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DOSTOJNOST PRI SVETEM BOGOSLUŽJU

Obhajanje svete maše je za nas katoličane vir in vrhunec vere in duhovnega življenja. Sveta evharistija je najsvetejši zakrament in zato moramo biti pozorni na naš
spoštljiv odnos in osebno ohranjanje občutka za Sveto. Nedvomno je bistvenega
pomena naša duhovna urejenost, ki jo vedno znova vzdržujemo z zakramentom
svete spovedi, osebno oziroma družinsko molitvijo in dejavnim sodelovanjem pri
svetem bogoslužju. O naši notranji naravnanosti pa povedno spregovori tudi naša
zunanja urejenost. Najprej je pomembno, da k sveti maši prihajamo pravočasno in se
v skupni molitvi rožnega venca umirimo, duhovno zberemo in se tako lepo uvedemo
v skrivnost svete daritve. Zadnje čase vas je namreč vedno več, ki prihajate k sveti
maši z zamujanjem in s tem zelo motite vse, ki smo pred vami že vstopili v sveto
mašo. V poletnih časih nekateri tudi v cerkev prihajate v preveč poletnih oblačilih.
Vsekakor se spodobi, da so pri zgornjih oblačilih rokavi preko ramen, pri dekletih
in ženah naj bodo krila preko kolen, fantje in možje pa v dolgih hlačah. Ta priporočila so namenjena vsem otrokom, mladim in odraslim. Pomislite na nas mašnike,
ki smo pri sveti maši poleg osebnih oblačil oblečeni še v albo in mašni plašč, pa
zdržimo, četudi nam je včasih vroče... V tujini po večih krajih nedostojno in preveč
pomanjkljivo oblečenim vernikom ali turistom sploh ne dovolijo vstopiti v svetišča
in tako lažje ohranjajo večjo mero spoštljivosti in dostojnosti. Omenjena priporočila
poskušajmo razumeti dobrohotno in naj naša zunanja urejenost res ne ostaja le zunanji
površinski izgled, pač pa predvsem izraz našega spoštljivega odnosa do Svetega, do
Najsvetejšega zakramenta in nenazadnje tudi do zbranega občestva Cerkve.

POLETNI ORATORIJ

V tednu od 5. do 10. julija bo v naši župniji potekal poletni oratorij za mlade in
otroke. Letošnji osrednji oratorijski lik je blaženi Carlo Acutis, ki je v svoji mladosti
zelo spoštoval sveto evharistijo. Umrl je pri 15 letih, leta 2006. Za blaženega je bil
razglašen lani, 10. oktobra 2020. Naj s svojo priprošnjo pri Bogu izprosi potrebnega
blagoslova tudi vsem udeležencem našega župnijskega oratorija. Ves oratorijski
program torej priporočamo v molitev za blagoslov trajnih sadov naših mladih.
Gospodinje prosimo za priboljšek domačega peciva ali sadja.

OBNOVA NAŠEGA GLAVNEGA OLTARJA SVETEGA JURIJA

Glede obnovitvenih del pri našem glavnem oltarju svetega Jurija v teh dneh zaključujemo s potrebno dokumentacijo in v bližnji prihodnosti se bodo pričela prva
restavratorska dela. Gre za zelo zahtevno in obsežno delo, ki se bo predvidoma
odvijalo preko enega leta. Restavratorska dela spremljajmo z molitvijo za Božji
blagoslov, povabljeni pa tudi, da omenjeni projekt po svojih močeh še naprej podpiramo s svojimi darovi. Ob prvih nedeljah v mesecu bodo do nadaljnjega še naprej
namenske nabirke, lahko pa svoje darove še vedno osebno prinesete v župnišče ali
nakažete na župnijski transakcijski račun, ki je zabeležen na hrbtni strani Farnega lista. Obnovitvena dela pri naših oltarjih naj bodo ponovno priložnost za naše izražanje
vere in pripadnosti župnijskemu občestvu svetega Jurija. Sveti Jurij, prosi za nas!

KRIŠTOFOVA NEDELJA

V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Sveti Krištof, ki sicer goduje v soboto, 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 namenjen
za prevozna sredstva naših misijonarjev. Ob vseh prometnih nesrečah, ki se dogajajo
in smo jim tudi sami priča, lahko vedno znova spoznavamo, da smo na vseh poteh
našega življenja potrebni Božjega blagoslova in varstva. In prav Krištofova nedelja
z blagoslovom naših vozil je za vse nas tudi priložnost za obnovitev vere in zaupanja
v Božjo previdnost. Sveti Krištof, prosi za nas!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo običajno eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. V četrtek, 8. julija, bomo molili za Božji blagoslov oratorijskega
programa; v četrtek, 15. julija, bomo molili za naše družine; v četrtek, 22. julija,
bomo molili za vse bolne in preizkušene po naših domovih; v četrtek, 29. julija pa
bomo molili za našo srečno zadnjo uro. Pridite, molimo!

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec oktober.

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.

ZAHVALA OB SKLEPU ŽUPNIJSKIH SLOVESNOSTI

Za nami so velike župnijske slovesnosti. Najprej smo obhajali pet slovesnosti prvih
svetih obhajil (Šenčur, Olševek, Hrastje, Voglje in Trboje). Sledili sta dve slovesnosti
svetih birm (Trboje in Šenčur). Zadnjo nedeljo, 27. junija, pa smo praznovali 60 let
ali biserni mašniški jubilej našega kanonika in prelata Vinka Prestorja. Vse omenjene
slovesnosti so bile zelo lepo pripravljene in zato tudi zelo doživete. Iskrena hvala
vsem, ki ste že v same priprave vključili veliko prostovoljnega dela in tudi na ta način
izrazili svojo vero in pripadnost cerkvenemu občestvu. Iskrena hvala ministrantom,
pevcem, pritrkovalcem, ženam za čiščenje in krašenje naših cerkva ter pripravo
vencev in možem, ki ste pripravili mlaje. Še prav posebej pa hvala vsem, ki delo in
življenje naše župnije spremljate z molitvijo in darovanim trpljenjem. Vsak izmed
nas torej lahko doprinaša svoj delež in prav zaradi tega je v naši župniji velikokrat
tako zelo lepo. Bog vam povrni s svojim blagoslovom.
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CIRIL IN METOD 19.00 †starši in brat Marjan Zupanec
20.00 †Cvetka Katarina, obl. in Vincenc Podobnik
slovanska
(HOTEMAŽE)
apostola

MARIJA
GORETTI
devica in muč.

19.00 †Filip Vesel, 30. dan
†Minka in Franc Ropret
20.00 †Matjaž in Marija Rozman, obl. (LUŽE)

VILIBALD
škof

19.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
20.00 †starši Ciril in Marija ter brat Ciril Luskovec
†Marija Vreček (SREDNJA VAS)

KILIJAN
škof in
mučenec

19.00 †Urša Okorn, obl.
†Ivana Bricelj, obl.
za zdravje

VERONIKA
mistikinja in
opatinja

19.00 †Branka Jurhar
20.00 †starši ter Cilka in Miro Vrtač
†Benedikt Pestotnik (VISOKO)

8.00 †Albina Belehar (VOKLO)
19.00 †starši Jarc in Martina Kos
†Marija Vrhovnik
8.00 za farane
8.00 †duhovnik Janez Vilfan in sestra Anica (OLŠEVEK)
15. NEDELJA
MED LETOM 10.00 †Alojz in mama Marjeta Perdan; †Roza Tičar
20.00 †Lojze Brankovič in Rudi Vavpot ter Berta
19.00 †Ivana, obl. in vsi rajni iz družine Dolinar
MOHOR IN
†Meta Mohorič
FORTUNAT
20.00 †Simon Kozelj, obl. (HOTEMAŽE)
mučenca
AMALIJA
redovnica

EVGEN
škof in
mučenec
INOCENC XI.
papež

19.00 †starši in bratje Žvan ter Franc Klemenčič
20.00 †Kalinovi (LUŽE)
19.00 †Antonija Pogačnik
za zdravje in Božje varstvo
20.00 †Marko Mavri (SREDNJA VAS)

BONAVENTURA
19.00 †Vincenc Šeško, obl.
škof in
v zahvalo
cerkveni učitelj
KARMELSKA
MATI BOŽJA
ALEŠ
spokornik
16. NEDELJA
MED LETOM

19.00 v zahvalo za srečno operacijo
20.00 †Janez Rebernik in Jože Bergant, obl.
†Mirko Štern (VISOKO)
8.00 †Vika Pestar (VOKLO)
19.00 †starši Aleš in Ana Markun
†Marinka Potočnik
8.00 za farane
8.00 †starši Hribar (OLŠEVEK)
10.00 †Marija in Franc Bergant ter Franc Korelc
20.00 †Ciril Gašpirc; †Marija Sitar
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NEDELJA

JUSTA
mučenka
MARJETA
ANTIOHIJSKA
dev. in muč.
DANIJEL
prerok

19.00 †Ana in Jernej Ajdovec
†Franc, obl. in Antonija Traven
20.00 †duhovnik Avguštin Klobčar, 30. dan (OLŠEVEK)
19.00 †Peter Gašperlin
20.00 †starši in sestra Osterman
†starši Anton in Marija Potočnik (LUŽE)
19.00 †Antonija Mali
v zahvalo
20.00 †Anica Šubic (SREDNJA VAS)

19.00 †Marija Jenko
MARIJA
†Zalka Štremfelj, obl.
MAGDALENA
svetopis. žena 20.00 †Jakob in Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)
BRIGITA
redovnica

19.00 †Ana Lebar in Francka Jerkič
20.00 †Anže Čimžar (VISOKO)

8.00 †oče Pavel in brat Franc Prestor, obl.
†Marija Pipan (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar
8.00 za farane
17. NEDELJA
8.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
MED LETOM
10.00 †oče Stanislav Remic
Krištofova n.
20.00 †Jakob ter starši Jagodic in Šimenc; †Nejc Hribar
JOAHIM IN ANA 19.00 †Anica Zarnik
†starši in Franc Logar ter trije svaki
starša
Device Marije 20.00 v zahvalo Materi Božji (SREDNJA VAS)
KRIŠTOF
mučenec

GORAZD,
19.00 †Ana Remic, obl.
KLIMENT in uč.
20.00 †Boštjan Sajevic (LUŽE)
Cirila in Metoda
VIKTOR
papež

19.00 †Franc Manfreda, obl.
za zdravje

MARTA
19.00 †Angela Cuderman, obl.
svetopisemska
†Marija Draksler
žena
19.00 v čast Sv. Duhu ter Jezusovemu in Marijinemu srcu
KRIZOLOG
20.00 †Blaž Zor, obl.
škof in
†Peter Jeler (VISOKO)
cerkveni učitelj
IGNACIJ
LOJOLSKI
redovni ust.
18. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †Marjan Rupnik, obl.
†Vladimir Žumer (VOKLO)
19.00 †Mato Golik
8.00 za farane
8.00 †Julka Zaplotnik in Marija Milač (OLŠEVEK)
10.00 †Janez Golorej
20.00 †Ludvik Ulčar; †Manca Mubi
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