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3. februar: GOD SVETEGA BLAŽA

Češčenje svetega Blaža je med vernim ljudstvom zelo razširjeno. Zlasti ga časte
Hrvati, posebno Dalmatinci. Pravijo mu sveti Vlaho. Dubrovnik si ga je izbral že
morda v desetem stoletju za svojega zavetnika. Ko je bil Dubrovnik še samostojna
republika, je imel sliko svetega Blaža na državni in trgovski zastavi, na državnem
pečatu in kovancih.
V vsej Cerkvi velja sveti Blaž za priprošnjika zoper bolezni vratu in grla. Legenda,
ki se opira na zgodovinsko jedro, namreč pripoveduje, da je bil Blaž najprej zdravnik,
potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar Licinij preganjati kristjane,
so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred sodnika. Naproti mu je prihitela vdova z edinim sinom in jokaje prosila svetnika, naj reši otroka gotove smrti. Pojedel je ribjo
kost, ki je niso mogli spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. Sveti Blaž je nekoliko
pomolil, dečka blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam pa je šel
naprej v strašno smrt. Rablji so ga neusmiljeno tepli, potem pa trgali z železnimi
grebeni. Naposled ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. Sveti
Blaž goduje 3. februarja.
V zvezi z omenjenim čudežem, ki ga je storil svetnik na poti v smrt, deli Cerkev
vsako leto na god svetega Blaža - Blažev blagoslov. Mašnik najprej blagoslovi
sveče za ta blagoslov s posebno molitvijo. Nato vzame dve sveči, zvezani v obliki
križa, in ju približa grlu vsakega, ki želi prejeti Blažev blagoslov. Blagoslov podeli
z besedami: »Na prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Na
te besede odgovorimo z Amen.
»Blažev žegen« je eden izmed številnih blagoslovov, s katerimi Cerkev prav
posebno moli za svoje vernike. Tudi ta blagoslov ima moč iz njene molitve in našega pobožnega prejemanja. Zato je neupravičeno vsako zaničevanje, ki ga izražajo
besede: »Koristi toliko ko blažev žegen.«
Sveti Blaž je zavetnik zoper razne bolezni, zlasti vratu in grla, priprošnjik za dobro
spoved in eden štirinajstih priprošnjikov v stiski.

MOLITEV ZA EDINOST KRISTJANOV

Od 18. do 25. januarja bomo v Cerkvi obhajali teden molitve za edinost kristjanov.

SEJA ŽPS bo v sredo, 29. januarja, ob 19- ih.
2. februar: SVEČNICA ALI JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU

Praznik Jezusovega darovanja je dobil tudi ime svečnica, saj ta dan blagoslavljamo
sveče. Svečnica je dan, ko sta Mati Marija in sveti Jožef odnesla novorojenega sina
v tempelj v Jeruzalemu in se zanj zahvalila Bogu. Ko jih je Simeon videl, je vzel
otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč celotnemu svetu.

3. februar: GODOVNI DAN SVETEGA BLAŽA

V ponedeljek, 3. februarja, bomo obhajali god svetega Blaža, ki je priljubljen
svetnik in priprošnjik za zdravje v grlu in zoper vsake druge nevarnosti. Ta dan še
toliko bolj povabljeni k sveti maši in blagoslovu za zdravje na priprošnjo svetega
Blaža. Popoldan ob 17- ih bo sveta maša tudi na Visokem.

SREČANJE ZA BOTRE BIRMANCEV

V okviru naše šenčurske dekanije bomo za botre letošnjih birmancev imeli dvoje
srečanj. Prvo srečanje bo v petek, 28. februarja ob 19- ih v Cerkljah v župnijski dvorani Jožefa Kvasa. Predaval bo gospod Klavdio Peterca, župnik v župniji Mokronog.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 16. januarja, bomo pred večerno sveto mašo molili za vse bolne in
umirajoče; v četrtek, 23. januarja, bomo molili za edinost kristjanov; v četrtek, 30.
januarja, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 6. februarja, pa bomo
molili za duhovnike in nove duhovne poklice.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

Od 16. do 20. marca 2020 bomo romali v rodne kraje svete Matere Terezije v
severno Makedonijo. Podrobnejši program je objavljen na župnijski spletni strani,
lahko pa ga dobite tudi v župnijski pisarni. Voditelj romanja bo frančiškan p. Peter
Lavrih, ki tudi sprejema prijave in akontacijo.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec maj!

ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI V LETU 2020

Slovesnosti prvega svetega obhajila: v Šenčurju v nedeljo, 10. maja, v Vogljah
v nedeljo, 31. maja, na Olševku pa v nedeljo, 7. junija. Duhovna priprava za prvoobhajance bo od 31. januarja do 2. februarja pri sestrah Hčerah Marije Pomočnice
na Bledu. Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 24. maja. Birmovalec bo upokojeni
nadškof msgr. dr. Anton Stres. Birmanci ste duhovno obnovo pri sestrah Hčerah
Marije Pomočnice na Bledu imeli že v jeseni. Poletni oratorij bo potekal od ponedeljka, 6. do sobote, 11. julija.

IZ ŽUPNIJSKE STATISTIKE V LETU 2019

V letu 2019 je bilo v naši župniji: 55 krstov (17 zakonskih, 3 iz zgolj civilnega
zakona in 35 nezakonskih; 32 dečkov in 23 deklic), 45 prvoobhajancev (29 dečkov
in 16 deklic), 56 birmancev (24 fantov in 32 deklet), 6 porok (11 oklicev), cerkvenih
pogrebov je bilo 59 (32 previdenih in 27 neprevidenih; moških je umrlo 30, najstarejši
95 let, najmlajši 34 let, povprečna starost 65 let; žensk je umrlo 29, najstarejša 93 let,
najmlajša 59 let, povprečna starost 69 let; povprečna starost vseh umrlih je 67 let).
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NEDELJA

18.00 †Stanislava Delovec, 7. dan
HILARIJ
†Franc Logar, obl. in Antonija Vrhovnik
škof in cerkveni
†Alojzij Prestor, obl.
učitelj
FELIKS
duhovnik
MIHEJ
prerok
MARCEL
papež
ANTON
PUŠČAVNIK
opat
MARJETA
OGRSKA
kneginja

18.00 †Franc Galičič
†Marjan Bučan, obl.
18.00 †Slavka in Ciril Potočnik, obl.
†Marija Milač, obl.
†Frančiška Sajevic, obl.
18.00 †Milan Umnik, obl.
†Miro Kozelj
18.00 †Franjo Žugec, 7. dan
†Anton in Frančiška Klemen
v zahvalo za zakon in družino
18.00 †Anton Mohar
†Franc Rakovec

2. NEDELJA
MED
LETOM
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19.00

SEBASTIJAN
mučenec

18.00 †Milka in Andrej Potočnik
†Julijana in Slavko Ropret, obl.

za farane
†Marijana Juvan in Marica Planinc, obl. (OLŠEVEK)
†Jakob Jagodic, obl. ter starši Jagodic in Šimenc
†Anton in Ivan Cankar

NEŽA
devica in
mučenka

18.00 †Marjeta Mohorič, obl.
†Marija in Alojz Kozelj ter brat Slavko

VINCENCIJ
diakon in
mučenec

18.00 †Vinko Zarnik
†Štefka in Rafko Bevk, obl.

HENRIK
dominikanec

18.00 †Jože Kimovec in mama Ana
†Frančiška in Franc Ajdovec

FRANČIŠEK
18.00 †Alojz Kolenc, obl.
SALEŠKI
†Alojz, obl. in Frančiška Pirnar
škof in cerk. uč.
SPREOBRNITEV
18.00 †Jože Žnidar, obl.
APOSTOLA
†starši Janez in Ivana, obl. ter sin Rajko Kepic
PAVLA
8.00 za farane
3. NEDELJA
8.00 †Anton Kok, obl. (OLŠEVEK)
MED
10.00 za Božji blagoslov v šoli in Marijino varstvo
LETOM
19.00 †Marko Jerič, obl.
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NEDELJA

ANGELA MERICI 18.00 †Antonija Vrhovnik, obl.
†Vinko Vrhovnik
ustanoviteljica
†Peter Jovanovič, obl.
uršulink
TOMAŽ
18.00 †Neža in Drago Škerjanc
AKVINSKI
†Mojca in Miro Košnik, starši, Janez in Igor Cankar
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
škof
MARTINA
devica in
mučenka

18.00 †Marija Podjed, 30. dan
†Gregor Brezar, 30. dan
†starši Delavec
18.00 †Berta, obl. in Lojze Brankovič
†Peter in Marija Grilc, Marija Čevka in Pavla Slemc

JANEZ BOSCO
18.00 †Jožefa, obl. in Alojz Pajer
ustanovitelj
†Robert Burgar
salezijancev
18.00 †Franc Celar, obl.
†Maks Krumpestar
†Irena Potočnik
8.00 za farane
JEZUSOVO
8.00 †Ana Križaj, obl. (OLŠEVEK)
DAROVANJE 10.00 †Cecilija in Alojz Vreček
svečnica
19.00 †Lojze in Ivanka Potočnik, obl.
17.00 †Blaž Zor (VISOKO)
BLAŽ
18.00 †Pavel Režek, obl.
škof in
†Pavel Janežič, obl.
mučenec
BRIGITA
opatinja

ANDREJ
CORSINI
škof

18.00 †Jože Čebulj, obl. in Pavel Ušeničnik
†Uršula Bobnar, obl.

AGATA
devica in
mučenka

9.00 za duhovnike in nove duhovne poklice (konferenca dekanij. duh.)
18.00 †Jože Alvijan, obl.
†Franc Novak, obl.

PAVEL MIKI in
18.00 †Stanislava Delovec, 30. dan
drugi japonski
†Franc Rozman
mučenci
ROZALIJA
redovnica

18.00 †Franjo Žugec, 30. dan
†Franci, obl. in Vera Baligač
†Janez Kadivec, obl.

HIERONIM
redovni
ustanovitelj

18.00 †Niko Vidic, obl.
†Janez Mulej, obl.
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za farane; †Franc Kozjek, 30. dan
†Kristina Košnjek, obl. (OLŠEVEK)
†Tone Sajevic, obl.
†Marija, obl. in Vinko Frantar
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