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ZAHVALA ZA LETOŠNJI ORATORIJ

Letošnji poletni oratorij, ki je v naši župniji potekal med 24. in 28. avgustom,
je zaradi ukrepov COVID- 19 tokrat ubral virtualno pot. Hvala g. kaplanu in vsem
animatorjem, ki ste se preko spletnih medijev potrudili otrokom predstaviti življenjsko zgodbo svetopisemske žene Estere in s katehezami poudarili vrednote zaupanja,
odgovornosti in hvaležnosti. Tudi letošnja organizacija oratorija je bila pogojena s
stroški in se zato iskreno zahvaljujemo sponzorjem, ki ste s svojimi darovi podprli
naše delo. Ti sponzorji pa ste: Občina Šenčur, Rešet d.o.o., Logar trade d.o.o.,
Kruhkerija Gorjanc, Kmetija in vrtnarstvo Kadivec, Jurčič & C.O. d.o.o., Biofit
d.o.o., Krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Uroš Puhar s.p., Podoba in d.o.o., Avto HIFI Vidmar Darko s.p., Tinex d.o.o., GVB d.o.o. Visoko, Matjaž Rode s.p. in AMD
Šenčur. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala in Bog povrni!

SLOVESNOST V HRASTJU IN HOTEMAŽAH

V Hrastju bo na praznik žegnanja v nedeljo, 6. septembra, zjutraj ob 8- ih slovesno
sveto mašo daroval g. Janez Modic, ki bo po sveti maši tudi blagoslovil zaključna
dela na zunanji fasadi novega pastoralnega doma pod župniščem.
Isto nedeljo bo v Hotemažah na praznik žegnanja dopoldan ob 10- ih slovesno
sveto mašo daroval generalni vikar ljubljanske nadškofije škof msgr. dr. Franc Šuštar,
ki bo tudi blagoslovil obnovljeno zunanjo fasado cerkve svetega Urha.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA BREZJAH

V soboto, 12. septembra, bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice.
Ob10.30 bo sveta maša, pred njo pa molitvena ura. Lepo vabljeni!

ZAČETEK NOVEGA PASTORALNEGA LETA

V ponedeljek, 14. septembra, začenjamo z rednim veroukom. V tem tednu začenjamo tudi s pevskimi vajami otroškega in odraslega pevskega zbora. Urnik verouka
in termini pevskih vaj so bili objavljeni že v prejšnji številki Farnega lista.

STIČNA MLADIH

Stična mladih bo v soboto, 19. septembra, zaradi okoliščin COVID- 19 letos potekala po dekanijah. Za našo šenčursko dekanijo bo v Velesovem in sicer popoldan od
15- ih do 21- ih. Vabljeni študentje, srednješolci in osnovnošolci devetega razreda.

OBISK NOVOMAŠNIKA BLAŽA FRANKA

V nedeljo, 20. septembra, bo sveto mašo zjutraj ob 8- ih in dopoldan ob 10- ih
pri farni cerkvi daroval novomašnik Blaž Franko, ki prihaja iz župnije Šentjernej na
Dolenjskem. V nagovoru nam bo predstavil svojo zgovorno in povedno odločitev
za duhovništvo. Lepo vabljeni k molitvi zanj in za vse letošnje novomašnike ter za
nove duhovne poklice.

CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNEJGA TELESA V HRASTJU

V ponedeljek, 21. septembra, ko obhajamo godovni dan svetega apostola in evangelista Mateja, ki je zavetnik naše podružnične cerkve v Hrastju, bomo tu obhajali
praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Dopoldan ob 10- ih bo
sveta maša, njej pa bodo sledile molitvene ure: od 11- ih do 12- ih skupno češčenje,
od 12- ih do 13- ih duhovniki, od 13- ih do 14- ih tiha in zasebna molitev, od 14- ih
do 15- ih soseska iz Prebačevega, od 15- ih do 16- ih soseska iz Hrastja, od 16- ih
do 16.30 veroučenci iz vseh razredov, ob 16.30 skupna molitev rožnega venca, ob
17- ih sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto mašo.
Sklep češčenja s sveto mašo bo vodil naš kaplan Martin Leban, ki nam bo podelil
tudi novomašni blagoslov. Priložnost za sveto spoved bo dopoldan od 9.30 do 11- ih
in popoldan od 16- ih dalje. Ta dan bo pri farni cerkvi sveta maša zjutraj ob 8- ih.

SLOMŠKOVA NEDELJA in blagoslov šolskih potrebščin

V nedeljo, 27. septembra, bomo obhajali Slomškovo nedeljo. Pri sveti maši ob
10- ih bomo blagoslovili šolske in veroučne potrebščine in prosili blaženega Antona
Martina Slomška za pomoč pri učenju in vzgoji mladih.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 3. septembra, bomo eno uro pred sveto mašo ob Najsvetejšem molili za
duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 10. septembra, bomo molili za Božji
blagoslov novega šolskega in pastoralnega leta; v četrtek, 17. septembra, bomo molili
za naše družine; v četrtek, 27. septembra, pa bomo po priprošnji svetega Frančiška
Asiškega molili za mir in razumevanje po naših domovih.

SVETE MAŠE

Z mesecem septembrom zaključujemo z nedeljsko sveto mašo zjutraj ob 6- ih,
ki je bila meseca maja začasno uvedena zaradi varnostnih ukrepov COVID- 19. Ti
ukrepi po večini sicer še vedno ostajajo, vendar smo se v tem času glede higiene,
razkuževanja in uporabe varnostnih mask dovolj disciplinirali, da ni več nujne potrebe
po še eni dodatni sveti maši. Res pa še naprej ostanimo previdni in pozorni za svoje
zdravje in tudi zdravje naših bližnjih. V primeru prehlada, težjega kašljanja in sploh
slabega počutja pa raje ostanite doma in tedaj spremljajte sveto mašo preko Radia
Ognjišče ali preko televizijskega prenosa. Vsekakor pa v svoje molitve vključujmo
tudi prošnjo za zdravje in Božje varstvo.
Od 13. septembra dalje bodo večerne svete maše pri farni cerkvi ob 18- ih (razen
ob nedeljah ob 19- ih), na podružnicah pa ob 19- ih.
V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec december.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Tedaj nas zagotovo dobite doma.

GODOVI IN SVETE MAŠE
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RAJMUND
redovnik

19.00 †Frančiška Jenko
†iz družine Kern - iz Hotemaž
20.00 †Ermina, obl. in Matija Pernuš (HOTEMAŽE)

EGIDIJ
(TILEN)
opat

19.00 †Vencel Cuderman, 30. dan
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v službi
20.00 †Pavla, obl. in Franc Štempihar (LUŽE)

MARJETA
devica

9.00 za duhovnike in nove duhovne poklice - dakanijska konf.
19.00 †Marija Križman; †Alfonz Žirovnik, obl.
20.00 †Marija Podjed (SREDNJA VAS)

GREGOR VELIKI
19.00 †Vera Zrakić, 7. dan
papež in
†Marija Egart, 30. dan
cerkveni učitelj
ROZALIJA
devica
MATI
TEREZIJA
redovnica
23. NEDELJA
MED LETOM
- angelska
nedelja
REGINA
devica in
mučenka

19.00 †Pavla in starši Mrkun ter vsi rajni iz družine Ulčar
20.00 v zahvalo in priprošnjo svetemu Florjanu
†Gašperjevi (VISOKO)
8.00 †Franc Kozjek (VOKLO)
19.00 †Peter Jesihar, obl.
za zdravje
8.00 za farane; 8.00 †Frančiška Čebulj (OLŠEVEK)
8.00 za sosesko - žegnanje (HRASTJE)
10.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
10.00 za sosesko - žegnanje; †Franc Ferjan (HOTEMAŽE)
19.00 †Marta Sekne
19.00 †Tine Remic, obl.
za Božji blagoslov
20.00 †Lovro in Jožefa Sodnik (HOTEMAŽE)

8.00 †Marija Tomažič
MARIJINO
18.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
ROJSTVO
- mali šmaren 19.00 †Julka Kralj; za zdravje na čast Materi Božji
PETER
KLAVER
redovnik
NIKOLAJ
TOLENTINSKI
spokornik

19.00 †Polona Tičar, obl.
†Alojz Hrovat, obl.
20.00 †Tilka Omejc (SREDNJA VAS)
19.00 †Jože Mohar, obl.
†Franc Rakovec, obl.
†Pavla in Pavel Gorenec

PROT IN
HIJACINT
mučenca

19.00 †Jožef in Marija Gašperlin, obl.
20.00 †Marija Egart (VISOKO)

GVIDO
cerkovnik

8.00 †Franc Belehar (VOKLO)
19.00 †Mateja Kimovec, obl.

24. NEDELJA
MED LETOM

8.00
8.00
10.00
19.00

za farane; 8.00 †Miha Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
za sosesko - žegnanje (PREBAČEVO)
†Frančiška in Anton Klemen
†Kristina Zarnik, obl.
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POVIŠANJE
SVETEGA
KRIŽA

18.00 †Anton Pirnovar, obl.
†Franc in Antonija Traven
19.00 †Cvetka Katarina Podobnik (HOTEMAŽE)

ŽALOSTNA
MATI BOŽJA

18.00 †Zvonimir Žnidaršič, obl.
19.00 †Miha in Marija Štern (LUŽE)
19.00 †Marija Egart (VISOKO)

KORNELIJ IN
CIPRIJAN
mučenca

18.00 †Ana Šmajd in Melita Vrtač
v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon
19.00 †Mimi Jurica, obl. (SREDNJA VAS)

LAMBERT
škof in
mučenec

18.00 †Franc Novak in Irena Potočnik
v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon

RIHARDA
cesarica

18.00 †Anton Vidmar, obl.
†Marija Logar, obl.
19.00 †Alojzij Šenk (VISOKO)

JANUARIJ
škof in
mučenec
25. NEDELJA
MED LETOM

8.00 v zahvalo za zdravje in Božje varstvo v družini
19.00 †Ljudmila Svetelj
(VOKLO)
†Alojz Pavlinič in vsi rajni Peričevi
8.00 za farane; †Robert Jeraj
8.00 †za zdravje in Božji blagoslov v družini (OLŠEVEK)
10.00 †Marija Jarc, obl.; †Roza Tičar
v zahvalo za zakrament svetega zakona
19.00 †Vinko Vidmar, obl.

MATEJ
apostol in
evangelist

8.00 †Frančiška Rakovec, obl.
†starši Alvijan

MAVRICIJ
mučenec

18.00 †Marjeta Sluga in Ivanka Pavlič
†iz družine Hvasti in Čehovin
19.00 †starši Marija in Jožef Osterman (LUŽE)

PIJ IZ
PIETRELCINE
duhovnik

18.00 †Hilda Bodlaj, 30. dan
†Janez Jagodic
19.00 †Matija in Ana Gašperšič (SREDNJA VAS)

ANTON M.
SLOMŠEK
škof
SERGIJ
menih

18.00 †Ivan Lanišek, obl.
†Frančiška Jenko
18.00 †Miro, Mojca in starši Košnik
19.00 †Vera Zrakić, 30. dan
†Cecilija, obl. in Alojz Vreček (VISOKO)

KOZMA IN
8.00 †starši Žerovnik (VOKLO)
DAMIJAN
18.00 †Andrej in Milka Potočnik
mučenca
8.00 za farane; 8.00 za sosesko - žegnanje (OLŠEVEK)
26. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 †Miha Kern ter starši Marija in Jože Kuhar
Slomškova n. 19.00 †Jožef Sodnik, obl.
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