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8
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9

SOBOTA
JULIJ

10
NEDELJA

EMA
KRŠKA
vdova

19.00 za zdravje
20.00 †Cvetka Katarina in Vincenc Podobnik (HOTEMAŽE)

IRENEJ
škof in
mučenec

19.00 †Frančiška in Anton Klemen
20.00 †Peter Kuhar, obl. (LUŽE)

PETER
IN PAVEL
apostola

8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
19.30 †Slavka Osterman; †Alojzij Šenk; †Frančiška Jenko
†kanonik Vinko Prestor; za zdravje in srečno vožnjo

PRVI MUČENCI
19.00 †Marija Kovačič in Marija Iaria
RIMSKE
†starši Šenk
CERKVE
OLIVER
škof in
mučenec
BERNARDIN
redovnik
14. NEDELJA
MED LETOM
URH
škof

19.00 †Pavel Alvijan
20.00 na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu (VISOKO)
8.00 †Ciril Vehovec (VOKLO)
19.00 †Franc in starši Knific
8.00
8.00
10.00
20.00
19.00

za farane
za sosesko na čast svetemu Urhu (HOTEMAŽE)
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
†Franc Žerovnik, obl.
†Alojzij in Ljudmila Gašperšič ter Andrej Štrajhar
†Franci Logar
20.00 †dobrotniki cerkve svetega Urha (HOTEMAŽE)

CIRIL IN METOD 19.00 †Karel, obl. in Tončka Ajdovec
†kanonik Vinko Prestor
slovanska
20.00 †Kalinovi (LUŽE)
apostola
MARIJA
GORETTI
dev. in muč.

19.00 †Jože Pipan, obl.
20.00 †Marija, obl. in Ciril Luskovec
†Mihael Škerjanc (SREDNJA VAS)

VILIBALD
škof

19.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
†Alojz in Ana Luskovec

KILIJAN
škof in
mučenec

19.00 †Ivana Bricelj, obl.
20.00 †kanonik Vinko Prestor (VISOKO)

EVGEN III.
papež

8.00 †starši in bratje Čebašek (VOKLO)
19.00 †Cilka Potočnik

15. NEDELJA
MED LETOM

8.00
8.00
10.00
20.00

za farane
za zdravje (OLŠEVEK)
†Alojz Perdan, obl.
†mama Frančiška Peternel

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
JUNIJ

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXVII, številka 7
12. junij 2022
SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Ker je evharistična skrivnost, to je spomin Gospodove smrti in vstajenja, središče
vsega krščanskega življenja, se je pojavila težnja po češčenju s posebnim praznikom.
Res je, da se evharistična skrivnost posebno slavi na veliki četrtek zvečer. Ker pa je to
slavljenje povezano s premišljevanjem Kristusovega trpljenja in smrti na veliki petek,
je nemogoče izkazati primerno veselje in hvaležnost, da je Bog stalno med nami.
Kristjani so že od prvih časov Kristusu, navzočemu v svetem Rešnjem telesu v povezavi z udeleževanjem pri evharistični daritvi in s prejemanjem obhajila izkazovali
Božje češčenje. Posebno češčenje evharistije izven svete maše se je začelo širiti v 11.
stoletju kot odgovor krivovercem, ki so tajili Kristusovo resnično in trajno navzočnost
pod podobo posvečenega kruha in vina. Neposredno pobudo za uvedbo posebnega
praznika je dala redovnica Julijana iz Liegea na osnovi zasebnega razodetja, v katerem ji je Kristus naročil, naj stori vse, da bi bil praznik vpeljan. Tamkajšnji škof
Robert je leta 1246 odredil obhajanje slovesnega praznika v čast svetemu Rešnjemu
telesu, in sicer naj bo ta praznik v četrtek v osmini praznika Svete Trojice. Leta 1261
je bil za papeža izvoljen Urban IV. Ta je že leta 1264 določil, naj se praznik obhaja
tudi v Rimu. Naslednji papež Klement V. je leta 1311 potrdil praznovanje, ki se je
hitro razširilo po vsem svetu. Po drugem vatikanskem koncilu se praznik imenuje
sveto Rešnje telo in Rešnja kri. Dvojni naslov poudarja, da je evharistija ena sama
pod dvema podobama. Telovska procesija z Najsvetejšim v začetku ni bila sestavni
del praznika, vendar so jo ponekod imeli že v 13. stoletju. Namen procesije je v
tem, da javno izpovemo vero in vero poživljamo, se spominjamo prejetih darov in
se zanje tudi zahvaljujemo in da s procesijo prosimo Gospoda za pomoč v stiskah,
zoper neurje in prosimo za blagoslov zemlje. V 14. stoletju so v procesijo vključili
štiri evangelije. Tako so se ustavljali ob štirih oltarjih, ki so jih postavili na štirih
straneh, prebrali evangelij, zapeli pesem, zmolili molitev zoper neurje in prosili za
blagoslov ter prejeli slovesni evharistični blagoslov. Tudi danes izkazujmo dolžno
spoštovanje Jezusu, navzočemu v posvečeni hostiji, s poklekom in klečanjem, da s
tem priznamo njegovo vsemogočnost in ljubezen, ki jo je izkazal do nas na križu in
v svoji ponižnosti ostaja med nami v posvečeni hostiji do konca sveta.

PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, 16. junija, bo sveta maša zjutraj
ob 8- ih in zvečer ob 19- ih. Po večerni sveti maši bomo oblikovali procesijo v
čast Svetemu Rešnjemu Telesu. V primeru slabega vremena bo procesija v nedeljo
po jutranji sveti maši ob 8- ih. K procesiji povabljeni farani iz vse župnije, saj ta
procesija naznačuje tudi našo povezanost in enovitost 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!

VSESLOVENSKO SREČANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV

Slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in vseh starejših na Brezje bo v
soboto, 18. junija. Ob 10- ih bo sv. maša, uro prej pa molitev rožnega venca s pesmijo.
SEJA ŽPS bo v torek, 21. junija, ob 20- ih.

SVETA MAŠA ZA DOMOVINO

Ob prazniku naše državnosti, v soboto, 25. junija, lepo vabljeni k sveti maši za
domovino, ki jo bomo obhajali isti dan zvečer ob 19- ih. Ob koncu svete maše bo imel
nagovor naš podžupan Aleš Perič Močnik. Radi molimo za našo domovino, za naše
politike in vse državljane, da bi znali graditi pošteno, pravično in odgovorno družbo.

SLOVESNOST ZLATE MAŠE

Gospod Janez Modic letos obhaja svoj zlati mašniški jubilej. Slovesnost zlate maše
pri naši farni cerkvi bomo obhajali na praznik svetih apostolov Petra in Pavla pri
sveti maši ob 19.30. Slovesnosti bo predsedoval nadškof msgr. Stanislav Zore. Lepo
vabljeni k molitvi za zlatomašnika in vse duhovnike, ki večina ta dan obhaja svoj
mašniški jubilej. Naj se po naši skupni molitvi prebujajo tudi novi duhovni poklici.
POLETNI ORATORIJ bo potekal od 11. do 16. julija.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 16. junija, na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi pred večerno
sveto mašo ne bo češčenja Najsvetejšega, ker bo po sveti maši slovesna procesija. Eno
uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 23. junija, bomo pred Najsvetejšim molili za
Božji blagoslov v naši domovini; v četrtek, 30. junija, bomo molili za novomašnike;
v četrtek, 7. julija, pa bomo molili za bolne in preizkušane.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure ob torkih dopoldan od 9- ih do 12- ih in četrtkih
popoldan od 15- ih do 17- ih.
Zaobljubljena sveta maša v Velesovem za sosesko svetega Vida na Visokem in
Miljah bo v soboto, 2. julija, ob 20- ih, za sosesko svetega Janeza Krstnika na Lužah
pa v ponedeljek, 4. julija, ob 20- ih.
Naši škofje so sklenili, da od 1. septembra 2022 dalje mašni štipendij znaša
23 €, za gregorijanske svete maše pa 750 €.
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19.00 †Ivan Belehar, obl.
ANTON
PADOVANSKI 20.00 †starši in brata Pajer
†Dragica, obl. in starši Brolih (HOTEMAŽE)
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
mučenec

19.00 †Franc, obl. in Marija Ana Rozman
20.00 †starši in vsi sorodniki Sajovic (LUŽE)

VID
mučenec

19.00 †Janez in Justina Hvasti
20.00 †Vida Zor, obl.
†Tone Mohar, obl. (VISOKO)

SVETO REŠNJE 8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
TELO IN KRI 19.00 za farane
ALBERT
tretjerednik

19.00 †Franc in Rozalija Torkar
†Marija Frantar

MARKO IN
MARCELIJAN
mučenca

8.00 †starši in brata Rozman (VOKLO)
19.00 †Anton Umnik, obl.

12. NEDELJA
MED LETOM
FLORENTINA
opatinja
ALOJZIJ
GONZAGA
redovnik

8.00
8.00
10.00
20.00
19.00

za farane
†Miha Logar, obl. (OLŠEVEK)
†Alojz Pavlič
†Emil Zajc, 30. dan; †Filip, obl. in Marija Vesel
†Alojz Hrovat
†Marija Arnež, obl.
20.00 †Ivan Paušer (HOTEMAŽE)

19.00 †Vid Ulčar, 30. dan
†Drago, obl. in Ivanka Rozman

JANEZ FISHER 19.00 †starši, brat in sestra Kimovec
20.00 †Anica in Domen Kern
IN TOMAŽ
†Tilka Omejc, obl. (SREDNJA VAS)
MORE mučenca
ROJSTVO
JANEZA
KRSTNIKA

19.00 †Alojzija, obl. in Alojzij Kuhar
†Alojz Pavlinič in vsi rajni iz družine Perič
20.00 †Jože in Frančiška Anžič, obl. (LUŽE)

SRCE
JEZUSOVO

8.00 v dober namen
9.00 †Zavokarjevi (LUŽE)

MARIJINO
BREZMADEŽ.
SRCE

8.00 †Jernej Vehovec (VOKLO)
19.00 za domovino

13. NEDELJA
MED LETOM

8.00
8.30
10.00
20.00

za farane; 8.00 †Viktor Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
za soseko na čast svetemu Janezu Krstniku (LUŽE)
†Lojze Čebašek, obl. ter starši in brata Roblek
†Antonija Novak, obl.

