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PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI

Sveta evharistija v izvirniku pomeni »zahvaliti se«, obhajati zahvalo. S to zahvalo kristjani obhajamo in slavimo skrivnost vere. Evharistija je vir in vrhunec vseh
drugih zakramentov. Jezus je postavil evharistijo med obedom pri zadnji večerji,
ko je s svojimi učenci obhajal veliko noč. Pri tem obedu, na veliki četrtek, Jezus
vnaprej v ljubezni daruje svoje življenje za nas. Jezus je takrat preko učencev zbral
vso Cerkev. Tudi danes želi Jezus še naprej obhajati evharistijo s svojimi učenci.
Velika noč, pasha, je praznik prehoda. Za Jude je bil to spomin na izhod iz štiristo
letne egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo, za kristjane pa je spomin na Jezusov
prehod s tega sveta k svojemu Očetu, preko trpljenja, smrti in vstajenja od mrtvih.
Ko je Jezus odprl to pot je bil to začetek prehoda v večno življenje za vse človeštvo.
Jezus je pri zadnji večerji vzel v roke kruh in nato kelih z vinom ter pomenljivo rekel:
»To je moje telo, ki se daje za vas. To je kelih moje krvi, ki se za vas in za vse preliva.« To so najpomembnejše besede, ki jih je Jezus izrekel pri zadnji večerji, besede
postavitve evharistije. Tako nam želi povedati: »Tu sem za vas.« Že dvajset stoletij
Cerkev živi iz teh besed in iz te navzočnosti, in prav s tem kruhom ter kelihom se
bo krepila do konca časov. Udeležiti se evharistije, Gospodove večerje, pomeni biti
deležen istega kruha in keliha, ter stopiti v osebno povezanost s Kristusom.
Slovesna procesija v čast Svetemu Rešnjemu Telesu bo na sam praznik, 20.
junija, po večerni sveti maši. V primeru slabega vremena bo procesija v nedeljo
po jutranji sveti maši. K procesiji povabljeni farani iz vse župnije, saj je ta procesija
tudi zunanje znamenje naše povezanosti v evharističnem Jezusu. Ključarji prinesite
laterne, fantje bandera, prvoobhajanci in ostali otroci pa cvetje za posipanje pred
Najsvetejšim. Na čelu procesije gre farno bandero, za njim možje iz samega Šenčurja, sledijo bandera iz podružnic skupaj s svojimi vaščani, za nebom oziroma za
Najsvetejšim z ožjo asistenco pa žene in dekleta iz Šenčurja. Za varnost na cesti
prosimo Avto moto društvo Šenčur. Poskrbimo tudi za pripravo oltarjev ter praznično
okrasitev hiš in domov. Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi na Olševku in v
Hrastju zvečer ne bo svete maše, povabljeni pa k župnijski cerkvi in skupni slovesni
procesiji v Šenčurju!

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

Patronažna služba Zdravstvenega doma Kranj pripravlja delavnico o temeljnih
postopkih oživljanja. Omenjena delavnica bo v torek, 4. junija, dopoldan ob 10- ih
v župnijski dvorani našega pastoralnega doma. Lepo vabljeni, da tudi preko te priložnosti obnovimo temeljne pristope k morebitni nezgodi in nevarnosti za življenje.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

Na binkoštni ponedeljek, 10. junija, začenjamo župnijsko romanje na Poljsko.
Romanje priporočamo v molitev za poglobitev in utrditev vere ter srečno in varno pot.

SVETA MAŠA ZA DOMOVINO

V torek, 25. junija, bomo praznovali državni praznik naše državnosti. Sveto mašo
za domovino bomo obhajali že v soboto, 22. junija, zvečer ob 19- ih pri naši farni
cerkvi. Sveto bogoslužje bo vodil ljubljanski pomožni škof in generalni vikar msgr.
dr. Franc Šuštar. Lepo vabljeni k molitvi za našo domovino.

BLAGOSLOV GASILSKEGA DOMA NA OLŠEVKU

V nedeljo, 23. junija, popoldan ob 16- ih bo na Olševku blagoslov obnovljenega
in dograjenega gasilskega doma.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 6. junija, bo pred večerno sveto mašo molitvena ura za duhovnike in
nove duhovne poklice; v četrtek, 13. junija, bo tiha in zasebna molitev; v četrtek,
20. junija, bo po večerni sveti maši slovesna procesija Svetega Rešnjega Telesa; v
četrtek, 27. junija, pa molitev oblikuje Frančiškova skupina.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni sprejemamo mašne namene za mesec oktober. V mesecu
juniju, juliju in prvi polovici avgusta bodo večerne svete maše na podružnicah ob
20- ih. V tem času bo tudi ob nedeljah zvečer pri farni cerkvi sveta maša ob 20- ih.

PETER KLEPEC IN POLETNI ORATORIJ

Poletni oratorij bo potekal od 8. do 13. julija. Prijavnice so na voljo v župnijski
pisarni in v cerkvi poleg verskega tiska. Osrednji lik letošnjega oratorija bo legendarni literarni junak Peter Klepec. Je najprej slovenski junak, čigar zgodba je globoko
zakoreninjena v naših pripovedkah. Lahko rečemo, da pooseblja tisto najboljše v
slovenskem narodu, ki je na videz majhen in slaboten, a v sebi skriva neizmerno moč,
ki zlomi katero koli velesilo. Vrednote, po katerih živi in se ravna, pa so temeljne
krščanske vrednote: odpuščanje, zaupanje, vera, ljubezen, ponižnost, delo, pomoč
bližnjemu. Peter je preprost fantič brez očeta iz Osilnice, ki si služi kruh kot pastir.
A zaradi njegove skromnosti ga izkoriščajo drugi pastirji in si ga naredijo za pravega
hlapca. V svoji stiski prosi Boga za moč, da bi se jih lahko obranil in Bog mu željo
izpolni. Od takrat se pastirji in sovaščani bojijo njegovega maščevanja, toda Klepec
jim odpusti in se odloči svojo moč uporabiti za to, da bo sebi in svoji materi uredil
njivo na prej neuporabni zemlji, da se bosta lahko sama preživljala. Nekega dne v
vas pripotuje kraljevi sel, ki išče junaka, da bi se bojeval z velikanskim bojevnikom
napadajočih Tatarov in tako kraljestvo ubranil pred vojno. Peter se odloči, da bo
kralju priskočil na pomoč. Velikana premaga in Tatare prežene, vendar kralj pozablja
na svojo besedo in odlaša z obljubljeno nagrado. Koliko časa bo trajala Petrova potrpežljivost in kako se bo njegova zgodba končala, bomo izvedeli na ORATORIJU.
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19.00 †Janez, obl. in Minka Maček
KAREL in
†Milan Demšar, obl.
drugi ugandski
20.00 †Ivana Kozelj (HOTEMAŽE)
mučenci
KVIRIN
škof in
mučenec

19.00 †Franc Luskovec in Metka Markelj
20.00 †Nada Arnež (LUŽE)

BONIFACIJ
škof in
mučenec

7.00 †Alojzija Čebašek, obl.
za Božjo previdnost in prave odločitve
20.00 †Florjan Arnež (SREDNJA VAS)

NORBERT
škof

19.00 †Pavel Kavčič, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice

ROBERT
opat

19.00 †Jernej Novak in starši Gašperšič
za srečno operacijo in za zdravje
20.00 †Jože Ušlakar (VISOKO)

MEDARD
škof

8.00 †Marija Jarc; †Ivana Belehar (VOKLO)
19.00 †Frančiška Maček, obl. in Uršula Kremžar

BINKOŠTNA
NEDELJA

8.00 za farane; 8.00 †Boris in Ivan Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v službi
20.00 na čast Svetemu Duhu

MARIJA, MATI
8.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
CERKVE
19.00 †Jernej, obl. in Marija Vidmar
binkoštni pon.
BARNABA
apostol

19.00 †Stanislav Gašperlin

ESKIL
mučenec

19.00 †Anton Karun
20.00 †Tilka Omejc, obl. (SREDNJA VAS)

ANTON
PADOVANSKI 19.00 v zahvalo in priprošnjo sv. Antonu Padovanskemu
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
mučenec
VID
mučenec
NEDELJA
SVETE
TROJICE

19.00 †starši in vsi rajni iz družine Logar
20.00 †Vida Zor, obl. (VISOKO)
8.00
19.00
20.00
8.00
8.30
10.00

†Anton in Milka Likozar (VOKLO)
†iz družine Brezar in Podpeskar; †Janko Golob, obl.
†Franc Uranič (VISOKO)
za farane; 8.00 †Janez Čebašek, obl. (OLŠEVEK)
za sosesko na čast svetemu Vidu (VISOKO)
†Pavla Mrkun ter vsi rajni iz družine Ulčar in Mrkun
†starši Jože in Marjana Maček
20.00 za Božji blagoslov v zakonu
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ALBERT
tretjerednik

19.00 †Justina Hvasti, obl.
†iz družine Sodnik
20.00 †Vincenc Podobnik, obl. (HOTEMAŽE)

MARKO IN
MARCELIJAN
mučenca

19.00 †Milana Ropret, 30. dan
†Anton in Slavka Štremfelj, obl.
20.00 †Štefka Bukovnik in Mimi Tomšič (LUŽE)

NAZARIJ
škof

19.00 †starši Kimovec ter brat Alojz in sestra Marija
†Ivan Mali, obl.
20.00 †Štefan Šavs in Pavla Suhadolnik, obl. (SR. VAS)

8.00 za farane
SVETO REŠNJE
19.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
TELO IN KRI
za zdravje
ALOJZIJ
GONZAGA
redovnik

19.00 †Alojz Pavlinič
20.00 †Alojz in starši Zupan (VISOKO)

8.00 †Janez Zmrzlikar; †Marija Logar (VOKLO)
19.00 za domovino; †Justin Stanonik
†Alojzij Gašperšič
8.00 za farane; 8.00 †Franc in Branko Selan (OLŠEVEK)
12. NEDELJA 10.00 †Alojzij Čebašek, obl.
MED LETOM 20.00 †starši Škofic in Anton Jurgec
20.00 za sosesko na čast sv. Janezu Krstniku (LUŽE)
19.00 †Ivan in Darinka Lang
ROJSTVO
20.00 †starši in brat Alojz Pajer (HOTEMAŽE)
JANEZA
20.00 za pravo spoznanje in odločanje (LUŽE)
KRSTNIKA
AHACIJ
mučenec

VILJEM
opat

(dan državnosti)

VIGILIJ
(STOJAN)
škof

19.00 †Alojz Kolenc
†Pavla Prestor
19.00 †Drago, obl. in Ivanka Rozman
†Antonija Novak, obl.
20.00 †bratje Jože, Tine in Miha Kern (SREDNJA VAS)

EMA KRŠKA
kneginja

19.00 †Jože in Zofka Bolka
†Ana, Stane in Zoran Umnik

SRCE
JEZUSOVO

19.00 †Peter in Marija Pirc
†Alojz in Ana Luskovec
20.00 †Anton Mohar, obl. (VISOKO)

PETER IN
PAVEL
apostola
13. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †duhovnik Miloš Briški, obl.
19.00 †Janez Maselj in Anton Kremžar, obl.
†Anica Zarnik
8.00 za farane
8.00 †Viktor Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †iz družine Pavlič
20.00 †Franc Žerovnik, obl.
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