MAREC

23

PONEDELJEK
MAREC

24

TOREK
MAREC

25

SREDA
MAREC

26

ČETRTEK
MAREC

27
PETEK

MAREC

28

SOBOTA
MAREC

29

NEDELJA
MAREC

30

PONEDELJEK
MAREC

31

TOREK
APRIL

1

SREDA
APRIL

2

ČETRTEK
APRIL

3

PETEK
APRIL

4

SOBOTA
APRIL

5

NEDELJA

REBEKA
redovnica

19.00 †Ladislava Umnik, obl.
†starši in brat Jernej Novak
†Marija in Vinko Vidmar

KATARINA
ŠVEDSKA
redovnica

19.00 †Nada Arnež, obl.
†Boris Puhar

8.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
GOSPODOVO
17.00 †Marija Podjed (OLŠEVEK)
OZNANJENJE
19.00 za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini
EVGENIJA
mučenka

19.00 †Silvo Balažic, obl.
†Pavla in Anica Prestor, obl.

PEREGRIN
redovnik

19.00 †Franc in Angelca Bolka, obl.
†starši, obl. in Joža Sitar

BOJAN
knez
PETA
POSTNA
NEDELJA
tiha nedelja
AMADEJ
vojvoda
BENJAMIN
diakon in
mučenec
TOMAŽ
TOLENTINSKI
mučenec
FRANČIŠEK
PAOLSKI
puščavnik
SIKST I.
papež in
mučenec

19.00 †Vincenc Podobnik
†Zdravko Potočnik
8.00 za farane; 8.00 †starši Sitar (OLŠEVEK)
10.00 †Lovro in Jožefa Sodnik
za Božje varstvo in dobro letino
19.00 †Jože in starši Sodnik
19.00 †Ivan Rakonič, obl.
†starši Ivan, obl. in Kristina ter brat Marjan Zarnik
†starši Franc in Marija Križaj
19.00 †Vinko in Anica Pušavec
†Luka Kordež, obl.
19.00 †Ana, obl. in Jože Kepic
†Marija in Jožef Gašperlin
19.00 †Marija Dermastja in Franc Gačnik
za duhovnike in nove duhovne poklice
19.00 †Marija Ajdovec, 30. dan
†Alojz Pavlinič, obl.
†Franc, obl. in Jerca Dolenec

IZIDOR
19.00 †Blaž Bakovnik ter starši Bakovnik in Pipan
škof in
†Marija Just in vsi rajni Rabičevi
cerkveni učitelj
8.00 za farane; 8.00 †Franci Čebulj, obl. (OLŠEVEK)
ŠESTA
10.00 †Mimi Jurica
POSTNA
za Božji blagoslov pri družinskih odnosih in v šoli
NEDELJA
cvetna nedelja 19.00 †Vincenc Sluga

Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnik, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-pošta: urban.kokalj@rkc.si, spletna stran: www.sencur.net, TRR: 07000-0000616622 (GB)

GODOVI IN SVETE MAŠE
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ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXV, številka 3
8. marec 2020
POJASNILO NAŠIH ŠKOFOV O KRŠČANSKEM POGREBU

Slovenski škofje so na seji Slovenske škofovske konference novembra 2019 podali
pojasnilo o bogoslužnem obredu v primeru raztrosa pepela pokojnika na pokopališču.
Sporočilo želijo posredovati tudi vernikom, zato so napisali posebno pastirsko pismo.
Dragi bratje in sestre,
škofje smo pred skoraj štirimi leti, 1. novembra 2016, na vas naslovili posebno
pismo o krščanskem pogrebu in pomenu poslavljanja od dragih svojcev v zadnji uri
njihovega življenja. Vprašanje umiranja, smrti, žalovanja in tolažbe se dotika zelo
osebnih in intimnih čustev vsakega izmed nas, zato želimo še enkrat poudariti pomen,
ki ga ima pokop telesa v krščanstvu, nekaterih primerov pokopov, ki za katoličane
niso dovoljeni, ter na pomen molitve za pokojne.
Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoličana najprimernejša oblika slovesa, saj je
človek nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo na smrt kot na edinstven in
najbolj oseben način srečanja Boga in človeka, ki presega omejitve prostora in časa.
Zato menimo, da naj se telesa naših pokojnih v krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in
pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti,
vendar je po Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju. Zato škofje močno spodbujamo vse vas kristjane, da kjer je le mogoče, v veri izberete tak način pokopa, kot
ga je imel Kristus, to je pokop telesa v krsti. Pri pogrebnem obredu naj po možnosti
sodeluje župnijsko občestvo, da se tako pokaže povezanost rajnega in svojcev s
Cerkvijo. Prav tako naj se v proces slovesa od rajnega vključi obhajanje svete maše.
Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Kongregacija za nauk
vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu
pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki določa, da »raztros pepela
v zrak, zemljo ali vodo« za katoličana ni dovoljen, saj na simbolni ravni ne izraža
potrebnega spoštovanja do človeka kot osebe, ki je živela in ljubila Boga ter ljudi
kot telo in duša. Z raztrosom se izgublja tudi zemeljska sled za enkratnim človekom,
ki ga je Bog ustvaril za večno združenje s seboj, Kristus pa je zanj daroval samega
sebe; zato so posmrtni ostanki kristjana vedno na nek način relikvije.

Tudi če kakšen vernik nima nobenega svojca več, ne ostaja brez svojih, saj smo vsi
krščeni njegovi bratje in sestre v Kristusu in bomo kot župnijsko občestvo poskrbeli
tudi za njegov primerni krščanski pogreb in molitveni spomin. V primeru pogreba z
raztrosom pepela pokojnika se opravi pogrebni obred v mrliški vežici oz. cerkvi, pri
samem raztrosu pa voditelj pogreba ne prisostvuje. O tem naj bodo svojci rajnega,
ki je nepreklicno izbral ta način, obveščeni že ob dogovoru o pogrebu. Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles mrtvorojenih in
splavljenih otrok. Tudi zanje velja, da se pokopljejo na pokopališču in se zagotovi
cerkveni obred. Zato vabimo starše, da telesa mrtvorojenih otrok pokopljejo ter se
jih spominjajo v molitvi. Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan
s telesom vstal od mrtvih, tako tudi mi upamo in verujemo, da se bomo tudi mi ob
smrti srečali s svojim Odrešenikom in bo tudi naše telo deležno vstajenja. V tem
duhu dojemamo trenutek smrti kot enega izmed najpomembnejših v zemeljskem
življenju, od katerega je na poseben način odvisna vsa večnost. Vaši škofje

KATEHEZA ZA PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE STARŠE

Družinska kateheza za prvoobhajance in njihove starše bo v soboto, 14. marca, ob
17.30 v župnijski dvorani. Katehezo za starše bo imel škof msgr. dr. Franc Šuštar. Ob
19- ih bomo v župnijski cerkvi imeli skupno sv. mašo, ki jo bo daroval škof Šuštar.

ZBIRANJE PREDLOGOV O ČLANIH ŽPS

V nedeljo, 22. marca, boste pri sveti maši lahko oddali predloge članov Župnijskega
pastoralnega sveta za petletno obdobje. Povabljeni, da za svojo sosesko predlagate
vsaj enega predstavnika. V nedeljo, 15. marca, bodo pri sveti maši na voljo glasovnice,
ki jih boste izpolnili in prihodnjo nedeljo oddali v pripravljen nabiralnik v cerkvi.

SREČANJE ZA BOTRE BIRMANCEV

Srečanje za botre birmancev bo v petek, 27. marca, zvečer ob 20- ih v dvorani
Doma krajanov Šenčur. Z nami bo dramski igralec Gregor Čušin.

KONCERT POSTNIH PESMI

V soboto, 28. marca, bo v naši župnijski cerkvi koncert postnih pesmi, ki ga pripravljajo domači CeMPZ svetega Jurija, CeMPZ iz Jezerskega in MePZ Odmev iz
Kamnika. Vsi trije pevski zbori bodo prepevali že pri sveti maši.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 12. marca, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitev; v
četrtek, 19. marca, bomo molili za naše družine; v četrtek, 26. marca, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 2. aprila, pa bomo molili za duhovnike in
nove duhovne poklice.

CVETNA NEDELJA

Na cvetno nedeljo bo blagoslov butaric, oljk in ostalega zelenja. Oljčne vejice
boste lahko prejeli že na tiho nedeljo. Darovi, ki jih boste ob tem darovali, bodo
namenjeni za vzdrževanje cerkva na naši slovenski obali. Popoldan bo ob 15.30 za
našo župnijo križev pot in sveta maša na Taboru pri Podbrezjah. Odhod avtobusa
izpred župnišča bo ob 14.30. Prijavite se v župnišču.
Na cvetno nedeljo bo od 7- ih zjutraj in skozi ves dopoldan spovedoval spiritual Bogoslovnega semenišča g. Gregor Celestina.
SVETE MAŠE - odslej bodo tudi med tednom večerne svete maše ob 19- ih.
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SREDA
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20
PETEK

MAREC

21

SOBOTA
MAREC

22

NEDELJA

FRANČIŠKA
RIMSKA
redovnica

19.00 †Luka Kordež
†Neža, obl. in Jože Pikš
†Alojzija Sekne

40 MUČENCEV 19.00 †starši Žepič in sestra Ani
†starši Rebernik in Jože Bergant
IZ ARMENIJE
BENEDIKT
škof

19.00 †Marija Ajdovec, 7. dan
†Frančiška in Pavla Sušnik, obl.
†Ivanka Perdan, obl.

INOCENC I.
papež

19.00 †Lojze, obl. in starši Rebernik
†Miran in Primož Štremfelj, obl.

KRISTINA
mučenka

19.00 †Frančiška Klemen
†Mihael, obl. in Marija Ovnik
†Jože Kralj

PAVLINA
redovnica

19.00 †Janez Pavlič in Marjeta Sluga
†starši Potočnik in Šunkar

8.00 za farane; 8.00 †Robert Jeraj (OLŠEVEK)
TRETJA
10.00 †Zofija Pirc
POSTNA
19.00 †Alojzij Ropret, 30. dan
NEDELJA
za zdravje na čast Materi Božji
papeška ned.
19.00 †Marko Jerič
HERBERT
†Jože in Pavla Kern
škof
†Ivan Rebernik
PATRIK
škof in
misijonar

19.00 †Frančiška Porovne, obl.
†Ana Remic

19.00 †Marija Arnež
CIRIL
†oče Franc in teta Marija Logar, obl.
JERUZALEMSKI
za zdravje na čast Materi Božji
škof in cerk. uč.
JOŽEF
Jezusov
rednik

8.00 †Jože in Jerca Sajevic
19.00 †Jože in Marijana Maček

KUTBERG
opat

19.00 †Jožef Vidmar
†Jože Grilc

HUGOLIN
eremit

19.00 †Jože Žnidar
†Vinko Šeško

ČETRTA
POSTNA
NEDELJA

8.00 za farane; 8.00 †Anton Pavc (OLŠEVEK)
10.00 †Robert Jeraj, 30. dan; †Ivan in vsi rajni Pajerjevi
19.00 †Stanislava Jenko, 30. dan
†Jernej, obl. in Milka Pilar

