže Ribnikar, obl.
MED LETOM 19.00 †Valentin in Antonija Okorn
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
18.00 †starši Šmajd in Melita Vrtač
HIERONIM
na čast Materi Božji za zdravje
duhovnik in
cerkveni učitelj 19.00 †Janez Košnik (HOTEMAŽE)
VENČESLAV
mučenec

18.00 †Franc Novak in Irena Potočnik
TEREZIJA
DETETA JEZUSA 19.00 †starši Franc in Mihaela ter brat Franc Kolman
†Miha in Marija Štern (LUŽE)
dev. in cerk. uč.
ANGELI
VARUHI

18.00 za Božji blagoslov pri gradnji hiše in doma
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
19.00 †Anica Šubic (SREDNJA VAS)

FRANČIŠEK
BORGIA
redovnik

18.00 †starši Mana in Alojz Prosen ter njuni otroci
za duhovnike in nove duhovne poklice

FRANČIŠEK
ASIŠKI
redovni ust.

18.00 †Slavka Osterman, obl.
na čast svetemu Frančišku Asiškemu
19.00 †Janez Blažun (VISOKO)

8.00 †starši Žerovnik (VOKLO)
MARIJA F.
18.00 †starši, bratje in svakinja Ostrelič
KOVALSKA
za zdravje in srečen zakon
redovnica
8.00 za farane; 8.00 †Štefanija Lombar, obl. (OLŠEVEK)
27. NEDELJA
MED LETOM - 9.30 za sosesko - žegnanje (VOGLJE)
rožnovenska 10.00 na čast Materi Božji za zdravje
19.00 †bratje, sestre in starši Tičar
nedelja
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ROŽNOVENSKA 18.00 †Ana in Alojz Luskovec, obl.
za nove duhovne poklice in stanovitnost duhovnikov
MATI
19.00 †Majda Klavžar (HOTEMAŽE)
BOŽJA
BENEDIKTA
devica in
mučenka

18.00 †Franc Galičič, obl.
19.00 †Francka Ogris, obl.
na čast sv. Frančišku za zdravje pri živini (LUŽE)

DIONIZIJ
škof in
mučenec

18.00 †Ivan Škrjanc, obl.
19.00 †Uršula in Janez Bobnar (SREDNJA VAS)

DANIJEL
škof

18.00 †Avgust in Silvo Krumpestar, obl.
†Silva Drakslar, obl.

JANEZ XXIII.
papež

18.00 †Janez in Marija Pipan
†Janez in Ivanka ter brat Tone Sušnik
19.00 †Peter Matija Bakovnik, obl. (VISOKO)

MAKSIMILJAN
8.00
CELJSKI
18.00
mučenec
8.00
28. NEDELJA
8.00
MED LETOM 10.00
Farno
19.00
žegnanje
KALIST I.
papež in
mučenec

†Janez Gašpirc, obl. (VOKLO)
†Jože, obl. in Antonija Sitar

za farane; za duhovno in telesno zdravje
†Franci Čebulj (OLŠEVEK)
†Alojz Hrovat, 30. dan
†Kristina Zarnik, 30. dan
†Peter Snedic ter starši in brata Jelovčan
18.00 †starši, obl. in Lojze Rebernik
†Alojzij Gašperšič, obl.
19.00 †Jože Ferlan, obl. (HOTEMAŽE)

TEREZIJA
18.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
AVILSKA
19.00 †Jožef Osterman, obl. (LUŽE)
dev. in cerk. uč.
GAL
opat
IGNACIJ
ANTIOHIJSKI
škof in muč.
LUKA
evangelist

18.00 †Pavla Arnež, obl.
19.00 †Ivanka Rakar, obl.
†Anica Kern, obl. (SREDNJA VAS)
18.00 †Jože, obl. ter Janko in Zofka Križnar
†Marija, obl. in Jože Martinjak
18.00 †Bojan Udovič
†Majda Križman
19.00 †Luka Kordež (VISOKO)

8.00 †Ivana Prestor, obl. (VOKLO)
PAVEL
18.00 †starši in bratje Potočnik
OD KRIŽA
†Aleš Dobnikar, obl.
duhovnik
8.00 za farane; 8.00 †starši in dva brata Rogelj (OLŠEVEK)
29. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 †Franc Gašperlin, obl.
misijonska n. 19.00 †Franc Jagodic
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