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VELIKONOČNO VOŠČILO
Bratje in sestre!
Staro znamenje velikonočne zmage je tudi podoba križa na vrhu Kalvarije, na
katerem namesto Kristusa visijo povoji, v katero je bilo pri pokopu povito Jezusovo
telo. Ni si težko predstavljati, da je nekdo, morda sam Jožef iz Arimateje, ki je Jezusa
snel s križa in ga pokopal, po vstajenju vzel povoje iz groba in jih v znamenje in
dokaz veselega dogodka zmagoslavno razobesil po izpraznjenem križu.
Sporočilo, ki ga oznanja prazen križ z razobešenimi povoji, je tolažilno in
ohrabrujoče: sramota križa je končna, poveličanje križa pa je brezkončno. Tudi
bolečina smrti je začasna, zmaga nad smrtjo pa je večna. Temina zaprtega groba je
prehodna, svetloba odprtega groba je trajna. Jožef iz Arimateje se smeje: „Tu imaš
povoje, križ, zavij se vanje in se pokoplji! Odslej je tvoj jarem prijeten in tvoje
breme je lahko!“
Kakor je kmalu za tem zapisal tudi veliki glasnik Gospodovega vstajenje in slavni
apostol narodov, sveti Pavel: „Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem
našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet
križan in jaz svetu... V prihodnje mi nihče ne delaj težav,
zakaj jaz nosim znamenje Gospoda Jezusa na svojem
telesu!“
Bratje in sestre!
Križ na rami je razpoznavno znamenje vsakega Kristusovega učenca. Želimo Vam globoko doživete velikonočne skrivnosti. Svetloba vstalega Kristusa naj prežene
vse temine iz Vašega srca!
Vaši škofje
Voščilu naših slovenskih škofov se pridružujemo
tudi župnik Urban Kokalj, kanonik Vinko Prestor in
bogoslovec Jure Koželj.

UČNA POMOČ

Šenčurska župnija želi v okviru karitativne dejavnosti pomagati pri vzgoji in
pridobivanju znanja osnovnošolskih otrok. Prostovoljci, ki smo pripravljeni svoje
znanje in talente podariti pomoči potrebnim, bomo po veliki noči poskusno uvedli
UČNO POMOČ za učence od 1. do 9. razreda osnovne šole. Individualna pomoč je
namenjena učencem, ki imajo težave z učenjem in potrebujejo spodbudo pri pridobivanju učnih navad in izboljšanju učnega uspeha.
Učna pomoč je brezplačna in bo potekala v župnijskih učilnicah ob ponedeljkih
in sredah popoldne. Število učencev je omejeno glede na število prostovoljcev.
Za prijavo Vašega otroka pokličite g. Stojana Kostanjevca na telefonsko številko
04 23 30 652 med 20. in 21. uro zvečer. Prijave zbiramo do 9. aprila 2009, o izboru
vas bomo obvestili.
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite tudi kot prostovoljci!

SVETE MAŠE

S praznikom velike noči bomo začeli z nedeljskimi jutranjimi svetimi mašami ob
7. uri. Vse večerne svete maše bodo v farni cerkvi odslej ob 19- ih, na podružnicah
pa ob 18- ih, razen v Voklem, kjer je sveta maša vsako soboto zjutraj ob 8- ih.
Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Urha iz Hotemaž bo v
nedeljo, 19. aprila, za sosesko svetega Vida na Visokem in Miljah pa v nedeljo, 26.
aprila, obakrat ob 9. uri.

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE

VELIKI ČETRTEK je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal
zadnjo večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Obrede velikega četrtka bomo začeli s sveto mašo Gospodove
večerje ob 19. uri. Med sveto mašo bo tudi obred umivanja nog. Po
sveti maši nas Jezus vabi, da se še nekoliko zadržimo v cerkvi in
čujemo z Njim. Pred Najsvetejšim bomo molili posebej za duhovnike in nove duhovne poklice. Po končani sveti maši bo molitvena
ura, ki jo bo vodila Frančiškova skupina, od 21.30 do 22.30 bo
molitev mladih, od 22.30 do polnoči pa boste imeli možnost za tiho
in osebno molitev.
VELIKI PETEK je dan Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je
strogi post. Popoldan ob 15. uri bomo molili križev pot. Zvečer ob
19. uri bomo začeli obrede velikega petka. Po končanih obredih se
bo pričelo češčenje Jezusa v Božjem grobu do 22. ure.
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL!
VELIKA SOBOTA je dan, ko se še vedno mudimo pri Jezusovem grobu in
premišljujemo Njegovo trpljenje in smrt. Vendar se naš pogled ne ustavlja zgolj pri
grobu, saj nas vera vodi naproti vstalemu Gospodu. Ob 7- ih bomo blagoslovili vodo
in ogenj, ki nam že pričujeta o Kristusovem vstajenju in življenju. Po tem blagoslovu
bomo v Božjem grobu izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev.

Najprej ste k molitvi povabljeni možje in
fantje, od 8.00 do 9.00 Frančiškova skupina,
od 9.00 do 10.00 tiha in zasebna molitev, od
10.00 do 11.00 veroučenci od prvega do četrtega razreda, od 11.00 do 12.00 veroučenci od
petega do osmega razreda, od 12.00 do 13.00
birmanci, od 13.00 do 14.00 tiha in osebna
molitev, od 14.00 do 15.00 žene in dekleta, ob
15. uri blagoslov velikonočnih jedi, od 15.30 do
17.00 molitvena skupina, ob 17. uri blagoslov
velikonočnih jedi, od 17.30 do 19.30 tiha in osebna molitev, ob 19.30 rožni venec,
ob 20- ih pa slovesna velikonočna vigilija.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI
ŠENČUR: ob 15. in 17. uri
SREDNJA VAS: ob 17. uri
VISOKO: ob 15. uri
VOKLO: ob 15.30
HOTEMAŽE: ob 15.30
VOGLJE: ob 16. uri
OLŠEVEK: ob 15. uri
PREBAČEVO: ob 16. uri
LUŽE: ob 16.00
HRASTJE: ob 16. uri
Ob blagoslovu jedi ste povabljeni, da darujete pirhe, pomaranče in druge
darove za oskrbovance v Domu starejših v Preddvoru, ki jih bomo obiskali in obdarili
na velikonočni ponedeljek popoldan ob 16. uri.
VELIKA NOČ je največji krščanski praznik, saj se ta
dan spominjamo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Ob 5.30
bomo izpostavili Najsvetejše v Božjem grobu. Ob 6- ih
bomo začeli z vstajensko procesijo. V procesiji gredo najprej
možje in fantje, nato pihalni orkester občine Šenčur, pevci,
asistenca z Najsvetejšim, ter žene in dekleta. Fante iz vseh
podružnic prosimo, da prinesete svoja bandera, ključarji
pa laterne. Po procesiji bo slovesna sveta maša. Praznična
sveta maša bo tudi ob 10. uri. Pri obeh bo ofer ali darovanje
za župnišče. Ob 14. uri bo v farni cerkvi še protipotresna
pobožnost s petimi litanijami Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.
Iskrena hvala in Bog povrni možem, ki pri procesiji nosite nebo ter sveče in ste
darovali denar za obnovitev starodavnih svečnikov in nosilnih palic pri nebu.

SVETA BIRMA

Na velikonočni ponedeljek, 13. aprila, bomo obhajali
slovesnost svete birme. Tokrat bo sveta maša tudi ob 8.30,
h kateri ste vabljeni predvsem tisti, ki ob nedeljah prihajate
ob 10- ih. Ob tej uri pa dajmo v cerkvi prednost birmancem
in njihovim domačim. Ne pozabimo na molitev za birmance,
njihove družine in botre.
V tednu po veliki noči imate otroci veroučne počitnice.
Ne pozabite pa na sveto mašo in molitev!
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IRENEJ
škof in
mučenec

19.00 †starši in brat Tone Zmrzlikar
†Minka, Jože in Marjana Maček

ALEKSANDER
mučenec

18.00 †Anton in Marija Rožman (LUŽE)
19.00 †Franc in Pavla Štempihar

VALTER
škof

18.00 †Jože Gašperšič, 30. dan
†Štefan Kurnik (SREDNJA VAS)
19.00 †Alojz Rozman, obl.
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19.00 †starši in brat Franc Rakovec
za srečno nosečnost
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VELIKONOČNI
PONEDELJEK

19.00 obredi velikega petka
20.00 †iz družine Ajdovec
†Jožefa in Martin Rupnik
6.00 vstajenska procesija in nato sveta maša za farane
10.00 za zdravje
7.00 †Cecilija Vreček
8.30 za zdravje
10.00 za birmance in njihove družine

TIBURCIJ
mučenec

18.00 †Janez Pipan (LUŽE)
19.00 †Alojz Teran, obl.

HELENA
kneginja

18.00 †iz družine Brezar in Podpeskar (SREDNJA VAS)
19.00 †Helena in Pavel Gorenc

BERNARDKA
LURŠKA
redovnica
INOCENC
škof
GALDIN
škof

19.00 †Marija in Anton Prosen, obl.
†Antonija Golob, obl.
18.00 †Alojz Štern, obl. (VISOKO)
19.00 †Štefan Kurnik
8.00 †Janez Ogris, 30. dan
†Ivanka in Janez Čebašek (VOKLO)
19.00 †Francka Podgoršek, 30. dan
†Angela Zvršen

2. VELIKONOČ.
8.00 za farane
- BELA
10.00 †Miha Sitar
NEDELJA

Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnijski upravitelj, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-mail: urban.kokalj@rkc.si, internetna stran: www.sencur.net

GODOVI IN SVETE MAŠE

