OKTOBER

4

PONEDELJEK
OKTOBER

5

TOREK
OKTOBER

6

SREDA
OKTOBER

7

ČETRTEK
OKTOBER

8

PETEK
OKTOBER

9

SOBOTA
OKTOBER

10

NEDELJA
OKTOBER

11

PONEDELJEK
OKTOBER

12

TOREK
OKTOBER

13

SREDA
OKTOBER

14

ČETRTEK
OKTOBER

15
PETEK

OKTOBER

16

SOBOTA
OKTOBER

17

NEDELJA

FRANČIŠEK
ASIŠKI
redovni ust.

18.00 †Slavka Osterman
na čast svetemu Frančišku Asiškemu
19.00 †Franc Ferjan (HOTEMAŽE)

M. FAVSTINA
KOWALSKA
redovnica

18.00 †Ivan Škerjanc, obl.
za Božji blagoslov
19.00 †Boštjan Sajevic (LUŽE)

BRUNO
duhovnik in
ustan. kartuz.

18.00 †starši Janez in Frančiška Golob
19.00 †Marija in Florjan Arnež
†Ciril, obl. in Marija Luskovec (SREDNJA VAS)

ROŽNOVENSKA 18.00 †Slavka Svetelj
†starši in vsi rajni iz družine Luskovec
MATI
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji za zdravje
BOŽJA
BENEDIKTA
devica in
mučenka

17.00 †Miroslav Vrtač, obl.
†Gašperjevi (VISOKO)
18.00 †Franc Galičič, obl.

8.00 †Janez Gašpirc, obl. (VOKLO)
ABRAHAM očak IN SARA - 18.00 †Aleš Dobnikar in vsi rajni iz družine Sajovic
†starši in vsi rajni iz družine Ostrelič
svetopis. žena
8.00 za farane; 8.00 †Francka Čebulj (OLŠEVEK)
28. NEDELJA
MED LETOM 10.00 za Božji blagoslov v zakonu in družini
19.00 †Pavla Arnež, obl.
- farno
†Terezija Kristanc, Helena Žugec in pravnukinja Janika
žegnanje
18.00 †Klemen Meserko in babica
JANEZ XXIII.
†starši Marija in Alojzij Grašič
papež
19.00 za Božji blagoslov in modrost (HOTEMAŽE)
MAKSIMILJAN
CELJSKI
škof in muč.

18.00 †Anton in Frančiška Klemen
†starši in vsi rajni iz družine Žagar iz Visokega in Hotemaž
19.00 †Francka Ogris, obl. (LUŽE)

KOLOMAN
mučenec

18.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
19.00 †Bojan Medved; †Jože Vreček, obl.
†Ivanka Rakar, obl. (SREDNJA VAS)

KALIST
papež in
mučenec

18.00 †Alojzij Gašperšič, obl.
†Miha Štremfelj, obl.
†Antonija Mali

18.00 †starši Frantar in Halužan ter sorodniki
TEREZIJA
19.00 †Ivanka Zupin, obl.
AVILSKA
†Peter Matija in stari starši Bakovnik (VISOKO)
dev. in cerk. uč.
MARJETA M.
ALAKOK
dev. in redov.
29. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †Milena Čebulj, 30. dan; †Marija Gašperlin (VOKLO)
18.00 †Klara Maček, obl.
v zahvalo za sestro
8.00 za farane
8.00 †stari starši in stric Franci Logar (OLŠEVEK)
10.00 za zdravje
19.00 †Franc Jagodic

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)
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VLADNI ODLOK GLEDE VERSKIH DEJAVNOSTI

Odlok za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS 146/21),
ki ga je sprejela Vlada RS dne 11. septembra 2021 o izpolnjevanju PCT pogoja za
področje opravljanja verske dejavnosti nam naroča: Izvajanje verske oziroma
duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT
(preboleli, cepljeni ali testirani). Otroci in ostali udeleženci starejši od 12 let
morajo izpolnjevati pogoj PCT (tako kot to velja v šoli – zadošča samotestiranje).
Pogoj PCT je potreben tudi za udeležbo pri verskih obredih!

OBNOVA OLTARJA SVETEGA JURIJA

„S konservatorsko-restavratorskimi posegi na glavnem oltarju svetega Jurija v
vaši cerkvi smo začeli konec junija. Ker želimo, da bi oltar služil kot zgled dobre
prakse strokovno izvedenih konservatorsko-restavratorskih posegov, je za nami že
več srečanj strokovne komisije, ki bo določila končni izgled oltarja.
Na samem oltarju in tudi lesenih kipih in tabernaklju, ki smo jih že demontirali
in prepeljali v delavnico, smo izvedli obsežno sondiranje barvnih plasti, za razjasnitev nekaterih dilem pa so bile izvedene tudi nekatere naravoslovne raziskave v
sodelovanju s kemijskim oddelkom Restavratorskega centra v Ljubljani. Oltar je bil
v preteklosti kar nekajkrat preslikan in predelan, tako da komisija želi dodobra pretehtati vse možnosti, preden sprejme to kompleksno odločitev o končni prezentaciji.
Ob oltarju je bil za sam poseg postavljen gradbeni oder, kamor je zaradi vaše varnosti prepovedan vstop. Ko se bodo začela tudi dela na oltarni arhitekturi v cerkvi,
bomo za vse zainteresirane pripravili predstavitev konkretnih posegov, tako da boste
lahko takrat potešili vso svojo radovednost.“ Restavratorstvo Kavčič
Restavratorska obnova našega glavnega oltarja svetega Jurija je resnično velik
projekt, ki bo trajal več kot eno leto. Skozi ves ta čas povabljeni, da po svojih
zmožnostih podprete začeto delo, da se bomo lahko še bolj iskreno veselili nove
podobe našega oltarja in celotnega izgleda naše župnijske cerkve, predvsem njenega
prezbiterija. Na praznik farnega žegnanja, v nedeljo, 10. oktobra, bo pri vseh svetih
mašah ofer ali darovanje za omenjeno delo. Sveti Jurij, prosi za nas!

CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V HRASTJU

V torek, 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. Molitvene ure so bile oznanjene že v
prejšnji številki Farnega lista. Sklep češčenja s sveto mašo ob 17- ih bo vodil kanonik
in prelat Anton Slabe. Priložnost za sveto spoved bo dopoldan od 11- ih do 12- ih
in popoldan od 16- ih dalje. Ta dan bo pri farni cerkvi sveta maša zjutraj ob 8- ih.

SLOMŠKOVA NEDELJA

Na Slomškovo nedeljo, 26. septembra, bomo prosili za Božji blagoslov šolskega
in veroučnega leta. Med sveto mašo bo blagoslov šolskih in veroučnih potrebščin.
To nedeljo boste v cerkvi ob verskem tisku v posebni nabiralnik lahko oddali
svoje predloge za člane Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) za naslednje petletno
obdobje. Kandidatne liste dobite v cerkvi poleg verskega tiska. ŽPS je sicer župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in
preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v
različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost
in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

ORGELSKI KONCERT

V petek, 8. oktobra, bo po večerni sveti maši orgelski koncert, ki ga bo imel župnik
iz Smlednika, magister in častni kanonik Tomaž Nagode. Lepo vabljeni.
SEJA ŽPS bo v sredo, 13. oktobra, ob 20- ih.
SREČANJE ZA STAREJŠE bo v nedeljo, 24. oktobra, s sv. mašo ob 15- ih!

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 7. 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 mesecu oktobru bomo v župnijski pisarni sprejemali 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 tudi ob pogrebih poleg sveč in
cvetja na grob darujete za svete maše ali darove za namene in potrebe Cerkve.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo običajno eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim. V četrtek, 23. septembra, bomo molili za mir po svetu; v četrtek, 30.
septembra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 7. oktobra,
bomo molili za bolne in preizkušane; v četrtek, 14. oktobra, pa bomo molili za našo
srečno zadnjo uro. Pridite, molimo!

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

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.
V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene do konca koledarskega leta.
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1

PETEK
OKTOBER

2

SOBOTA
OKTOBER

3

NEDELJA

ANDREJ
in drugi
korejski muč.

18.00 †Frančiška in dva Franca Rakovec
v zahvalo za zdravje vnuka
19.00 †Lovro in Jožefa Sodnik ter Lojze Kolenc (HOTEMAŽE)

MATEJ
apostol in
evangelist

8.00 †starši in bratje Žvan, Franc Klemenčič ter Cene in
Marija Avguštin
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji

MAVRICIJ
mučenec
PIJ IZ
PIETRELCINE
duhovnik

18.00 †Miro, obl. in Mojca ter starši Košnik
19.00 †Matija in Ana Gašperšič, obl.
†Mimi Jurica, obl. (SREDNJA VAS)
18.00 †Francka Štefe in Mark Urbanc
†iz družine Hvasti in Čehovin
†Minka in Franc Ropret

ANTON M.
SLOMŠEK
škof

18.00 na čast Svetemu Duhu
Mariji v priprošnjo za srečno operacijo
19.00 †Rozka Sajevic, obl. in vsi rajni Lebnovi (VISOKO)

SERGIJ
spokornik

8.00 †Marija Jarc, obl. (VOKLO)
18.00 †Andrej in Milka Potočnik ter Franc Ušlakar
†Marinka Potočnik

8.00 za farane; 8.00 za sosesko - žegnanje (OLŠEVEK)
26. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 †starši Alvijan
Slomškova n. 19.00 †Ivan Lanišek, obl.; †Jožef Sodnik, obl.
VINCENCIJ
PAVELSKI
duhovnik

18.00 †Jernej Novak
†Hilda Bodlaj, obl. in starši Prodanović
19.00 †Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)

VENČESLAV
mučenec

18.00 †Silvo, obl. in Avgust Krumpestar
†Antonija, obl. in vsi rajni iz družine Delovec
19.00 †Matjaž Rozman (LUŽE)

MIHAEL,
18.00 †Aleksander Mihael Močnik
GABRIEL
†Mato Golik
IN RAFAEL
19.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje (OLŠEVEK)
nadangeli
18.00 †Anton, obl. in Marija Potočnik
HIERONIM
†Joži Krek
duhovnik in
za duhovnike in nove duhovne poklice
cerkveni učitelj
18.00 †Franc in Ana Vreček
TEREZIJA
DETETA JEZUSA 19.00 †Cecilija, obl. in Alojz Vreček
v zahvalo za pomoč in solidarnost ljudi (VISOKO)
dev. in cerk. uč.
8.00 †Marija in Branko Pipan (VOKLO)
18.00 †iz družine Orehar
†Irena Potočnik
8.00 za farane; 8.00 †Janez Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
27. NEDELJA
9.30 za sosesko - žegnanje (VOGLJE)
MED LETOM 10.00 †Pirčevi - Voklo 44; 14.00 †Franci Logar (OLŠEVEK)
rožnovenska
19.00 †Marija in Marjan Kosirnik, obl.
nedelja
†Gabrijela in Vinko Kavčič
ANGELI
VARUHI

