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POST IN ODPOVED ZA DARITEV BOGU
Kako je s postno držo in odpovedjo?
Vsak mora izkusiti, kaj je odpoved. Tudi otrok. Vedeti mora, da na primer niso
vsi bonboni zanj, ni vsak sladoled zanj, treba je deliti, včasih se je treba odpovedati
televiziji, igri… Vse to spada k življenju. Nekateri bi radi, da bi bilo drugače, zato
od sebe in otroka ničesar ne pričakujejo. Postna drža nam pomaga, da zaradi nalog
življenja, ki so včasih težke, ne obupamo, se jim ne izmikamo. Pogosto slišimo
stavek: ‘Tudi jaz hočem od življenja nekaj imeti!’ Nekateri imajo odpoved hrani in
pijači zaradi zdravja in lepote kot nekaj dobrega. Kristjani pa imamo to za dobro
zaradi tega, ker je to Bog zapisal v življenje. Seveda pa tudi zaradi drugih, saj nas
postna drža dela občutljive in dejavne. Ne bomo spremenili vsega sveta, lahko pa
spremenimo veliki svet, ki se začenja v nas in poleg nas. Postna drža pomeni: spremeniti veliki svet v sebi, ga izboljšati, ravnati po zgledu Jezusa Kristusa, odpovedati
se svojemu udobju zaradi višjih ciljev, za daritev Bogu.
Bogoslužni postni čas nas vzgaja za postno držo in preverja ali živimo postno.
V tem smislu moramo biti kritični do raznih potrošniških razvad. Vsi petki v postu
so priložnost, da to preverjamo. Vsaj kdaj
naj bi se v cerkvi udeležili križevega pota. K
družinski odpovedi sodi manj izletov, voženj,
razvad… Prihranek od odpovedi dajmo v
dobrodelne namene. Post je tudi čas našega
osebnega zorenja. Dajmo stvarem v našem
življenju pravo mesto: hrani, pijači, udobju,
razvedrilu, užitku. Post je čas, ki ga lahko
pravilno in koristno uporabimo za prenovitev samega sebe. Večkrat smo naredili korak
nazaj in čas zapravili, zdaj je priložnost, da
naredimo nekaj odločilnih korakov naprej v
smeri naše osebne izpolnitve.

PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA

V četrtek, 19. marca, je praznik svetega Jožefa, moža Device Marije in varuha
svete družine. Ta dan bo sveta maša v kapeli tudi zjutraj ob 8- ih. Ker je sveti Jožef
varuh in zavetnik družin, mu bomo izročili v varstvo vse naše družine ter še posebej
može in očete.

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA

Na praznik Gospodovega oznanjenja bo sveta maša v farni cerkvi zjutraj ob 8- ih
in zvečer ob 18- ih. To je tudi materinski dan, zato se s hvaležnostjo v molitvi in
drugimi pozornostmi spomnimo svojih mater, ki so nam posredovale življenje. Po
sveti maši bo v cerkvi srečanje za starše in botre letošnjih birmancev.

OGLED ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

V soboto, 28. marca, bo iz naše župnije organiziran ogled Škofjeloškega pasijona.
Odhod avtobusa iz Šenčurja bo po večerni sveti maši ob 18.45. Cena vstopnice in
prevoza je 25 €. Prijave zbiramo v župnišču. Ker pasijon poteka zunaj na prostem,
je priporočena primerna obutev in toplejša obleka.

MLADI NAM PRIPRAVLJAJO KRIŽEV POT

Na tiho nedeljo, 29. marca, nam mladi pripravljajo križev pot in postno razmišljanje, ki bo zvečer ob 19- ih v župnijski cerkvi. Zato to nedeljo popoldan ob 14- ih
ne bo molitve križevega pota.

HUDA JAMA PRI LAŠKEM

Pogled na žrtve ob odkritju grobišča povojnih pobojev v rudniškem rovu v Hudi
Jami pri Laškem je vsakega sočutnega človeka globoko pretresel, saj ni mogoče
spregledati strahotnega trpljenja žrtev in barbarske okrutnosti njihovih morilcev. Iz
strani Slovenske škofovske konference je Komisija Pravičnost in
mir v preteklih letih že nekajkrat opozorila na moralne in pravne
razsežnosti povojnih zločinov in na dolžnosti, ki jih imajo v zvezi
s tem najvišje državne ustanove. Tudi mi moramo čutiti dolžnost,
da za vse žrtve in njihove zločince molimo in prosimo za priznanje
resnice ter Božje usmiljenje in ljubezen. V ta namen bomo na tiho
nedeljo, 29. marca, ob 8. uri darovali svetomašno daritev. Iz svojih
izkušenj nam bo v pridigi spregovoril naš kanonik in prelat Vinko Prestor, ki je bil
tudi po krivici obsojen in je zato skoraj sedem let preživel v zaporu. Z oziranjem v
preteklost se istočasno ozrimo tudi v sedanjost in prihodnost s prošnjo, da se takšne
in podobne krute stvari ne bi nikdar več ponovile v našem narodu.

POSTNI SHOD

Tudi letos bomo na cvetno nedeljo, 5. aprila, romali na Tabor pri Podbrezjah. Ob
15.30 bomo najprej molili križev pot in nato obhajali sveto mašo. Odhod avtobusa
iz Šenčurja bo ob 14.30. Prijavite se v župnišču.

MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE

Letošnji radijski misijon se bo pod naslovom HODITI PO JEZUSOVIH STOPINJAH odvijal od 29. marca do 4. aprila. Misijon bodo vodili Frančiškovi bratje
in sestre, ki bodo tudi na ta način praznovali svoj jubilej- 800 let, odkar je papež
Inocenc III. sprejel in potrdil redovna navodila svetega Frančiška Asiškega.
V sodelovanju z radijskim misijonom bo tudi v naši farni cerkvi priložnost za
sveto spoved v petek, 3. aprila, od 16. ure dalje.

VELIKONOČNA SPOVED

Priložnost za sveto spoved boste v velikem tednu v farni cerkvi imeli vsak dan
od 17. ure dalje.
VELIKONOČNE VOŠČILNICE lahko kupite tudi v župnijski pisarni.

SREČANJE ZA STARŠE IN BOTRE BIRMANCEV

Srečanje za starše in botre letošnjih birmancev bo na praznik Gospodovega
oznanjenja, 25. marca, po sveti maši, ki bo ob 18. uri. Sveto mašo in srečanje bo
vodil birmovalec, stolni kanonik in prelat Vinko Vegelj.

TRETJE SREČANJE ZA BIRMANCE

Birmanci bodo imeli skupno srečanje z birmovalcem v soboto, 4. aprila, po večerni
sveti maši, ki bo ob 18- ih.

ORATORIJSKI DAN

V soboto, 4. aprila, bomo imeli oratorijski dan, ki ga bomo pričeli zjutraj ob 9- ih
in zaključili ob 12- ih. V delavnici bomo pripravljali butarice, ki jih bomo naslednji
dan, na cvetno nedeljo, prinesli k blagoslovu.

SVETE MAŠE

S 1. aprilom bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec julij. Odslej bodo
tudi ob sobotah večerne sv. maše ob 19- ih. Z aprilom bomo začeli z rednimi sv.
mašami tudi na podružnicah. Od ponedeljka, 6. aprila, bodo v Šenčurju vse sv. maše
v cerkvi. V poletnih mesecih (junij, julij in avgust) bodo ob ponedeljkih, torkih in
sredah v Šenčurju sv. maše zjutraj ob sedmih, ostale dneve pa zvečer ob 19- ih.
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HILARIJ
OGLEJSKI
škof
PATRIK
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19.00 †sin Miran, obl. in mož Miha Štremfelj
†Marija Svetelj in Karlina Žagar
19.00 †Aleš in Ivanka ter Jana Okorn
†Marko Jerič

CIRIL
19.00 †mož Jože in starši Žagar
JERUZALEMSKI
†Jože in Jerca Sajevic
škof in cerk. uč.
JOŽEF
mož Device
Marije
KLAVDIJA
mučenka

8.00 †Jožef Pintar
19.00 †starši Jožef in Marija ter brata Jože in Tone Mubi
†Jože Žnidar
19.00 †Janez Ogris, 7. dan
†Pavla Kavčič, obl.
†mama Jera in brat Jože Štern

JUSTINIJAN
škof

18.00 †Janez Pavlič, obl.
†Lada Umnik, obl.

4. POSTNA
NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †starši in sinovi Pajer
†starši in sorodniki Gašperšič
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TURIBIJ
škof
DIONIZ
PALESTINSKI
učenec

19.00 †Rafael in Angela Kopač
†Antonija in Martin Kadivec
19.00 †starši Štirn
†Valentin Okorn

8.00 †Janko Pušavec
GOSPODOVO
18.00 †Marjan Mesec in vsi †Mejačevi
OZNANJENJE
†Janez in Marija Erzar
KASTUL
mučenec
RUPERT
SALZBURŠKI
škof
VOJAN
(BOJAN)
knez
5. POSTNA
- TIHA
NEDELJA

19.00 †Pavla Kuralt
†kanonik Franc Vidic, obl.
19.00 †Franc Zmrzlikar in Lojze Rogelj
†starši in brat Janšovec
18.00 †Anton Kimovec, obl.
†Brigita Jereb, obl.
8.00 za farane
za žrtve vojnega in povojnega nasilja ter njih rablje
10.00 †Martin Okorn
10.00 †Cecilija Vreček in Vida Podpeskar (VISOKO)

JANEZ KLIMAK 19.00 †Milka Perenič
†starši Draksler
opat
KORNELIJA
mučenka
HUGO
škof

19.00 †Mana Perdan, obl.
†Vinko Pušavec
18.00 †Angela Zvršen (SREDNJA VAS)
19.00 †Aleš Okorn
za zdravje v čast Žalostni Materi Božji

FRANČIŠEK
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
PAOLSKI
†Jernej Pilar, obl.
redovni ustan.
IRENA
SOLUNSKA
mučenka

18.00 †starši in Vinko Vreček (VISOKO)
19.00 †Alojzij Kimovec, obl.
†Franc Drolc in Vinko Vidmar

IZIDOR
8.00 †Franc in vsi †iz družine Prestor (VOKLO)
SEVILJSKI
19.00 †Franci in vsi †iz družine Baligač
škof in cerk. uč.
8.00 za farane
6. POSTNA
10.00 Mariji v zahvalo in priprošnjo
- CVETNA
16.00 za mir in spravo (TABOR)
NEDELJA
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