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BOŽIČNA SKRIVNOST NAS ŽE VODI V POSTNI ČAS

Ker bo letos zelo zgodaj velika noč (23. marca), se tudi postni čas s pepelnično
sredo začenja dokaj zgodaj (6. februarja). In kaj bomo v tem času počeli?
Post najprej pomeni odpoved hrani in pijači iz verskih razlogov. Če veliko jemo,
postanemo siti in zaspani. S polnim trebuhom se lahko prepustimo samozadostnemu
udobju, post pa nas lahko odpre za duhovno. Post je po Olivieru Clémentu prostovoljna omejitev želja, da bi osvobodili najglobljo željo, ki hoče slaviti Boga in služiti
bližnjemu. Kot pravi ta pravoslavni teolog, se post spopada z dvema prvotnima
strastema in ju omejuje, namreč s požrešnostjo in napuhom. Ti grešni nagnjenji
zavijata resničnost okrog ega in vodita v duhovno brezčutnost.Odpoved hrani ali
drugim stvarem, ki jim lahko posvečamo preveč pozornosti, nam lahko pomaga, da
postanemo manj navezani na vse ustvarjeno.
Molitev
»Ni nam bilo zapovedano brez prestanka delati, bedeti in se postiti, nenehno pa
moramo moliti,« pravi Evagrij Pontski. Post je v judovskem in krščanskem izročilu
vedno tesno povezan z molitvijo, saj nas le tako lahko navezuje na Boga. Kdor hoče
ostati v živem stiku z Bogom, ne more drugače, kot da se odloči za srečanje z njim v
molitvi, ki mu rečemo tudi dihanje duše. Nemški kardinal Karl Lehmann je ob začetku
letošnjega posta dejal, da v molitvi ne gre v prvi vrsti za to, da izrekamo veliko besed
v pogovoru z Bogom, marveč za to, da utihnemo, da prisluhnemo Božjemu glasu v
nas in okoli sebe, v naravi in v svetu. S tem je povezana molitev v različnih oblikah,
od očenaša do kratkih, enostavčnih molitev, do daljše, meditativne molitve.
Miloščina
Delitev z drugimi je tretja pogosta vaja v postnem času. Kdor pristno in iskreno
moli in se posti, ne more ostati le pri sebi, ampak se s pogledom obrne k drugim.
Mar ni post »v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v
hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš, in se ne potuhneš pred svojim rojakom?«
se sprašuje prerok Izaija. Če služimo bližnjemu, se izognemo nevarnosti, da bi se
ukvarjali samo s seboj.

VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2007

KRSTI: V naši župniji je bilo lansko leto krščenih 62 otrok, trije iz naše župnije
pa so bili krščeni drugod (33 dečkov in 32 deklic). Od teh je bilo 46 zakonskih, 18
nezakonskih in eden civilno zakonski.
PRVO SVETO OBHAJILO je prejelo 72 otrok.
SVETO BIRMO je prejelo 77 birmancev.
POROKE: Oklicanih je bilo 29 parov. Od teh se je v naši župniji poročilo 15.
ZAKONSKE JUBILEJE je praznovalo 35 parov.
POGREBI: Cerkvenih pogrebov je bilo 52 (29 moških in 23 žensk) in trije civilni. Skupna povprečna starost je bila 73 let (pri moških 70, pri ženskah pa 77 let).
Najstarejši moški je bil star 92, najmlajši pa 30 let. Najstarejša ženska je bila stara
94, najmlajša pa 30 let. Od vseh umrlih je bilo 29 previdenih in 23 neprevidenih.
Med neprevidenimi je res nekaj takih, ki so umrli nenadoma, za večino pa bi lahko
poskrbeli sami ali domači. Tudi v vsaki bolnišnici lahko bolnika obišče duhovnik,
če le kdo izrazi željo. Mnogi, ki zapuščajo ta svet, skrbijo zgolj za telesno zdravje,
pogreb in grob, vse premalo pa za dušo in večnost. Hvalevredno pa je, da namesto
obilice sveč in cvetja, sorodniki in prijatelji darujete tudi za svete maše in v dobrodelne namene.

NAPOVEDNIK

SVETE MAŠE MED TEDNOM bodo odslej v zimskem času vsak večer v kapeli.
Razen ob sobotah in prvih petkih, ko bo sveta maša v cerkvi.
DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE
V naši župniji že več let potekajo posebne duhovne vaje za zakonce. Njihova
posebnost je predvsem v tem, da potekajo kar v domači župniji. Prijavljeni pari
torej obiskujejo duhovne nagovore v župnijski dvorani. Ta oblika duhovnih vaj je
predvsem dobra priložnost za tiste, ki za več dni ne morete od doma. Duhovne vaje
bo vodil jezuitski pater Vili Lovše. Ker smo v letu družine, vas še toliko bolj vabimo k udeležbi in sodelovanju. Duhovne vaje pa bodo med vikendom od petka, 25.
januarja zvečer in do nedelje, 27. januarja. Prijave zbiramo v župnišču.
SEJA ŽPS bo v sredo, 30. januarja, po večerni sveti maši.
PRVO SVETO OBHAJILO bo v Šenčurju letos v nedeljo,18 maja, ob 10. uri.
SVETA BIRMA pa bo v naši župniji v nedeljo, 6.aprila, ob 10. uri. Birmoval bo
stiški opat p. Janez Novak. Duhovne vaje za birmance bodo od 22. do 24. februarja
in od 29.februarja do 3. marca. Obakrat v Adergasu.
MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV
Vsako leto se kristjani različnih Cerkva med 18. in 25. januarjem povežemo v
svetovni molitveni osmini za edinost kristjanov, ki je znana tudi pod imenom ekumenska osmina. Namen molitvene osmine je, da v sklopu ekumenskih prizadevanj
še posebej povabi k molitvi in delu za edinost vseh krščanskih Cerkva. Letos praznujemo stoletnico omenjene molitvene osmine. Anglikanski duhovnik Paul Wattson iz
zvezne države New York (ZDA) jo je namreč prvič obhajal med 18. in 25. januarjem
1908. Tudi tokrat se v prošnji k Bogu „da bi bili eno“ povežimo z vesoljno Cerkvijo
in s sodelovanjem v domači župniji pričujmo za dano priložnost.
KRIŽEV POT bomo v postnem času molili vsak petek pol ure pred sv. mašo in
ob nedeljah ob 14. uri.
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AGNES
19.00 †Cilka in Andrej Repnik
(NEŽA, JANJA)
†Angela Remic
mučenka
VINCENCIJ
diakon in
mučenec
ZAROKA MARIJE
IN JOŽEFA

19.00 †Janez in Ivana Kepic, obl. (Iz Luž)
†Zdravko Potočnik
19.00 †Pavla Zupan, 7. dan
†Pavla Arnež
†Andrej in Marija Ropret ter brat Vladimir in sestra Kosirnik

FRANČIŠEK
19.00 †Franc Rakovec
SALEŠKI
†Pavle Svetelj
škof in cerk. uč.
SPREOBRNITEV 19.00 †Franc Gregorin, 7. dan
†Pavla in Primož Vreček, obl.
APOSTOLA
†Vinko Gašperlin
PAVLA
TIMOTEJ
škof
3. NAVADNA
NEDELJA

18.00 †Janez Mulej, obl.
†Marija Rozman
8.00 za farane
10.00 †Apolonija Osterman, obl.

TOMAŽ
19.00 †Ana Umnik, obl.
AKVINSKI
†Marko Jerič, obl.
red. in cerk. uč.
VALERIJ
škof
MARTINA
mučenka

19.00 †Antonija in Valentin Delovec
†Ana Ogris, obl.
19.00 †Martina Kos
†Pavla Slemc, obl.

JANEZ BOSKO
19.00 za Božjo previdnost in usmiljenje
ustanovitelj
†Marija Pavlič
salezijancev
BRIGITA IRSKA 17.00 †oče Franc in mama Ana Štempihar (VISOKO)
19.00 †stric Tone ter Jurij in Angela Čebašek
opatinja
GOSPODOVO 8.00 †starši Marija in Albin Okorn
DAROVANJE- 10.00 †Alojz Potočnik, obl.
18.00 †oče Jože in teta Micka Sajevic, obl.
SVEČNICA
4. NAVADNA
NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †starši Alvijan
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19.00 †Angela Luskovec, obl.
†Franc Rozman, obl.

AGATA
devica in
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19.00 †Vinko Vrhovnik
†starši Franc in Rozalija Bergant ter Jože Čebulj
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RIHARD
kralj

19.00 †Valentin Okorn
†Uršula Bobnar, obl.
19.00 za duhovnike in nove duhovniške poklice
†Helena Kveder, obl.

HIERONIM
EMILIANI
redovnik

19.00 †Jakob in Katarina Gašperšič, obl.
†Vladimir Ropret, obl.

APOLONIJA
(POLONA)
mučenka

17.00 †Maks Zupanc (VOKLO)
18.00 †Maks Krumpestar
†Franci Baligač, obl., in starši, sestra ter brat Bovha

1. POSTNA
NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †Janez, Marija in Franc Pilar

LURŠKA MATI
BOŽJA
EVLALIJA
mučenka

19.00 †Janez Sušnik
†starši in brat Jože Kepic
19.00 †župnik Matej Zevnik
†Amalija Galjot

JORDAN SAŠKI 19.00 †Helena Rakonič
†starši Alojz in Valentina ter dva brata Potočnik
redovnik
VALENTIN
(ZDRAVKO)
mučenec

19.00 †Valentin Bonča
†Valentin Delavec, obl.

KLAVDIJ
redovnik

19.00 †Kristina Debeljak, 30. dan
†Marjan in starši Juvan
†Angela in Janez Kalan, obl.

JULIJANA
mučenka

18.00 †Pavla Zupan, 30. dan
†Ivan Benedičič, obl.
†Janez in Ivana Svetelj, obl.

2. POSTNA
NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †Ivan in Anton Cankar, obl.

Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnijski upravitelj, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-mail: urban.kokalj@rkc.si

FEBRUAR

