
GODOVI IN SVETE MAŠE 
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MAREC

15
PONEDELJEK

KLEMEN 
DVORŽAK
redovnik

 19.00  †starši in Vinko Vreček
             za zdravje
             za zdravje in Božje varstvo

MAREC

16
TOREK

HILARIJ 
OGLEJSKI

škof

 19.00  †Franc Zevnik, 7. dan  
            †Miran, obl. in oče Miha Štremfelj
            †Marija Svetelj in Karlina Žagar, obl.  

MAREC

17
SREDA

PATRIK
škof

 19.00  †starši Štirn
            †Franc Šenk

MAREC

18
ČETRTEK

CIRIL 
JERUZALEMSKI
škof in cerk. uč.

 19.00  †iz družine Černoga
             za zdravje in Božje varstvo
             v zahvalo

MAREC

19
PETEK

JOŽEF
mož Device 

Marije

   8.00  †Jože Žagmajster
 19.00  †Jože Žnidar
            †Jernej Pilar, obl.

MAREC

20
SOBOTA

KLAVDIJA
mučenka

 18.00  †Jože Pintar
            †Janez Pavlič, obl.
            †Jožefa in Lovro Sodnik (iz Hotemaž)

MAREC

21
NEDELJA

5. POSTNA-
TIHA

NEDELJA

    8.00  za farane
 10.00  †Jakob Ajdovec, obl.
 10.00  †Franc Jagodic (VISOKO)

MAREC

22
PONEDELJEK

LEA
spokornica

 19.00  †starši in sinovi Pajer
            †Milka in Franc Zmrzlikar
            †Lada Umnik, obl.

MAREC

23
TOREK

TURIBIJ
škof

 19.00  †Minka, Jože in Marijana Maček
            †Janez in Marija Sajovic
            †Angela Paušer

MAREC

24
SREDA

DIONIZ 
PALESTINSKI

mučenec

 19.00  †Cecilija Sajovic, 30. dan
            †Alojz Rebernik, obl.
            †Cecilija Vreček

MAREC

25
ČETRTEK

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

   8.00  †Jana in vsi rajni Višnarjevi
 18.00  †starši ter brat in sestra Ulčar
            v zahvalo za rojstvo otroka

MAREC

26
PETEK

KASTUL
mučenec

 19.00  †Slavka Mrkun
            †Jože in Jerca Sajevic
            †Franc Jarc

MAREC

27
SOBOTA

RUPERT 
SALZBURŠKI

mučenec

 18.00  †Anton Kimovec, obl. 
            †Frančiška Podgoršek, obl.      

MAREC

28
NEDELJA

6. POSTNA- 
CVETNA
NEDELJA

   8.00  za farane
 10.00  †starši in brat Joža Novak, obl.

ŽUPNIJA ŠENČUR

Farni 
list

Predno smo se podali na več kot 100 km dolgo peš pot, so ruski vojaki prinesli 
v umazanih rjuhah zavezanih v cule, polno starih skorij kruha, ki so bile trde kot 
kamen. Vsak ujetnik je dobil prgišče teh skorij. Oficir je ob tem povedal: „To imate 
za na pot!“ Čeprav so bile te skorje stare in suhe, so nam dišale kot kakšna sladka 
potica. Ko smo jih jedli, smo pazili na vsako drobtinico, da se ne bi zgubila. Tedaj 
smo se vsi še kako dobro zavedali, kaj pomeni imeti vsakdanji kruh. Zase lahko 
rečem, da sem se takrat spomnil na vsak najmanjši košček kruha, ki sem ga kot ot-
rok nehvaležno odklonil ali celo zavrgel. Kruh je zares zelo velik dar, je blagoslov, 
ki je vreden vsega spoštovanja. Za vsak košček bi se ljudje morali vsak dan sproti 
zahvaljevati Bogu. Tako smo ob misli na kruh, lačni in žejni, začeli dolgo pot v 
neznano. Nihče od nas ni vedel, kam gremo, kdaj bomo dospeli na cilj in kakšna 
bo naša usoda. Poleg lakote, žeje in utrujenosti nas je še bolj težila in morila misel, 
kaj bodo z nami naredili. Prišli smo na cilj. Pred nami je bilo mesto Evpatorija. Na 
prvi pogled je bilo to mesto videti zelo prijazno. Kaj nam pa bo dejansko to mesto 
prineslo, smo lahko le ugibali. Ruski oficir, ki nas je sprejel, nam je ob pozdravu 
povedal: „Tu, v taborišču boste stanovali. Delali pa boste v kamnolomu, ki je zelo 
velik. Delali boste tudi v peskokopu. Iz morja boste kopali pesek. Imeli boste še 
veliko drugih opravil. Dela ne bo zmanjkalo.“ Ukaz za delo je bil vedno kratek in 
jedrnat. Vse je bilo zelo strogo. Vedno so poudarjali: „Če boš naredil toliko, kot je 
naročeno, boš dobil obrok hrane, drugače pa nič.“ Na prvi pogled so bili do nas zelo 
skrbni. Ko pa si vso zadevo spoznal nekoliko pobliže, pa si lahko začutil, da je bilo 
vse skupaj zgolj izkoriščanje ubogega delavca. Ob tem smo se ujetniki zavedali, da bo 
potrebno zelo trdo delati in veliko, veliko trpeti. Lakota, žeja, utrujenost, izčrpanost, 
kamnolom, peskokop, večkrat pa še delo na solinah...   (se nadaljuje)

„Včasih pravijo: „Bog kaznuje tiste, ki jih ljubi.“ To ni res. 
Preizkušnje za tiste, ki jih Bog ljubi, niso kazni, pač pa milost.“ 

(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

V LETU DUHOVNIKOV SPOZNAVAMO 
ŽIVLJENJSKO PRIČEVANJE g. MILOŠA BRIŠKEGA

LETNIK XVII, številka 4  
14. marec 2010



KRIŽEV POT
Na tiho nedeljo, 21. marca ob 18- ih, bo križev pot v cerkvi pripravila mladina. 

Na cvetno nedeljo, 28. marca, pa bo 15.30 križev pot in sveta maša na Taboru pri 
Podbrezjah. Odhod avtobusa iz Šenčurja bo ob 14.30. Prijavite se v župnišču.
VELIKONOČNE VOŠČILNICE boste lahko kupili tudi v župnijski pisarni.
PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA

V četrtek, 19. marca, je praznik svetega Jožefa, moža Device Marije in varuha 
svete družine. Ta dan bosta sveti maši v cerkvi  zjutraj ob 8- ih in zvečer ob 19- ih. 
Ker je sv. Jožef varuh in zavetnik družin, mu bomo izročili v varstvo vse naše dru-
žine, še posebej pa može in očete.
PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA

Na praznik Gospodovega oznanjenja bo sveta maša v farni cerkvi zjutraj ob 8- ih 
in zvečer ob 18- ih. To je tudi dan staršev, zato se s hvaležnostjo v molitvi in drugimi 
pozornostmi spomnimo svojih staršev, ki so nam posredovali življenje.
RADIJSKI MISIJON

Misijon na Raddiu Ognjišče bo potekal od nedelje, 21. do sobote, 27. marca. Mi-
sojon, ki bo potek pod geslom „To delajte v moj spomin,“ bodo vodili naši škofje.
SPOVEDOVANJE v farni cerkvi bo v velikem tednu, vsak dan od 17- ih dalje.
ORATORIJSKI DAN

V soboto, 27. marca, bomo imeli oratorijski dan, ki ga bomo pričeli zjutraj ob 9.30. 
in zaključili ob 12.30. V delavnici bomo pripravljali butarice, ki jih bomo naslednji 
dan, na cvetno nedeljo, prinesli k blagoslovu. 
SREČANJE BIRMANCEV Z BIRMOVALCEM

Birmanci se bodo z birmovalcem g. opatom Janezom Novakom srečali v ponedel-
jek, 29. aprila ob 18- ih. Gospod opat bo starše, botre in vse ostale posebej nagovoril 
med sveto mašo ob 19- ih. Po pridigi bo g. opat na razpolago za sveto spoved.
ZVONJENJE ZA POKOJNE

Takoj, ko svojci v župnišču sporočijo smrt pokojnega, pri farni cerkvi zazvoni 
najmanjši zvon, imenovan „navček.“ Če ta zvoni z enkratnim presledkom, potem 
naznanja smrt ženske, če pa zazvoni z dvakratnim presledkom, pa naznani smrt 
moškega. Ob smrti papežev, škofov in duhovnikov je običajno še dodatno zaporedje.
Predvsem pa nas ta zvon vabi k molitvi za dušo pokojnega, ki se je ločila iz telesa in 
je na poti v večnost ter prav tedaj potrebuje največ naše molitve in Božje pomoči. 

 Ob pogrebih poznamo tudi tako imenovano mrliško zvonjenje. To je šestkratno 
zvonjenje vseh zvonov po 10 minut (dva dni pred pogrebom: zjutraj ob 7- ih, opoldne 
in ob večernem zvonjenju), bodisi pri farni cerkvi, če pa je pokojni živel v podruž-
nični vasi, je to zvonjenje pri tamkajšnji cerkvi. To zvonjenje lahko namenimo tudi 
zgolj pokojnim, ki so bili v naši župniji rojeni ali pa so svoj čas tu živeli in so se 
kasneje preselili drugam. Sicer pa se za vsakršno zvonjenje vedno najprej dogovo-
rimo v župnišču, od tu pa zvonjenje javimo mežnarju ali skrbniku dotične cerkve. 
Ne pozabimo pa, da nas zvonovi vedno vabijo k molitvi in poglobljeni veri!
SVETE MAŠE

Po veliki noči bomo začeli s svetimi mašami tudi na podružnicah. S 1. aprilom 
bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec julij. 

POVZETEK ZAPISNIKA ŽPS (3.3.2010)
1. Iz priročnika Naše poslanstvo smo se pogovarjali na temo Jezus je med nami 

in Brez duhovnika ni evharistije. 
Izhajajoč iz Matejevega evangelija oziroma stavka: ‘Jaz sem med vami vse dni’, 

smo razmišljali, kje čutimo navzočnost Jezusa v vsakodnevnem življenju. Ob zak- 
ljučku smo povzeli moč vere in moč evharistije, ki sta za čutenje Jezusove navzočnosti 
zelo pomembni, najbolj pa seveda duhovniški poklici.  Duhovniški poklic je srečen, 
če je iskren in res poklican od Boga, je pa mnogokrat klic težko razbrati in biti vanj 
siguren. Zato je tudi v ta namen potrebna podpora v molitvi. 

Narod, ki ceni duhovniški poklic, bo take poklice tudi imel. Občestvo je v celoti  
odgovorno za nove duhovniške poklice, začenši z vzgojo otrok v družinah in pred-
vsem z darovano molitvijo in trpljenjem. 

2. Evharistični kongres 
Začele so se že operativne aktivnosti, mladina se je odločila, da bo poromala na 

kongres že prej in se z gospodom župnikom udeležila nočnega bedenja. Organizirali 
bomo avtobusni prevoz, prej bodo potrebne prijave. Želimo si, da bi se kongresa 
udeležilo čim več vernikov, da bi tudi s tem pokazali, da nam za vero in Jezusa ni 
vseeno. Pripravo in evharistični kongres smo vključili tudi v molitve na dan celodne-
vnega češčenja Najsvetejšega.

     3.    20 letnica gibanja Vera in luč 
Na belo nedeljo bo ob 10. uri zahvalna sveta maša Lučk, ki se tega dogodka zelo 

veselijo. Ti otroci so res zvesti molivci, čutijo Jezusa ob sebi in tak jubilej je zanje 
res praznik z Jezusom. 

 SKUPNOST VERA IN LUČ ŠENČUR
Gibanje Vera in luč se je rodilo na romanju v Lurd 

leta 1971. Ustanovitelja sta Jean Vanier in Mari- Helen 
Mathieu. Jeana Vaniera, ki je že doslej nekaj let delil 
življenje z duševno prizadetimi ljudmi, je močno 
zaznamovalo trpljenje njihovih staršev in s tem se 
mu je porodila želja, da bi bili njihovi otroci vklju-
čeni v Cerkev in družbo. Zato je ob veliki noči leta 
1971 organiziral veliko romanje prizadetih otrok in 
njihovih staršev k Mariji v Lurd. In prav na tem romanju, ki ga je spremljalo veliko 
trpljenja, solza in nasprotovanja, se je rojevala VERA IN LUČ. Po tem romanju so 
starši želeli, da se v manjših skupinah še srečujejo.

Pred 20-imi leti je tudi v naši župniji zasvetil plamen luči, ki je želel prodreti v 
najbolj skriti kotiček ranjenih src staršev, ki so se počutili osamljene in imeli občutek 
manjvrednosti zaradi drugačnosti njihovih otrok. Na belo nedeljo in nedeljo Božjega 
usmiljenja se želimo šenčurski Lučkarji pri sveti maši ob 10- ih Bogu posebej zahvaliti 
za vse, ki so sodelovali že pri sami ustanovitvi naše skupine, za vse duhovnike in 
duhovne voditelje ter vse mlade prijatelje, preko katerih lahko še danes sprejemamo 
in doživljamo Jezusa med nami.

„Naše poslanstvo je poslanstvo življenja. Poklicani smo, da razširimo življenje, okus po življen-
ju, upanje. To dosežemo s kvaliteto naše ljubezni, naše nežnosti, posluha in razumevanja. Poklicani 
smo, da oznanjamo evangelij, ne le z besedami, ampak s svojim življenjem.“ (Jean Vanier)
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