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GODOVI IN SVETE MAŠE 

APRIL

4
PONEDELJEK

IZIDOR
škof in 

cerkveni učitelj

 19.00  †Ana Prestor, 7. dan
            †Danica Florjančič, 30. dan
            †Tilka Potočnik

APRIL

5
TOREK

JULIJANA
redovnica

 19.00  †st. Varl, Kristina Legat ter Janez in Januš Smrekar
            za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini

APRIL

6
SREDA

VILJEM
opat

 19.00  †starši in dva brata Logar
            †Metka Markel
            v zahvalo za Božjo previdnost v družini

APRIL

7
ČETRTEK

HERMAN
opat

 19.00  †Marijan, 7. dan in Mimi Jurica
            †starši Pavla in Fermin ter brat Jernej Novak

APRIL

8
PETEK

JULIJA
redovnica

 19.00  †Lojze Rozman, obl.
            za zdravo pamet                                     

APRIL

9
SOBOTA

HUGO
škof

 19.00  †starši in brat Janez Kveder

APRIL

10
NEDELJA

6. POSTNA-
CVETNA
NEDELJA

   8.00  za farane; 8.00  †Frančiška Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
 10.00  †Jože Snedic, obl.
16.00  v zahvalo za uspešno operacijo in medicinsko osebje TABOR

 19.00  †Blaž Bakovnik, obl. ter starši Pipan in Bakovnik
APRIL

11
PONEDELJEK

STANISLAV
škof in 

mučenec

 19.00  †Stane Gašperlin, obl.
            †Ana in Janez Kristanc
            za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini

APRIL

12
TOREK

VIKTOR
mučenec

 19.00  †Marija Prosen, obl.
            †iz družine Praznik in Frantar

APRIL

13
SREDA

MARTIN I.
papež in 
mučenec

 19.00  †Jože Balantič, 30. dan
            †starši, brat in sestre Vreček ter Irma Udovič
            †Franci Kok, obl.

APRIL

14
ČETRTEK

VELIKI 
ČETRTEK

 19.00  za duhovnike in nove nove duhovne poklice
            za vero otrok

APRIL

15
PETEK

VELIKI 
PETEK

 15.00  molitev križevega pota
 19.00  obredi velikega petka

APRIL

16
SOBOTA

VELIKA 
SOBOTA  19.00  †Mimi in Marijan Jurica

APRIL

17
NEDELJA

VELIKA NOČ-
GOSPODOVO 

VSTAJENJE

   6.00  za farane; za Božji blagoslov in Marijino varstvo
   8.00  †Antonija Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
 10.00  †Robert Jeraj
 19.00  za mir in dobro
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JEZUSOVO TRPLJENJE IN SMRT
Opis Jezusovega trpljenja se začne z namero Jude Iškarijota, da bo Jezusa izdal. 

Po zadnji večerji se je Jezus z apostoli odpravil v vrt Getsemani na Oljski gori.  Ko 
je Jezus molil na vrtu, je Juda Iškarijot prišel z vojaki in ti so Jezusa odpeljali pred 
judovski veliki zbor, ki ga je vodil veliki duhovnik Kajfa. Zasliševali so ga, vendar pa 
je šlo v bistvu za montirani proces, saj je bil v očeh judovskih duhovnikov Jezus kriv 
že pred začetkom procesa. Veliki zbor je obsodil Jezusa na smrt zaradi bogokletja, da 
se imenuje Božjega sina. Ker pa niso imeli pooblastil, da bi ga usmrtili, so ga odpel-
jali k Ponciju Pilatu, rimskemu upravitelju Judeje. Da bi dosegli usmrtitev, so rekli, 
da se je Jezus oklical za judovskega kralja in da je zato nevaren rimskim oblastem. 
Pilat se ni hotel vtikati v judovske zadeve, zato je Jezusa poslal k Herodu, ker je bil 
Jezus Galilejec, naj bi spadal pod Herodovo jurisdikcijo. Herod je bil vesel, da je 
imel priložnost govoriti z Jezusom in je upal, da bo Jezus uprizoril kakšen čudež, kar 
pa se ni zgodilo. Po zaslišanju, ki pa ni imelo efekta, ker Jezus ni hotel odgovarjati, 
ga je Herod poslal nazaj k Pilatu. Ko so ljudje še kar vztrajali, da je treba Jezusa 
križati, si je Pilat umil roke in izjavil, da noče imeti nič s smrtjo tega človeka. Po 
tem je dal Pilat Jezusa bičati. Nato so vojaki odvedli Jezusa na dvorišče, kjer so se 
mu še dodatno posmehovali, ga boksali, brcali in ga okronali s trnovo krono Jezusu 
so nato naložili križ in ga odgnali na Golgoto. Ker je bil tako zdelan, da je komaj 
hodil, so vojaki prisilili nekega Simona iz Cirene, da mu je pomagal nositi križ. 
Pred križanjem so Jezusa slekli in kockali za njegovo obleko. Nad njegovo glavo 
so postavili napis, ki ga je sestavil Pilat: »Jezus Nazarečan, judovski kralj« (latinsko 
»Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum«, od tod akronim INRI nad razpelom). Skupaj z 
Jezusom so križali še dva razbojnika, enega levo in enega desno od Jezusa. Eden od 
razbojnikov se je na križu pokesal svojih grehov in Jezus mu je obljubil: »Resnično, 
povem ti: Danes boš z menoj v raju.« Pozneje je Jezus potožil »Moj Bog, moj Bog, 
zakaj si me zapustil?« To so ene od redkih Jezusovih besed, ki so v Svetem pismu 
navedene tudi v originalu, v aramejščini: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?«  Kmalu po tem 
je Jezus še zavpil z močnim glasom: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In 
ko je to rekel, je izdihnil.



CVETNA NEDELJA
Na cvetno nedeljo se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v mesto Jeru-

zalem. Ob začetku svete maše bomo blagoslovili butarice, oljke in ostalo zelenje. 
Oljčne vejice boste lahko prejeli že na tiho nedeljo. Darove, ki jih boste ob tem 
darovali, bodo namenjeni za obnovo in vzdrževanje cerkva na naši slovenski obali. 
Ob premišljevanju pasijona Gospodovega trpljenja bomo vstopali tudi v Njegovo 
odrešenjsko trpljenje in smrt. Popoldan bo ob 15.30 za našo župnijo križev pot in 
sveta maša na Taboru pri Podbrezjah. Pobožnost križevega pota letos oblikujejo 
člani ŽPS. V kolikor kdo potrebuje prevoz, naj se javi v župnišču.
SPOVEDOVANJE PRED VELIKO NOČJO

V sredo, 13. aprila, bo zjutraj od 9- ih do 12- ih in popoldan od 15- ih do 20- ih 
spovedoval spritual Bogoslovnega semenišča g. Gregor Celestina. Lepo vabljeni k 
poglobljeni sveti spovedi za vedro praznovanje velikonočnih praznikov.
OBHAJILO BOLNIKOV PO DOMOVIH

Obhajilo bolnikov po domovih pred veliko nočjo je bilo tokrat že vključeno v 
obhajilo na prvi petek, 1. aprila.
SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE

Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kris-
tusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, 
veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč. Ti 
dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in 
vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete evharistije 
in mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja 
se začne z večerno sveto mašo na veliki četrtek, svoje središče pa ima v velikonočni 
vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

VELIKI ČETRTEK je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal 
zadnjo večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Obenem 
je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja 
nog učencem. Obrede velikega četrtka bomo začeli s sveto mašo Gospodove zadnje 
večerje ob 19- ih. Med sveto mašo bo obred umivanja nog. Po sveti maši bo molitev 
z Jezusom na Oljski gori. Najprej bo skupna molitvena ura, njej pa bo vse tja do 
polnoči sledila tiha in zasebna molitev.

VELIKI PETEK je dan Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post. Pri 
bogoslužju ob 15. uri, ko se spominjamo ure Jezusove smrti na križu, bomo molili 
križev pot. Zvečer ob 19- ih bodo obredi velikega petka. 

VELIKA SOBOTA je dan, ko bomo ob Jezusovem grobu molili in premišljevali 
Njegovo trpljenje in smrt. Ob 7- ih bo blagoslov vode in ognja. Nato bomo v Božjem 
grobu izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev. Najprej ste k molitvi povabljeni 
možje in fantje, od 8- ih do 9- ih Frančiškova skupina, od 9- ih do 10- ih bo tiha in 
zasebna molitev, od 10- ih do 11- ih povabljeni veroučenci od 1. do 3. razreda, od 
11- ih do 12- ih veroučenci od 4. do 6. razreda, od 12- ih do 13- ih veroučenci od 7. 
do 9. razreda, ob 13- ih bo blagoslov velikonočnih jedi, od 13.30 do 14.30 povabljene 
k molitvi žene in dekleta, od 14.30 do 17- ih bo tiha in osebna molitev, ob 17- ih bo 
blagoslov velikonočnih jedi, od 17.30 do 18.30 bo tiha in osebna molitev, ob 18.30 
bomo molili rožni venec, ob 19- ih pa bo slovesna velikonočna vigilija.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI
Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, da se 

zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo 
bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Blagoslov prebudi misel in hvaležnost 
za milosti, ki izhajajo iz velike noči. Velikonočna jedila v domu in družini ustvarjajo 
»Božje okolje« in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi 
učenci, in hkrati podoba daritve svete maše – velikonočne gostije, na katero smo 
vsi povabljeni.

ŠENČUR: ob 13- ih in 17- ih                                             
VISOKO: ob 14- ih
PREBAČEVO: ob 14- ih                                 
HOTEMAŽE: ob 14.30                            
OLŠEVEK: ob 15- ih                                
LUŽE: ob 15- ih
HRASTJE: ob 15- ih                                      
SREDNJA VAS: ob 15.30
VOKLO: ob 16- ih
VOGLJE: ob 16- ih
TRBOJE: ob 16- ih

VELIKA NOČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega čudeža 

in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Skrivnost vstajenja 
lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. Jezus Kristus nas je s 
svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in 
dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje. 
Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus 
prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Velika 
noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom aleluja, ki 
je v velikonočnem času na poseben način izpostavljen. Izhaja iz hebrejskih besed 
Hallelu in Yah, kar pomeni slavite Jahveja, to je Boga.

Na veliko noč bomo Najsvetejše izpostavili že zjutraj ob 5- ih. Ob 6- ih bomo 
začeli z vstajensko procesijo. Na čelu procesije gre kip Vstalega Zveličarja, za njim 
farno bandero ter možje in fantje iz Šenčurja. Sledijo bandera in farani iz podružnic, 
pred asistenco z Najsvetejšim pevci, za nebom pa žene in dekleta iz Šenčurja. Tudi 
fante iz podružnic prosimo, da prinesete bandera, ključarji pa laterne. Za varnost na 
cesti prosimo člane Avto moto društva Šenčur. Po procesiji bo slovesna sveta maša. 
Praznična sveta maša bo tudi ob 10- ih in ob 19- ih. Pri vseh svetih mašah bo ofer 
ali darovanje za obnovo oltarja svetega Jurija. Popoldan ob 14- ih bo protipotresna 
pobožnost z litanijami Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 7. aprila, bomo pred Najsvetejšim 
molili za bolne in preizkušane; na veliki četrtek, 14. aprila, bo češčenje po sveti maši. 
URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak 
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih.
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