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Sveta evharistija je skrivnost v polnem pomenu besede. Rimokatoliška Cerkev 
uči, da se pri posvetitvi zgodi transsubstanciacija: duhovna substanca kruha in vina 
se spremeni (kar pa ne vpliva na fizično podobo kruha in vina). Do spremembe 
pride v trenutku, ko duhovnik izgovarja posvetilno molitev, učinek posvetitve pa je 
trajen: kruh (hostija) ostane Jezusovo telo in vino ostane Jezusova kri, dokler ju kdo 
ne zaužije in se razgradita v telesu. Na tem prepričanju je osnovano tudi čaščenje 
Najsvetejšega - čaščenje posvečene hostije, ki vernikom predstavlja pravo živo 
Jezusovo prisotnost.

Dan celodnevnega češčenja je milostni dan za župnijo in dan, ko župnija v imenu 
celotne nadškofije moli in zadoščuje za grehe in napake najprej nas kristjanov. Je 
izraz vere in zaupanja, da molitev spreminja človeka, s tem pa kraj in svet, v katerem 
živimo. K Jezusu prihajamo tudi s svojimi radostmi in težavami.

Ob župnijskem prazniku celodnevnega čaščenja, 6. marca, se torej radi zadržimo 
z Njim v molitvi in čaščenju. Jutranjo sveto mašo ob 8- ih bo daroval Nadškofijski 
tajnik g. Matej Pavlič. Po sveti maši bo sledilo čaščenje Najsvetejšega po naslednjem 
vrstnem redu:

- od 9.00 do 10.00: možje in fantje
- od 10.00 do 11.00: Prenova v duhu
- od 11.00 do 12.00: farani iz vseh podružnic
- od 12.00 do 13.00: duhovniki
- od 13.00 do 14.00: žene in dekleta
- od 14.00 do 15.00: Frančiškova skupina
- od 15.00 do 17.00: veroučna šola
- od 17.00 do 18.00: Župnijski pastoralni svet
- ob 18. uri pete litanije Srca Jezusovega in slovesna sveta maša, ki jo bo vodil 

Nadškofijski ekonom in ravnatelj gospodarske uprave pri ljubljanski nadškofiji, 
kanonik in msgr. Peter Zakrajšek. PRIDITE MOLIMO!

ŽUPNIJSKI PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 
SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Priložnost za sveto spo-
ved boste imeli dopoldan od 
7.30 do 9- ih in popoldan od       
17- ih dalje.



POSTNA PREDAVANJA 
V postnem času bomo imeli dvoje predavanj. Prvo bo v soboto, 7. marca, po 

sveti maši, ki je ob 18- ih. Predavala bo gospa Berta Golob na temo „Vzgoja za 
molitev v družini“. Vabljeni predvsem starši, kateheti in vsi, ki se srečujete z vzgojo 
otrok. Drugo predavanje bo naslednjo soboto, 14. marca, na temo „Ali je Cer-
kev konzervativna in nazadnjaška?“ Predavanje bo vodil profesor na Teološki 
fakulteti dr. Bogdan Dolenc. Ne le v medijih, tudi med nami se večkrat razpravlja 
o tem, da Cerkev ne zna biti sodobna in da ne gre v korak s časom. Vabljeni torej k 
predavanju, kjer se bomo pogovarjali prav o tej tematiki.
DRUGO SREČANJE ZA BIRMANCE

V torek, 10. marca ob 16.30, bo srečanje za birmance. Gost bo policist in vodja 
policijskega okoliša Šenčur, g. Boris Piskernik, ki bo spregovoril o nevarnostih 
in posledicah drog, alkohola in drugih mamil ter njihovi odvisnosti. Molimo za 
birmance, da bodo poslušni navdihom Svetega Duha in s pomočjo njegovih darov 
spoznavali, kaj je prav in koristno za njihovo življenje in srečo vseh.
SREČANJE ZA STARŠE IN BOTRE BIRMANCEV

Srečanje za starše in botre letošnjih birmancev bo na praznik Gospodovega 
oznanjenja, 25. marca, po sveti maši, ki bo ob 18. uri. Sveto mašo in srečanje bo 
vodil birmovalec stolni kanonik in prelat Vinko Vegelj. 
TRETJE SREČANJE ZA BIRMANCE

Birmanci bodo imeli skupno srečanje z birmovalcem v soboto, 4. aprila, po večerni 
sveti maši, ki bo ob 18- ih. 
OGLED ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

V soboto, 28. marca, bo iz naše župnije organiziran ogled Škofjeloškega pasijo-
na, ki s svojimi koreninami sega v leto 1721 in v duhu takratnega časa predstavlja 
Gospodovo trpljenje in z njim tudi naše zveličanje. Odhod avtobusa iz Šenčurja bo 
po večerni sveti maši ob 18.45. Cena vstopnice in prevoza je 25 €. Prijave zbiramo v 
župnišču. Ker pasijon poteka na prostem, je priporočena toplejša obleka in obutev. 
KRIŽEV POT molimo vsak postni petek ob 18.30 in ob nedeljah ob 14.00
DOBRODELNI KONCERT

21. marec je svetovni dan oseb z Downovim sindromom. Center za zgodnjo 
obravnavo otrok s tovrstno duševno prizadetostjo v Sloveniji pripravlja dobrodelni 
koncert pod naslovom »En svet, vsi ljudje so moji prijatelji«. Koncert bo v četrtek, 
19. 3. 2009, ob 18- ih  v prostorih Ekonomske gimnazije Kranj na Zlatem polju. 
Vstopnice bodo na voljo tudi v Šenčurju v nedeljo,  8. in 15. marca, po obeh svetih 
mašah pred cerkvijo.
POVZETEK ZAPISNIKA SEJE ŽPS, ki je bila 24.2.2009

1. Slovenski evharistični kongres, ki je oznanjen za leto 2010, je dogodek, na 
katerega se Cerkev pripravlja in s tem doživlja proces prenove in poživitve vere na 
Slovenskem. Pater Andrej Pirš je pridobil nekaj informacij o dogajanjih:

• kraj in čas dogodka še nista določena
• odbor za pripravo se je že sestal in 12.3. bodo imeli naslednjo sejo
• z evharističnega oziroma vsebinskega vidika je zelo pomemben proces priprave 

na ta dogodek



• skozi pripravo naj se okrepi spoznanje o moči in vlogi evharistije
• s pripravo naj začne vsaka župnija, z izpostavljanjem in čaščenjem Najsvetejšega 

vsaj eno uro na teden, lahko v tišini ali skupni molitvi
• poživi naj se obhajanje prvih sobot in prvih petkov
• za premišljevanja  župnijskih pastoralnih svetov so že pripravljene knjižice z 

vsebino o evharistiji
• duhovne vaje, ki se bodo odvijale bodo imele poudarek na evharistiji in čaščenju 

Najsvetejšega
• na veroučnih urah naj bodo otroci za kratek čas v cerkvi, naj se privadijo pogo-

varjati se z Jezusom, ko biva med nami v Najsvetejšem zakramentu
• duhovniki naj poskrbe za dovolj priložnosti za spoved, nagovarjajo naj vernike 

in jih opominjajo o pomembnosti zakramenta svete spovedi 
• duhovniki naj ovrednotijo prejemanje sv. obhajila v smislu, da ni vrednost v 

pogostosti, temveč v tem, da je prejem sv. obhajila pogojen z določili kot so čistost 
od smrtnega greha in enourni post pred prejetjem. Duhovnik v primeru  ‘nevrednega’ 
prejema lahko obhajilo zavrne, oziroma posameznika najprej osebno opozori.

Pater Pirš je povedal tudi nekaj primerov, kako čaščenje na krajih, kjer imajo 
večkrat izpostavljeno  Najsvetejše ves dan in morda tudi vso noč,  to blagodejno 
vpliva na kraj. Tudi duhovnih poklicev  tam ne manjka. 

In kako je v naši župniji?
Molitvena ura v četrtkih pred sv. mašo se je že dobro uvedla in molitveni nameni so 

tako za duhovne poklice kot za družine, enkrat na mesec je tudi molitev v tišini.
Vernike  bi bilo potrebno večkrat nagovoriti, pravzaprav poučiti o določenih dej-

stvih, zahtevah in pomenih, kajti mnogi ne vedo o tem, ali pa jim v teh sodobnih časih 
svetost zakramentov ni pomembna, izgubljamo občutek za vrednote, za sveto.

2. Pismo KARITASa za post 40 dni brez alkohola
Akcija, ki jo organizira Slovenska Karitas, ima velik pomen, saj želi, da bi bilo 

manj mladih, ki jih alkohol na različne načine uničuje, manj otrok, ki zaradi alkohola 
ne morejo uresničiti svojih sanj, manj trpljenja v družinah, manj prepirov  in strahu. 
Vsaka  solidarnosti je dobrodošla, vsaka  odpoved posameznika se prenese v dar za 
žrtev. Poleg tega pa abstinenca pomeni tudi spopad z vztrajnostjo v dobrem, ki nam 
krepi duha in poglablja vero.

3. Učna pomoč
Z učno pomočjo bomo začeli po veliki noči v prostorih našega župnišča. Sprejeli 

bomo 10 otrok, ki jih bodo starši v naprej prijavili Stojanu Kostanjevcu. Predvide-
vamo, da bomo do takrat pridobili tudi 10 prostovoljcev, od katerih pričakujemo 
sodelovanje v obsegu 2 ure tedensko. Pri učni pomoči je pomembno, da ne bomo 
izvajali zgolj inštrukcij, temveč bomo otroku pomagali, da prevzame odgovornost 
zase, da se nauči učenja, da se zave, da nam je mar zanj. 

5. Poleg že omenjenih oznanil sledijo še ostali dogodki:
• 28.3. bo v Šenčurju oratorijski dan od 9. do 12. ure
• 13.4. velikonočni ponedeljek:
- ob 10- ih sveta birma; birmovalec bo gospod kanonik Vinko Vegelj
- ob 15. uri obisk v domu ostarelih v Preddvoru; obdarovanje z darovi (pirhi, 

pomaranče), ki jih boste lahko darovali ob blagoslovu velikonočnih jedi.



GODOVI IN SVETE MAŠE 
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MAREC

2
PONEDELJEK

AGNES (NEŽA)
devica

 19.00  †Frančišek Keršmanc
            †Matija in Blaž Gorenec, obl.

MAREC

3
TOREK

KUNIGUNDA
cesarica

 19.00  †Ivana, obl. in Franc ter brat Štefan Šavs
            †Frančiška Rozman
            †Franc Gašperlin

MAREC

4
SREDA

KAZIMIR
poljski kraljevič

 19.00  v dober namen
            †Marjan Juvan, obl.

MAREC

5
ČETRTEK

JANEZ JOŽEF 
OD KRIŽA
redovnik

 18.00  †Janez in Ivana, obl. ter brat Jože Kepic (VISOKO)
 19.00  za duhovnike in nove duhovne poklice
            †Julijana in Slavko Ropret, obl.

MAREC

6
PETEK

FRIDOLIN
opat

   8.00  v čast srcu Jezusovemu; za zdravje
 18.00  †Marija, 30. dan in Alojz Gašpirc, obl; †starši Alvijan
            †Cecilija Vreček; †Frančiška in Franc Golob              

MAREC

7
SOBOTA

PERPETUA IN 
FELICITA
mučenki

   8.00  †Matija Čebulj (VOKLO)
 18.00  †starši Rupar in stari starši Valte

MAREC

8
NEDELJA

2. POSTNA
NEDELJA

    8.00  za farane
 10.00  †iz družine Pipan in Bidovec

MAREC

9
PONEDELJEK

FRANČIŠKA 
RIMSKA

redovnica

 19.00  †teta Neža, obl. in oče Jože Pikš
            †Frančiška Rakovec

MAREC

10
TOREK

40 MUČENCEV 
IZ ARMENIJE

 19.00  †Franc Ivačič            
            †Rafael Kopač

MAREC

11
SREDA

KONŠTANTIN
spokornik

 19.00  †Brane in Jana Sitar
            †Frančiška Košenina      

MAREC

12
ČETRTEK

DOROTEJA
mučenka

 19.00  †Anton Logar, obl. in Justina Rakovec
            †Jožef in brat Joža Novak
            †Marija Grilc, obl.

MAREC

13
PETEK

KRISTINA
mučenka

 19.00  †Ivan, obl. in Janez Plevel
                    †Katarina Jesenovec, obl.

MAREC

14
SOBOTA

MATILDA
kraljica

 18.00  †Marija in Janez Pipan, obl.
            †Francka in Franci Štirn

MAREC

15
NEDELJA

3. POSTNA
NEDELJA

   8.00  za farane
   8.30  †žena Pavla, starši in brat Müller (VOKLO)
 10.00  †Anton Mubi, obl.
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