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IZ POSLANICE PAPEŽA BENEDIKTA XVI.
ZA LETOŠNJI POSTNI ČAS
Post vsako leto ponuja lepo priložnost za poglobitev smisla in vrednote
našega krščanskega življenja in nas spodbuja k ponovnemu odkrivanju Božjega
usmiljenja. Cerkev v postnem času čuti dolžnost, da predlaga nekatere posebne
naloge, ki verujočim v procesu notranje prenove konkretno pomagajo – to so:
molitev, post in miloščina. V letošnji poslanici za postni čas se želim pomuditi ob
premišljevanju o miloščini, ki predstavlja otipljiv način pomoči ljudem v potrebi in
hkrati vajo v askezi, da bi se osvobodili navezanosti na zemeljske dobrine. O moči
privlačnosti materialnega bogastva in o tem, kako jasna mora biti naša odločitev, da
bogastvo ne postane naš malik, odločno govorijo Jezusove besede: »Ne morete služiti
Bogu in mamonu«. Miloščina nam pomaga premagovati to nenehno skušnjavo, saj
nas vzgaja za zaznavanje potreb bližnjega.
Jezus v evangeliju izrecno svari tistega, ki zemeljsko bogastvo poseduje in
uporablja samo zase. Spričo množic, ki so v pomanjkanju in trpijo lakoto, so besede
iz Prvega Janezovega pisma: »Kako more Božja ljubezen ostati v človeku, ki ima
premoženje tega sveta in vidi, da je brat v pomanjkanju, pa zapira svoje srce pred
njim,« (1 Jn 3,17) trd opomin. Pomoč potrebnim je prej dolžnost pravičnosti kot
dejanje ljubezni.
Dragi bratje in sestre!
Priprava na veliko noč nas tudi preko dajanja miloščine vabi k duhovnemu
urjenju, da bomo rasli v ljubezni ter bomo v ubogih prepoznali Jezusa samega. Postni
čas nas sili, da se z osebnimi in skupnimi napori oklenemo Kristusa in pričujemo o
njegovi ljubezni. Naj Marija, Mati in zvesta Gospodova dekla, vernikom pomaga v
»duhovnem boju« postnega časa, da bomo pravilno uporabili orožje molitve, posta
in miloščine. Tako bomo v duhu prenovljeni pričakali velikonočne praznike. S temi
željami z veseljem vsem podeljujem svoj apostolski blagoslov.

KRIŽEV POT molimo v kapeli vsak petek pol ure pred sveto mašo in ob
nedeljah ob 14. uri. Ne pozabimo na to  ljudsko postno pobožnost, ki jo lahko
molimo in o njej premišljujemo tudi sami pri družinski ali osebni molitvi.
POSTNA PREDAVANJA
Prvo postno predavanje, Kako v družini uporabljati Sveto pismo,
smo imeli v soboto, 9. februarja. Čeprav je bila vsebina predavavnja zelo
pomenljiva, je bila udeležba bolj slaba. Kako smo torej začeli postni čas...?
Vsi smo vabljeni na drugo postno srečanje, ki bo v soboto, 23. februarja,
po večerni sveti maši. Ker je papež Benedikt XVI. letošnje leto posebej
posvetil apostolu Pavlu, bomo tudi mi tokrat razmišljali o Pavlovih pravilih
krščanskega življenja. Tretje predavanje pa bo v soboto, 15. marca, na temo
Pavlovo razlikovanje med duhom in mesom. Predavanja vodi duhovnik dr.
Rudi Koncilja, ki je predsednik Bibličnega gibanja.
DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE bodo od 22. do 24. februarja in od 29.
februarja do 2. marca v Velesovem. Duhovne vaje so za vse birmance del
obvezne priprave na zakrament svete birme, ki ga bodo prejeli v nedeljo, 6.
aprila. Vse birmance, njihove starše in botre priporočamo v molitev.  
POLETNI ORATORIJ bo v naši župniji od 6. do 13. julija.
PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA JEZUSAV NAJSVETEJŠEM
ZAKRAMENTU za vso našo župnijo bo v četrtek, 6. marca.
POROČILO SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V sredo,  30.1.2008, po večerni sveti maši smo imeli že 3. sejo ŽPS. Po
uvodni molitvi so predstavniki posameznih skupin poročali o delu in odzivih
božičnega časa, za katere smo farani lahko zadovoljni.
Trikraljevska akcija je potekala po začrtanih mislih in birmanci ter vsi
darovalci ste se zelo dobro izkazali. Zbrana sredstva (5.752 €) so presegla vsa
pričakovanja, za kar so naši misijonarji še posebej hvaležni. Nekaj težav je
bilo s formacijo skupin, kar nam je opozorilo za sledeča leta,  skušali bomo
namreč razširiti  krog spremljevalcev tudi izven birmanskih animatorjev.
Zakonske skupine so poskrbele za novost pri postavitvi jaslic na
stranskih oltarjih farne cerkve. S tem so nas opomnili na različnost zakonskih
skupin, lahko rečemo tudi faranov. Pa vendar smo zbrani vsi pri istem Bogu
in jaslice nam nakazujejo, da ob pravi razlagi različnost in drugačnost lahko
povezujeta in bogatita.

V župnijski cerkvi je bila zelo pohvalna in vzpodbudna devetdnevnica
pred božičem. Tudi na podružnicah v Vogljah, Hrastju, na Prebačevem in
na Lužah se je k molitvi po domovih zbralo vsakič med 30 in 40 ljudi, kar
potrjuje medsebojno povezanost in zaupanje v Marijino varstvo.
Dobrosrčna akcija članov Karitas Šenčur je zopet razveselila srca
naših ostarelih faranov v Domu starejših občanov Preddvor in Domu starejših
občanov Kranj. Obdarovali so jih s priložnostnimi darili. Obdarovanci so bili
obiska in pozornosti resnično veseli.
Z zbrano hrano v tednu Slovenske Karitas smo razveselili kar nekaj
družin in posameznikov, ki so pomoči potrebni. Prejeli smo tudi zahvalna
pisma, ki nam pričajo o veselju in iskreni zahvali, ta velja vsakemu, ki je
prinesel svoj dar in pomagal pri zbiranju.
Novost v fari je bilo romanje s skupino ‘Vera in luč’. V januarju smo
skupaj z ‘lučkami’ naše fare odšli na romanje v Železnike in Škofjo Loko.
Vtisi so pozitivni, stiki, povezave med invalidi in ostalimi pa so še nekoliko
bolj zadržane. Želimo si boljše povezanosti, ki je pogojena z druženji v prihodnje. Dogovorili smo se, da bi na oratorij vključili naše invalide in jih tako
še bolj sprejeli v našo skupnost.
Na temo  Družina za vzgojo verskega življenja smo izvedli kratko
delavnico, ki jo je vodil predstavnik zakonskih skupin. Poudarek na vzgoji
družin in verskem življenju z izhodiščem vloge občestva pastoralnega dela,
nas je pripeljal do zanimivih zaključkov. Želimo si  dvigniti družino v prostor
vere, za to pa obstaja kar veliko načinov, ki pa zahtevajo udeležbo vseh, ki bi
s svojim zgledom morali biti vzor. Pripravili bi lahko srečanje veroučencev
s starši, organizirali bi letna srečanja družin, v maju bi po šmarnicah naredili
izlet ali srečanje (otroci in starši), v postu ohranili izvedbo srečanj (predavanj)
za starše, poseben izziv bi bil obisk gospoda župnika pri družinah prvoobhajancev. Govorili smo res o več načinih, kaj nam bo pa prinesla Božja milost
in dobra volja nas faranov, bomo pa še videli.
Dogovorili smo se tudi o izvedbi dveh dnevnih oratorijih, o katerih
ste že lahko sledili oznanilom: enodnevni oratorij v Hrastju je bil, 16.2.2008,
drugi pa se planira na Olševku, ko se bo 14.3. izdelovalo butarice za cvetno
nedeljo.
Da bi člani ŽPS svojo vlogo in poslanstvo še bolj poglobili, načrtujemo
pripraviti svojo molitveno uro, ko bo 6. marca v Šenčurju praznik celodnevnega čaščenja Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
Bog nam vsem daj milosti za dobro voljo pri uresničevanju vseh idej,
načrtov in potreb za blagor vseh.
Naslednja seja ŽPS bo v torek, 11. marca 2008.
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ČETRTEK

SIMEON
19.00 †Ivana Sirc, 30. dan
JERUZALEMSKI
†Viktor Robnik
škof in
Mariji v zahvalo
mučenec
19.00 †Franc Gregorin, 30. dan
KONRAD
†Andrej in Helena Svetelj, obl.
spokornik
†Pavla Kavčič
19.00 †Tina Vidmar, obl.
SADOT IN
†Franc Teran, obl. in starši Žerovnik
PERZIJSKI
†Anica Bulovec
MUČENCI
PETER
19.00 †Alojz in Lojze Štern, obl.
DAMIANI
†Alojzij in Marija Florjančič, obl.
škof in cerkveni
učitelj
SEDEŽ
19.00 †Marjan in Jana Jenko, obl.
APOSTOLA
†starši in bratje Zupan
PETRA
POLIKARP
škof in
mučenec

18.00 †Mateja Kimovec
†Ludvik Hlupič, obl.

3. POSTNA
NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †oče Matija Čebulj

VALBURGA
opatinja

19.00 †Eva Zupin
†Matija in Blaž Gorenec

ALEKSANDER
škof

GABRIJEL
19.00 †Igor, Janez in starši Cankar
ŽALOSTNE
†starši Svetina in Rozman
MATERE BOŽJE
redovnik
OSVALD
19.00 †Ivana in Franc Šavs, obl.
(OŽBOLT)
†Pavel Gorenec
škof

FEBRUAR
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Prestopni dan

PETEK
MEREC

1

SOBOTA
MAREC

2

NEDELJA

19.00 †Janez Hafner, 30. dan
†oče Franc Rakovec, obl.
Za Božji blagoslov

ALBIN
škof
4. POSTNA
NEDELJA

19.00 †Albin Svetelj
†Janez Kirn
18.00 †Tončka Ajdovec
†Katarina Stenovec, obl.
8.00 za farane
10.00 †Anton Mubi
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