
GODOVI IN SVETE MAŠE 
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FEBRUAR

15
PONEDELJEK

KLAVDIJ
redovnik

 19.00  †Helena Rakonič, obl.
            †mama Alojzija Erjavec in Valentin Delovec
            †Janko Pušavec

FEBRUAR

16
TOREK

FILIPA MORERI
redovnica

 19.00  †Ivan Benedičič, obl.
            †Cecilija Vreček
            †Nace ter starši in bratje Murko    

FEBRUAR

17
SREDA

PEPELNICA
 19.00  †iz družine Černoga
            †Miro Štular, obl.
                  †Angela in Janez Kalan

FEBRUAR

18
ČETRTEK

FLAVIJAN
škof

 19.00  †Franc Jagodic
            †starši Marija in Janez Škofic, obl.
            †Miha Sitar

FEBRUAR

19
PETEK

KONRAD
spokornik

 19.00  †Valentin Delovec, st. in vsi rajni iz družine Delovec
            †Pavla Kavčič, obl.
            †starši in bratje Zupan

FEBRUAR

20
SOBOTA

SADOT in 
drugi perzijski 

mučenci

 18.00  †Jana Jenko, obl.
            †Mateja Kimovec
            †Franc Teran ter Mihael in Ivana Žerovnik

FEBRUAR

21
NEDELJA

1. POSTNA
NEDELJA

    8.00  za farane
 10.00  †starši Svetina, obl.
 10.00  †Zdravka Šimunkovič (HOTEMAŽE)

FEBRUAR

22
PONEDELJEK

SEDEŽ 
APOSTOLA 

PETRA

 19.00  †Andrej in Helena Svetelj, obl.
            †Tina Vidmar, obl.
            †Viktor Robnik, obl.

FEBRUAR

23
TOREK

POLIKARP
škof in 

mučenec

 19.00  †Avgust Krumpestar, obl.
            †Jože in Marija Grilc
            †Alojz in Marija Florjančič, obl.

FEBRUAR

24
SREDA

MATIJA
apostol

 19.00  †Matija Gorenec
            †Jana Jenko, obl.
            †Pavel Janežič

FEBRUAR

25
ČETRTEK

VALBURGA
opatinja

 19.00  †Foltanovi
            †Jože in teta Micka Sajevic, obl.
            †Kazimir in starši Mohar

FEBRUAR

26
PETEK

ALEKSANDER
škof

 19.00  †Janez Kirn
            †Igor in Janez Cankar, obl.
            †Frančiška in Pavla Sušnik, obl.

FEBRUAR

27
SOBOTA

GABRIJEL 
ŽALOSTNE M.B.

redovnik

 18.00  †Franc Rakovec, obl. 
            †Alojzij Štern, obl.
            †Franc Jagodic      

FEBRUAR

28
NEDELJA

2. POSTNA
NEDELJA

   8.00  za farane
 10.00  †Edo Kopač, obl.

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XVII, številka 2

7. februar 2010

Farni 
list

Ko smo pristali v ruskem ujetništvu, so nam pazniki pobrali celo tisto, kar je bilo 
nujno za preživetje. Več kot teden dni nismo dobili hrane in vode, da bi se vsaj malo 
okrepili. Bilo je zares hudo. Po tednu dni smo bili tako izčrpani, da nas noge niso več 
držale. Ležali smo po travi in mirno čakali, kaj se bo zgodilo. Če sem v naglici vstal, 
me je v trenutku obšla slabost in sem padel nazaj na tla. Ko smo tako obnemogli, nas 
je po 12 skupaj dobilo vsak dan en  hlebček kruha, ki je tehtal približno 1 kg. Končno 
smo dobili tudi kakšen požirek vode, za umivanje pa je že ni bilo dovolj. Minila sta 
dva tedna in odgnali so nas proti železniški postaji ter nas natlačili v živinske vagone. 
Sprva smo kar popadali na gola tla. Ko je prišel stražar, je glasno zakričal, da smo vsi 
vstali in se znova ulegli na tla, obrnjeni vsi v eno smer. Bili smo natlačeni kot sardele 
v konzervi. Ko se je obrnil eden, smo se morali za njim obrniti vsi ostali. Tako se 
je začela vožnja, ki je bila pot v neznano. Vagonska okna so bila zabita z deskami. 
Prostega pogleda v svet ni bilo, le tu in tam je bila kakšna špranja, skozi katero smo 
spoznali, da se vozimo skozi Madžarsko mimo Budimpešte v smeri proti Romuniji. 
Ker sem se v škofovih zavodih učil zemljepisa, sem si približno predstavljal, kje se 
vozimo. Po poti smo se večkrat ustavili, saj je pot trajala gotovo več kot teden dni. 
Na mnogih krajih smo stali in čakali po več ur, toda vedno na samotnejših krajih, 
kjer so nas občasno vse prestrašene izpustili iz vagonov. Ob izstopu nam je slabelo 
in smo imeli hude vrtoglavice, kar je bilo posledica lakote in izčrpanosti. Spominjam 
se, kako smo bili ob nekem postanku lačni, da smo 20 centimetersko zeleno koruzo 
na neki bližnji velikanski njivi dobesedno popasli. To nam seveda ni nič koristilo, 
pač pa je zdravju samo škodovalo. Lakota je huda stvar. Vse, kar smo prestajali, bi 
po človeško gledano menil, da to ni bilo mogoče. A bilo je tako. Preko Romunije 
smo prispeli do Konstance ob Črnem morju. (se nadaljuje)

„Božja milost nam pomaga hoditi in nas podpira. 
Potrebna nam je kakor bergle tistim, ki imajo poškodovane noge.“ 

(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

V LETU DUHOVNIKOV SPOZNAVAMO 
ŽIVLJENJSKO PRIČEVANJE g. MILOŠA BRIŠKEGA



POVZETEK ZAPISNIKA ZADNJE SEJE ŽPS (20.1.2010)
Po uvodni molitvi večernic smo začeli s sejo. Osrednje teme pogovora so bile 

naslednje:
1. Kristus živi v meni
Razmišljali smo o tem, kako nas Bog vabi, je ljubeč in želi, da zaupamo Njegovi 

volji. Je usmiljen in nas čaka, tudi če smo mi nezvesti. Ali dovolimo, da nas Gospod 
v molitvi nagovarja, da vstopa v vsak naš dan?

2. Križev pot – šola življenja
Ob molitvi Križevega pota lahko premišljujemo pot svojega življenja, hodimo, 

se učimo, spoznamo trpljenje, ga ovrednotimo in darujemo, spoznamo vztrajanje, 
sprejemanje, odpuščanje, zorimo za večno življenje, ob njem najdemo tolažbo in 
upanje.

3. Poslanstvo ŽPS
Naša srečanja navadno začenjamo z molitvijo, nadaljujemo s pogovorom na osnovi 

priročnika ‘Naše poslanstvo’ ter se vedno pogovorimo o aktualnem pastoralnem 
delu v naši župniji.

Le ‘zdravo jedro’ župnije deluje in pričuje za Cerkev. ŽPS je že do sedaj naredil 
veliko dobrega, vidi pa tudi še veliko priložnosti in potrebnega dela, načrtovanja in 
izvajanja aktivnosti, spodbujanja različnih karizem, molitve, delovanje za skupnostno 
pastoralo in enotnost Cerkve. ŽPS naj pošilja pobude na škofijski pastoralni svet.

Sedanji  člani ŽPS se sestajamo le dobri dve leti, zato bomo ostali skupaj še na-
slednji mandat, saj se predvideva daljše sodelovanje, delujemo pa skladno in smo 
v pomoč župniji.

4. Pastoralna statistika naše župnije v letu 2009
Med 110 rojstvi v občini Šenčur je bilo le 58 otrok krščenih, od tega 11 nezakon-

skih otrok. Število krstov glede na prejšnja leta upada in priča, da verska tradicija v 
družinah ni več dovolj za trdno krščansko družino. Tudi na tradicionalnih župnijah 
prehajamo v čas, ko je bolj kot tradicija pomembna osebna vera in prepričanje. Na 
ta način se bodo v prihodnje še bolj prečistila in okrepila župnijska in Cerkvena 
jedra. In tu je prihodnost Cerkve. Zaskrbljujoče je, da je od 60 umrlih, le 30 pokojnih 
prejelo poslednje zakramente. Tu se pri mnogih čuti verska brezbrižnost in nevera 
v večno življenje. Na vsakoletnem srečanju za ostarele je tudi priložnost za prejem 
zakramenta bolniškega maziljenja. Civilni pogrebi v Šenčurju so bili le trije.
NASLEDNJA SEJA ŽPS bo v sredo, 3. marca, ob 20- ih.
SVETE MAŠE

S 1. marcem bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec junij.
KRIŽEV POT

V postnem času bomo molili sveti križev pot vsak petek pol ure pred sveto mašo 
in vsako nedeljo popoldan ob 15- ih v kapeli. Lepo vabljeni!
IZ POSTNE POSLANICE PAPEŽA BENEDIKTA XVI.

Evangelist Marko poroča o Jezusovih besedah, ki sodijo v okvir takratnega razp-
ravljanja o tem, kar je čisto oziroma nečisto: »Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo 
omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Kar pride 
iz človeka, to ga omadežuje. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo 
hudobne misli« (Mr 7,14–15.20–21).

GODOVI IN SVETE MAŠE 

FEBRUAR

8
PONEDELJEK

HIERONIM
redovnik

 19.00  †Vinko Vrhovnik, obl.
            †Katarina in Jakob Gašperšič, obl.
            †Vladimir Ropret, obl.

FEBRUAR

9
TOREK

APOLONIJA
mučenka

 19.00  †Janez Kadivec, 7. dan
            †Marija Polič, obl.
            v čast Materi Božji za zdravje

FEBRUAR

10
SREDA

SHOLASTIKA
redovnica

 19.00  †Anton Draksler, 30. dan
            †iz družine Vodnik
            †Angelca, Jurij in Lojze Čebašek

FEBRUAR

11
ČETRTEK

LURŠKA MATI 
BOŽJA

 19.00  za zdravje
            †Janez Sušnik
            †Valentin Okorn

FEBRUAR

12
PETEK

EVLALIJA
mučenka

 19.00  †oče Valentin in brat Valentin Delovec
            †Katarina Stenovec, obl.
            †Milka Sajovic- Hribar

FEBRUAR

13
SOBOTA

BEATRIKA
redovnica

 18.00  †Šibrl
            †Tanja Blejc
            †Marija Frantar, obl.

FEBRUAR

14
NEDELJA

6. NAVADNA
NEDELJA

    8.00  za farane
 10.00  †Franc Kristanc, obl.

Poleg površinskega vprašanja glede prehrane lahko v reakciji farizejev opazi-
mo trajno človekovo skušnjavo odkrivati izvor zla v nekem zunanjem vzroku. Če 
dobro pogledamo številne moderne ideologije, slonijo na predpostavki, da je zato, 
ker krivičnost prihaja ‘od zunaj’, dovolj odstraniti zunanje vzroke, pa bo zavladala 
pravičnost. Tak način mišljenja, opominja Jezus, je naiven in kratkoviden. Krivičnost, 
ki je sad zla, nima zgolj zunanjih korenin. Izvira v človekovem srcu, kjer se nahajajo 
klici skrivnostnega popuščanja zlu. Da, človeka slabi globok vzgib, ki zavira njegovo 
sposobnost vstopati v občestvo z drugim. Čeprav je po naravi odprt svobodnemu 
pretoku sodeleženja, znotraj sebe doživlja neko čudno gravitacijsko silo, ki ga sili 
v zapiranje vase, v uveljavljanje sebe nad in proti drugim. Gre za sebičnost, ki je 
posledica izvirnega greha. Adam in Eva sta, potem ko sta podlegla satanovemu 
zapeljevanju in v nasprotju z Božjo zapovedjo segla po prepovedanem sadu, logiko 
zaupanja v Ljubezen nadomestila z logiko sumničenja in tekmovalništva. Logiko 
sprejemanja in zaupljivega pričakovanja drugega pa s tesnobno logiko grabljenja in 
samovoljnega ravnanja, ob čemer sta kot izid izkusila občutek nemira in negotovosti. 
Kako naj se človek osvobodi tega sebičnega vzgiba in se odpre ljubezni? Posebna 
priložnost se nam ponuja v bližajočem se postnem času. Zato naj bo to spokorno 
obdobje za slehernega kristjana čas pristnega spreobrnjenja in globokega spoznanja 
Kristusove skrivnosti, ki je prišel izpolnit vso pravičnost. 

Kot zunanje znamenje, da želimo sprejeti spodbude svetega očeta, si na pepelnico, 
17. februarja, dopustimo na glavo potresti pepel, kot zunanje znamenje umrljivosti 
temu svetu in zato tudi kot klic k nujnemu spreobrnjenju in poboljšanju.
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