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SLOMŠKOVA NEDELJA

V soboto, 24. septembra, goduje blaženi Anton Martin Slomšek in zato naslednji
dan praznujemo Slomškovo nedeljo. Ob letošnji Slomškovi nedelji se želimo zaustaviti ob Slomškovi najbolj prepoznavni kreposti, ob veri, ki je luč na poti našega
življenja. Blaženi Anton Martin Slomšek je bil človek globoke vere. Vera je bila
navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel svojega življenja
in poslanstva. Slomšek je veličino in lepoto vere začutil že v domači družini. Vedno
je bil staršem hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je
kot duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi nalogi ter jih spodbujal,
da skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere.
Današnji čas zaznamuje hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj
imel. Vsak si želi ustvariti dobre možnosti za življenje. Skrb staršev, da otrokom
želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje talente, je v tem smislu do neke
mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete krožke in dejavnosti, misleč, da bodo lahko po teh otrokovih dejavnostih uresničili sebe. Pri tem
pa kateheza (verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof
Anton Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli
vero kot vrednoto in jo potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato
pravi, da »je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali
kot prvo med vrednotami: vero kot luč na poti našega življenja in naše prihodnosti,
kot dar in kot priložnost za naše kakovostnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga,
hoditi po poti vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj
izgubiti. Nasprotno. V luči vere postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo. Vendar
je treba narediti korak k veri, da izstopimo iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je vedno
povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem.
Na Slomškovo nedeljo, 25. septembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih blagoslovili šolske in veroučne potrebščine, ki jih takrat otroci prinesete s seboj k sveti
maši. Prosili bomo torej za Božji blagoslov šolskega in veroučnega leta, da bi
mladi rod napredoval v znanju in vzgoji evangeljskih vrednot.

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA ALI MALI ŠMAREN

V četrtek, 8. septembra, bomo obhajali praznik Marijinega rojstva, ki nas usmerja
h Kristusu, našemu Odrešeniku, v katerem postajamo »nova stvar«. Praznik nam
govori o prehodu iz stare zaveze v novo, ki se dogaja v konkretnih okoliščinah. Ta
prehod se mora zgoditi v vsakem izmed nas, saj je vsak poklican, da Bogu ponudi
svojo razpoložljivost za prihod in delovanje Božjega Sina v njegovem življenju.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA BREZJAH

V soboto, 10. septembra, bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice.
Ob10- ih bo sveta maša, pred njo pa molitvena ura, ki jo oblikuje naša šenčurska
dekanija. Lepo vabljeni!
SEJA ŽPS bo v sredo, 14. septembra, ob 20- ih.

STIČNA MLADIH

V soboto, 17. septembra, bo v Stični tradicionalno vseslovensko katoliško srečanje
mladih. Iz Šenčurja bo organiziran avtobusni prevoz. Prispevek posameznika za celodnevni mladinski program znaša 10 €, za avtobusni prevoz pa še 5 €. Podrobnejše
informacije boste mladi izvedeli naknadno.

CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V HRASTJU

V sredo, 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,
ki jo bo daroval naš kaplan g. Martin Leban. Sledile bodo 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 rektor bazilike
Marije Pomagaj na Brezjah p. Robert Bahčič. Priložnost za sveto spoved bo dopoldan
od 9.30 do 12- ih in popoldan od 16- ih dalje. Ta dan v Srednji vasi ne bo svete maše.

BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA OLTARJA SV. JURIJA

Na predvečer praznika farnega žegnanja, v soboto, 8. oktobra, ob 16- ih popoldan
bo slovesni sveti maši pri naši farni cerkvi predsedoval naš nadškof msgr. Stanislav
Zore. Med sveto mašo bo blagoslovil obnovljen oltar svetega Jurija. Po sveti maši
bo na trgu pred cerkvijo kulturni program šenčurskega folklornega društva in godbe
ter družabno srečanje.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 8. septembra, bomo pred Najsvetejšim
molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 15. septembra, bomo molili
za Božji blagoslov novega pastoralnega leta; v četrtek, 22. septembra, bomo molili za
bolne in preizkušane; v četrtek, 29. septembra, pa bomo molili za mir po vsem svetu.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure ob torkih dopoldan od 9- ih do 12- ih in četrtkih
popoldan od 15- ih do 17- ih. Odslej bodo pri farni cerkvi nedeljske večerne svete
maše ob 19- ih, med tednom ob 18- ih, pri podružnicah pa ob 19- ih. V župnijski
pisarni že sprejemamo mašne namene do konca koledarskega leta 2022.
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MATI TEREZIJA 18.00 †Pavla Mrkun ter Janko in stari starši Ulčar
za starše nerojenih in splavljenih otrok
devica in
redovna ust. 19.00 †iz družine Čebulj in Podobnik (HOTEMAŽE)
ZAHARIJA
prerok

18.00 †Valentin Remic, obl.
†Miha Sitar
19.00 †Pavla, obl. in Franc Štempihar (LUŽE)

REGINA
devica in
mučenka

7.00 †Miro Kuralt
19.00 †Slavka Svetelj
†Ana Prestor (SREDNJA VAS)

ROJSTVO
DEV. MARIJE
mali šmaren
PETER
KLAVER
duhovnik
NIKOLAJ
TOLENTINSKI
spokornik
24. NEDELJA
MED LETOM
MARIJINO
IME

8.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
18.00 †Polona Tičar, obl.
18.00 †Jože Mohar, obl.
†Alojz Hrovat, obl.
19.00 †Angela Brolih (VISOKO)
8.00 †Marija in Branko ter starši Pipan (VOKLO)
18.00 †iz družine Pestar
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane; 8.00 †Frančiška Čebulj (HOTEMAŽE)
za sosesko- žegnanje (HRASTJE)
†Jožef Gutman
†Vesna Čehovin, 7. dan; †Franc Rakovec, obl.
†Mateja Kimovec, obl.
†Zvonimir Žnidaršič in starši Bučak, obl.
19.00 †Lovro in Jožefa Sodnik ter Alojz Kolenc (HOTEMAŽE)

18.00 †Antonija, obl. in Franc Traven
JANEZ
†starši in dva brata Logar
ZLATOUSTI
škof in cerk. uč. 19.00 †Boštjan Sajevic (LUŽE)
POVIŠANJE
SVETEGA
KRIŽA

7.00 v zahvalo in priprošnjo
19.00 †Matija, obl. in Ana Gašperšič
†Mimi, obl. in Marijan Jurica (SREDNJA VAS)

ŽALOSTNA
MATI BOŽJA

18.00 †Anton Pirnovar, obl.
†starši Alvijan
19.00 †Peter Jeler (VISOKO)

KORNELIJ
IN CIPRIJAN
mučenca

18.00 †Rozka Mubi, 30. dan
†Ljudmila Svetelj
†Marija Černoga

ROBERT
8.00
škof in
18.00
cerkveni učitelj
8.00
8.00
25. NEDELJA
MED LETOM 10.00
19.00

†Milena Čebulj (VOKLO)
†Ljudmila in Alojz Gašperšič
za farane; 8.00 za zdravje (HOTEMAŽE)
za sosesko- žegnanje (PREBAČEVO)
†Vinko Vidmar, obl.
†Franc Grilc - iz Mlakarjeve ulice

19

PONEDELJEK
SEPTEMBER

20

TOREK
SEPTEMBER

21

SREDA
SEPTEMBER

22

ČETRTEK
SEPTEMBER

23
PETEK

SEPTEMBER

24

SOBOTA
SEPTEMBER

25

NEDELJA
SEPTEMBER

26

PONEDELJEK
SEPTEMBER

27

TOREK
SEPTEMBER

28

SREDA
SEPTEMBER

29

ČETRTEK
SEPTEMBER

30
PETEK

OKTOBER

1

SOBOTA
OKTOBER

2

NEDELJA

JANUARIJ
škof in
mučenec
ANDREJ
in drugi
korejski muč.
MATEJ
apostol in
evangelist
MAVRICIJ
mučenec

18.00 †Janez Jagodic, obl.; †Viktor Ropret, obl.
†Angela Jenkole
19.00 †Robert Jeraj (HOTEMAŽE)
18.00 †Franc Novak
†iz družine Hvasti in Čehovin
19.00 †Matevž Kremžar in Miha Kern (LUŽE)
7.00 †Vida Zupanec, obl.
18.00 †Frančiška Rakovec, obl.
†Marija Benedek
†Ivan in starši Žerovnik ter vsi rajni iz dr. Križnar

PIJ IZ
PIETRELCINE
redovnik

18.00 †Francka Štefe in Mark Urbanc, obl.
na čast Materi Božji za zdravje in Božje varstvo
19.00 †Benedikt Pestotnik (VISOKO)

ANTON M.
SLOMŠEK
škof
26. NEDELJA
MED LETOM
- Slomškova
nedelja
KOZMA IN
DAMJAN
mučenca

8.00 †Marija Jarc, obl. (VOKLO)
18.00 †Ivan Lanišek, obl.
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane
za sosesko- žegnanje (OLŠEVEK)
†Jože in Anica Bolka
†Ivanka in Marija Tomažič, obl. in vsi rajni Grčevi
†Andrej in Milka Potočnik
†Ivana Filipič, obl.
19.00 †sorodniki Ajdovec in Vreček (HOTEMAŽE)

18.00 †Anton Jerman, 30. dan; †Robert Burgar, obl.
VINCENCIJ
†kanonik Vinko Prestor
PAVELSKI
duh. in red. ust. 19.00 †Marija Sitar (LUŽE)
VENČESLAV
mučenec

7.00 †starši Alvijan
19.00 †Mihael Škerjanc
†Ana Prestor (SREDNJA VAS)

18.00 †Mihajel Krišelj
MIHAEL,
†Mato Golik
GABRIJEL IN
RAFAEL nadang 19.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje (OLŠEVEK)
18.00 †starši in vsi rajni iz družine Orehar
HIERONIM
na čast Materi Božji za zdravje in Božje varstvo
duhovnik in
cerkveni učitelj 19.00 †Marija in Jožef Egart ter rajni Žbičar in Šter (VISOKO)
TEREZIJA
8.00 †Marija Pipan (VOKLO)
DETETA JEZUSA
18.00 †Antonija Delavec, obl.
dev. in cerk. uč.
8.00 za farane; 8.00 †Ana in Janez Sajevic (OLŠEVEK)
27. NEDELJA
9.30 za sosesko- žegnanje (VOGLJE)
MED LETOM
rožnovenska 10.00 †starši Buh
19.00 †Marija in Marjan Kosirnik, obl.
nedelja
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