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2

NEDELJA

LUDVIKA
vdova

19.00 †Marina Roblek
20.00 †Jakob in Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)

LOVRENC
19.00 †Alojz in sin Alojz Teran
duhovnik in
20.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov (LUŽE)
cerkveni učitelj
19.00 †oče Vinko Vreček
MARIJA
MAGDALENA 20.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje (SREDNJA VAS)
svetopis. žena 20.00 †Igor Logar (HOTEMAŽE)
BRIGITA
redovnica
KRIŠTOF
mučenec
JAKOB - st.
apostol
17. NEDELJA
MED LETOM
Krištofova n.

8.00 †Ana Lebar, obl.
na čast Svetemu Duhu
19.00 †Ana Najžar, obl.
20.00 †Janez, obl. in Francka Rebernik ter Jože Bergant

(VISOKO)

8.00 †Slavko Müller, 30. dan
†Ana Gašpirc (VOKLO)
19.00 †Frančiška in Alojz Pirnar
6.00 za farane; 8.00 †Stanislav Remic
8.00 †Franc Ferjan (OLŠEVEK); 10.00 †starši Markun
15.00 †Ana Jarc; †Ciril Luskovec
†Stanislava Delavec (SREDNJA VAS)

GORAZD,
19.00 †Ana Zarnik
KLIMENT
in drugi učenci 20.00 †starši ter brata Miro in Stane Kozelj (HOTEMAŽE)
Cirila in Metoda
VIKTOR
papež

19.00 †stari starši Ana in Franc Uranič
20.00 †Anton in Marija Rožman, obl. (LUŽE)

MARTA
19.00 †Ana Remic, obl.
svetopisemska
20.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje (SREDNJA VAS)
žena
PETER
19.00 †Jernej Novak, obl.
KRIZOLOG
†Denis Planinšek
škof in cerk. uč.
19.00 †Silvo in Jelka Brodar
IGNACIJ
20.00 †Blaž Zor, obl.
LOJOLSKI
†Julijana Florjančič, obl. in Zora Klampfer (VISOKO)
duh. in ust. jez.
ALFONZ M.
8.00
LIGVORIJ
19.00
škof in cerk. uč.
6.00
8.00
18. NEDELJA
MED LETOM 10.00
20.00

†Janez Golorej (VOKLO)
†Marija Ajdovec
za farane; 8.00 †Angela Cuderman
†duhovniki iz Olševka (OLŠEVEK)
za zdravje in Božji blagoslov v družini
†Frančiška Jenko, 30. dan

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)

GODOVI IN SVETE MAŠE
JULIJ

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXV, številka 7
5. julij 2020
PREMESTITVE DUHOVNIKOV

S prvim avgustom nekateri duhovniki nastopajo nove službe, v duhovniške vrste
pa z mašniškim posvečenjem vstopajo tudi novomašniki. Gospod nadškof msgr. Stanislav Zore je našega dosedanjega kaplana Marka Mrlaka imenoval za župnijskega
upravitelja v župniji Litija, v soupravljanje pa sprejema še župniji Polšnik in Sava.
Od njega se bomo poslovili v nedeljo, 19. julija, pri sveti maši ob 8- ih in ob 10- ih.
Pri obeh svetih mašah bo zanj tudi ofer ali darovanje. Za novega kaplana v župniji
Šenčur in Cerklje je imenovan novomašnik Martin Leban, ki prihaja iz župnije svetega Lenarta na Jesenicah. Martin Mlakar, ki je bil v naši župniji duhovni pomočnik
in je običajno maševal v Hrastju in Trbojah, je bil zaradi bolezni razrešen službe
duhovnega pomočnika in se je naselil pri svoji rodni sestri v Ljubljani. Namesto
njega prihaja v našo župnijo za duhovnega pomočnika Janez Modic, ki je bil od leta
1972 do 1974 v župniji Šenčur že kaplan. Naj vse duhovnike še naprej spremlja naša
molitev s prošnjo za Božji blagoslov in Marijino varstvo.
Jezus, večni, Veliki duhovnik, ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega presvetega Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. Ohrani neomadeževane njihove
maziljene roke, ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega Telesa. Ohrani čiste
njihove ustnice, ki jih je pordečila tvoja dragocena kri. Ohrani čisto in sveto njihovo srce, ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe. Obvaruj jih vsega posvetnega. Daj jim
skupaj z oblastjo spreminjati kruh in vino tudi moč spreminjati srca. Blagoslovi
njihovo delo z obilnimi sadovi in podeli jim nekoč krono večnega življenja. Amen.

ORGELSKI KONCERT

V petek, 10. julija, nam zlatomašnik in župnik iz Smlednika g. Tomaž Nagode po
večerni sveti maši ponovno pripravlja orgelski koncert. Lepo vabljeni.

SLOVESNOST V SREDNJI VASI

V nedeljo, 26. julija, ko tudi obhajamo god Marijinih staršev sv. Ane in Joahima,
bo popoldan ob 15- ih v Srednji vasi slovesna sv. maša, ki jo bo vodil prelat Anton
Slabe, ki bo tudi blagoslovil obnovljeno fasado na cerkvi sv. Katarine. Ob koncu
sv. maše bo ofer ali darovanje. To nedeljo zvečer pri farni cerkvi ne bo sv. maše!

KRIŠTOFOVA NEDELJA

V nedeljo, 26. julija, bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Sveti Krištof, ki sicer goduje v petek, 24. julija, je zavetnik in priprošnjik za vse voznike ter srečno in varno
vožnjo. Po vseh sveti mašah bo blagoslov avtomobilov. V zahvalo za vsak srečno
prevožen kilometer boste ob tem lahko darovali svoj hvaležen dar, ki bo namnejen
za prevozna sredstva naših misijonarjev.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

Zaradi okoliščin glede COVID-19 smo morali preusmeriti župnijsko romanje
proti Avstriji in Madžarski, kjer bomo obiskali rodne kraje svetega Martina. Stroški
romanja znašajo 350 €. Voditelj romanja je p. Peter Lavrih. Prijave zbira Komisariat
za Sveto deželo. Podrobnejše informacije so objavljene na župnijski spletni strani,
lahko pa jih dobite tudi v župnijski pisarni. Okvirni program romanja:
- 1. dan, 17. avgusta: zjutraj ob 5h odhod avtobusa izpred cerkve v Šenčurju, ob
5.30 izpred cerkve na Viču in ob 5.45 iz avtobusne postaje v Ljubljani (št. 30). Vožnja
proti božjepotnemu svetišču Marija Zell v Avstriji. Božjepotno opravilo in sv. maša
okrog poldneva. Nadaljevanje vožnje na Madžarsko do Sombotheja, rojstnega kraja
sv. Martina. Tam namestitev in večerja.
- 2. dan, 18. avgusta: pot nadaljujemo proti Blatogradu na zahodu Blatnega jezera, z ogledom ostankov bazilike iz 9. stoletja. Nadaljevanje proti Esztergomu ob
Donavi, kjer počivajo madžarski primasi in do Budimpešte; namestitev in večerja.
- 3. dan, 19. avgusta: zjutraj obisk stolnice sv. Štefana, Matjaževe cerkve, sv. maša,
nekaj časa prosto in popoldne odhod proti domu, prihod v poznih večernih urah.

POLETNI ORATORIJ

Letošnji poletni oratorij z naslovom ZAUPAM, ZATO SI UPAM bo v naši župniji
potekal od 24. do 29. avgusta. Prijave bodo od 12. julija do 1. avgusta potekale preko
spleta (oratorij-sencur.tk), izpolnjeno prijavnico s prispevkom pa boste naknadno
oddali še v župnijski pisarni. Zaradi COVID-19 so potrebni določeni ukrepi, ki omejujejo širjenje virusa, zato bo oratorij potekal nekoliko drugače kot običajno. Prve tri
dni (od 24. do 26. avgusta) bo program namenjen otrokom od 1. do 3. razreda, zadnje
tri dni (od 27. do 29. avgusta) pa otrokom od 4. do 8. razreda. Letos predšolskih otrok
ne bomo sprejemali. Tako bo število otrok manjše in bomo lažje zagotavljali ukrepe
in priporočila NIJZ. Dejavnosti na oratoriju bomo v čim večji meri izvajali zunaj
na prostem. Otroci bodo razdeljeni v manjše skupine, ki bodo ves čas enake. Starše
lepo prosimo, da otrok v primeru kakršnih koli simptomov bolezni ne pošiljate na
oratorij. Za otroke iz rizičnih zdravstvenih skupin udeležbo odsvetujemo.
Glavna junakinja letošnjega oratorija je svetopisemska žena Estera. Zaradi svoje
lepote se je poročila s perzijskim kraljem, od katerega je slišala za hudobne spletke
proti Judom. Morala se je opogumiti, postaviti zase, predvsem pa za svoj narod in ga
obvarovati pred katastrofo. Vrednote letošnjega oratorija so odgovornost, zaupanje
in hvaležnost, pa tudi lepota in molitev.
V primeru poslabšanja razmer glede COVID-19, bomo morali oratorij odpovedati.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 9. julija, bomo ob 18- ih pred Najsvetejšim molili za naše družine; v
četrtek, 16. julija, bomo molili za vse bolne in trpeče; v četrtek, 23. julija, bomo
molili za našo srečno zadnjo uro; v četrtek, 30. julija, pa bomo molili za mir po svetu.
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19.00 †Marija Ropret, 30. dan; †Jernej in starši Novak
MARIJA
20.00 †Sonja Mrak, 7. dan
GORETTI
†Simon Kozelj, obl. (HOTEMAŽE)
devica in muč.
VILIBALD
škof

19.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
20.00 †Marija Štern (LUŽE)

HERMINA
devica

19.00 †Ivana Bricelj, obl.
20.00 †Ivana Vreček, 30. dan
†starši Zaletelj in Sajevic (SREDNJA VAS)

PAVLINA
19.00 †Anton Pungerčar, obl.
redovna
na čast Materi Božji
ustanoviteljica
AMALIJA
redovnica

19.00 †Marija Tomažič, 7. dan
†duše v vicah
20.00 †Lojze Brankovič, obl. in Rudi Vavpot (VISOKO)

BENEDIKT
opat

8.00 †starši in brat Zupanc ter sestra Milka (VOKLO)
19.00 †Janez Sajovic

15. NEDELJA
MED LETOM
EVGEN
škof in
mučenec
INOCENC XI.
papež

6.00
8.00
10.00
20.00

za farane; 8.00 †Franc Kozjek
†Kristina Košnjek, obl. (OLŠEVEK)
za zdravje
†Meta Mohorič, obl.
19.00 †Alojz Pajer
†Franc Rozman, obl. - Gasilska cesta 30
20.00 †Marjan Šenk, 30. dan (HOTEMAŽE)
19.00 †starši in brat Kolman
20.00 †Nada Arnež (LUŽE)

BONAVENTURA
19.00 †Ivana, obl. in vsi rajni iz družine Dolinar
škof in
20.00 za zdravje in srečen porod (SREDNJA VAS)
cerkveni učitelj
KARMELSKA
MATI BOŽJA
ALEŠ
spokornik
FRIDERIK MIROSLAV
škof in muč.
16. NEDELJA
MED LETOM

19.00 †Anton in Marija Potočnik
v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon
19.00 †Franc Manfreda, obl.
20.00 †Vinko Šeško, obl.
†Anica Žaler, obl. (VISOKO)
8.00 †Franc in Pavel Prestor, obl. (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar
6.00
8.00
10.00
20.00

za farane; 8.00 †Marinka Zupan
za zdravje in Božje varstvo v družini (OLŠEVEK)
†Jakob Jagodic in starši Šimenc
†Alojz Belehar

