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14. november 2021
CELONOČNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA

V noči iz sobote na nedeljo Kristusa Kralja (21. novembra) bomo pri župnijski
cerkvi imeli celonočno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Po večerni sveti maši se
bodo skozi vso noč vrstile naslednje molitvene ure: ob 19- ih skupna molitev, ob
20- ih mladina, ob 21- ih Slomškova zakonska skupina, ob 22- ih Zakonska skupina
svete Ane, ob 23- ih Zakonska skupina Eno, ob polnoči Zakonska skupina svetega
Jožefa, ob 1- ih starejša zakonska skupina, ob 2- h tiha in zasebna molitev, ob 3- h
Frančiškova skupina, ob 4- ih ŽPS, ob 5- ih sodelavci Župnijske Karitas, ob 6- ih
tiha in zasebna molitev, ob 7- ih skupna molitev, ob 8- ih sklep češčenja z litanijami
Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo, blagoslovom z Najsvetejšim in sveto mašo.
Sklep celonočnega češčenja in sveto mašo bo vodil škof msgr. dr. Anton Jamnik,
ki bo maševal tudi dopoldan ob 10- ih. Lepo povabljeni k molitvi in češčenju...
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Svojega edinorojenega Sina, našega
Gospoda Jezusa Kristusa, si mazilil za večnega duhovnika in kralja vesoljstva, da
se je na oltarju križa daroval kot brezmadežna in spravna žrtev ter izvršil skrivnost
človeškega odrešenja. Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu in izročil tvojemu
neizmernemu veličastvu večno in vesoljno kraljestvo: kraljestvo resnice in življenja,
kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.

IMENOVANJE ČLANOV ŽPS

Na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva bo škof msgr. dr. Anton Jamnik pri sveti maši
ob 10- ih podelil nadškofovo imenovanje članom Župnijskega pastoralnega sveta,
ki ste jih za petletno obdobje skupaj z župnikom predlagali farani na Slomškovo
nedeljo, 26. septembra. Člani novega ŽPS ste: Stojan Kostanjevec, Andrej Uranič,
Mateja Jeraj, Vesna Mozetič, Alenka Jerič Pernuš, Valentin Logar, Rafka Sajevic,
Nina Lazarevski, Elizabeta Podgoršek, Marjan Žirovnik, Marinka Kuralt, Florjan
Zarnik, Dani Svetelj, Jože Žugec, Maja Žnidar in Ana Remic.
ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki načrtuje, usklajuje, spremlja
in preverja pastoralno delo v župniji. Predstavlja edinost v različnosti karizem, služb
in stanov. Spodbuja soodgovornost in sodelovanje vernikov pri pastoralnem delu na
področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti.

PRAZNIK CERKVENE GLASBE IN PEVCEV

V ponedeljek, 22. novembra, goduje sveta Cecilija, ki je zavetnica cerkvene glasbe
in pevcev. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem organistom, zborovodjem
in pevcem, ki s svojim sodelovanjem doprinašate svoj dragocen delež k svetemu
bogoslužju. Ves vaš trud, prizadevnost in vztrajnost naj vam vaša zavetnica sveta
Cecilija povrne s svojo priprošnjo pri Bogu.

TEDEN KARITAS

V tednu Karitas-a (od 22. novembra do 28. novembra) pod geslom „Srce, ki
sprejema“ smo povabljeni, da še posebej izrazimo svojo solidarnost in darujemo
hrano ter ostale darove, ki jih bomo v okviru Župnijske Karitas namenili pomoči
potrebnim znotraj domače župnije. Svoje darove boste lahko oddali: v Šenčurju v
petek, 26.11., od 16- ih do 18- ih v kaplaniji; na Olševku v petek, 26.11, od 17- ih
do 18- ih na parkirišču pod cerkvijo; v Vogljah v petek, 26.11., od 16- ih do 18- ih
v župnišču; na Visokem v petek, 26.11., od 16- ih do 17- ih v zakristiji; na Lužah
v četrtek, 25.11., od 17- ih do 18- ih v mežnariji pri cerkvi in v Hrastju v soboto,
27.11., od 9- ih do 13- ih v župnišču. Iskrena hvala in Bog povrni!
V župnišču zbiramo ozimnico in druge darove tudi za Bogoslovno semenišče.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Sveti Miklavž bo v nedeljo zvečer, 5. decembra, obiskal otroke, katerih starši boste
izrazili željo po obisku. Miklavževi spremljevalci sprejemajo prijave na telefonsko
številko 031 343 160 (Silvo Pavlinič).

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo običajno eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim. V četrtek, 18. novembra, bomo molili za spravo v našem narodu; v
četrtek, 25. novembra, bomo molili za duše v vicah; v četrtek, 2. decembra, bomo
molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 9. decembra, pa bomo molili
za vse bolne in preizkušane. 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. Na voljo je Marijanski koledar. Sprejemamo
pa tudi že mašne namene za februar 2022.

ADVENTNI ČAS

Z adventnim časom začenjamo novo cerkveno leto in neposredno pripravo na božič. Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob novem življenju in lahko simbolično
nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem. Simbolika rojstva in novega začetka
je vtkana v potek celotnega cerkvenega leta. Dogodki ne pomenijo le spominjanja
preteklih Božjih del v zgodovini odrešenja in poti skozi galerijo svetnikov, ampak
tudi aktualizacijo Božjih sporočil za sedanji trenutek. Latinska beseda adventus
pomeni prihod. Poznamo dva Gospodova prihoda. Gospod je prvikrat na svet prišel
kot človek, rojen iz Device Marije, njegov drugi prihod pa pričakujemo na sodni dan.
Adventni čas ima torej dvojen značaj: je čas priprave na praznovanje Gospodovega
rojstva, 25. decembra, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja k pričakovanju
drugega Kristusovega prihoda ob koncu časov. Znamenje zunanje priprave na božič
je adventni venec. Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju.
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NEDELJA

LEOPOLD
knez

18.00 †Ivanka Kunej, obl.
†Ivan in starši Lang
†Peter Jovanovič

MARJETA
ŠKOTSKA
kraljica

18.00 †Marinka Potočnik, obl.
†Albin Svetelj, obl.
za zdravje

ELIZABETA
OGRSKA
redovnica

18.00 †Angela Brolih, 7. dan
†Jože Mohar; †Franc Manfreda
†Fonzi Žirovnik

POSVET. BAZ.
SV. PETRA IN
PAVLA

18.00 †Valentina in Janko Pušavec, obl.
†Marija, obl. in Miha Ovnik
†Jožef in Frančiška Anžič, obl.

MATILDA
redovnica

18.00 †sorodniki Golob in Jerala
†Vinko Gašperlin in vsi rajni iz družine Bučar
†Ludvik Ulčar

EDMUND
kralj

18.00 †Jože in Anica Turk, obl.
†Dora Ogris, obl. in Andrej Repnik

JEZUS
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA
CECILIJA
mučenka
KLEMEN I.
papež in
mučenec

8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane; †Slavka Osterman
†Peter Balantič, obl. (OLŠEVEK)
†Tomažičevi; †Peter Gašperlin
†Cilka Kern in Milka Pilar; †Alojzij in Marija Štern
†Anton Karun, obl.
†Blaž, Amalija in Ana Vidmar
†starši Metka in Vinko Sluga, obl.

18.00 †Miha Sitar, obl.
†Franc, obl. in Ljudmila Gašperlin
†Franc Pifko, obl. in Marija Grilc

18.00 †Cecilija Demšar, 30. dan
ANDREJ
†Nace in vsi rajni iz družine Murko
in drugi
†Marija, obl. in starši Korošec; †Silvo Balažic
vietnamski muč
18.00 v čast in priprošnjo sveti Katarini
KATARINA
v zahvalo za zdravje; za rast otrok v veri
ALEKSANDRIJ.
dev. in muč. 19.00 †stari starši Miha in Anica Kern (SREDNJA VAS)
VALERIJAN
škof
VIRGIL IN
MODEST
škofa

18.00 †Lojze in Frančiška Rozman
†starši in stari starši Ajdovec
†Albina Sajovic, obl.
18.00 †Franc Žerovnik
†Janez Kadivec in vsi rajni iz družine Sajovic

8.00
1. ADVENTNA 8.00
10.00
NEDELJA
19.00

za farane
†Franci Logar, obl. (OLŠEVEK)
†Ivan Ropret, obl.
†Minka Vidic, obl.; †Janez Jagodic
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FILOMEN
mučenec

18.00 †starši Zmrzlikar, Lojze Rogelj in Erika Ferlan
†Mici Stegnar
†Alojz in stari starši Blažun

ANDREJ
apostol

18.00 †Ana in Marija Rozman, obl.
†Andrej Barle
za duše v vicah

ELIGIJ
škof
NATALIJA
mučenka
FRANČIŠEK
KSAVER
duhovnik

18.00 †sin Rajko in starši Kepic
†starši, brat in vsi rajni iz družine Košnik
†Jože Žagar, obl.
18.00 †bratje Mohar
†Stane Gašperlin
za duhovnike in nove duhovne poklice
18.00 †Marija Kalan, obl.
†Franc Kristanc, Franjo Žugec in hči Janika
†starši in brat Franc Rakovec

18.00 †Franc Rozman, obl.
JANEZ
†Jernej Novak
DAMAŠČAN
za zdravje in Božji blagoslov domačih duhovnikov
duh. in cerk. uč.
8.00 za farane
8.00 †Pavel, obl. in starši Hudobivnik (OLŠEVEK)
2. ADVENTNA
10.00 †Janez in Frančiška Pipan
NEDELJA
†Frančiška in Anton Klemen
19.00 †Marija Sitar
18.00 †Niko Vidic in starši Podobnik
NIKOLAJ †Janez in Justina Hvasti, obl.
MIKLAVŽ
v zahvalo za ozdravljenje
škof
18.00 †Franc Žerovnik in starši Porovne
AMBROŽ
†Franc in Marija Ogris
škof in
†Vinko in Anica Pušavec ter stari starši Zorman
cerkveni učitelj
BREZMADEŽ. 8.00 †Višnarjevi; za Božji blagoslov in Marijino varstvo
18.00 †Angela Brolih, 30. dan
SPOČETJE
†Vika in Frančiška Pestar, obl.
DEV. MARIJE
VALERIJA
mučenka

18.00 †Karel Bricelj, obl.
†Marija Milač in starši Kepic
†Viktor Ropret

18.00 †Marija, obl. in Vinko Repnik ter starši Taljan
JUDITA
†Alojzij Šenk, obl. in starši Štern
svetopisemska
†Anton in Genovefa Draksler
žena
DAMAZ I.
papež

18.00 †Miro Kozelj, obl.
†starši Ivan in Marija Oblak ter sorodniki Mohar

8.00 za farane; 8.00 †Franci Logar (OLŠEVEK)
3. ADVENTNA
10.00 †Franc Kozjek; na čast svetemu Ambrožu
NEDELJA
19.00 †Marija in Jakob Sajovic ter Anica Vreček
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