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GREH - NEODGOVORNA GRADNJA ŽIVLJENJA
Ali v sedanjem svetu sploh še lahko govorimo o »grehu«? Gotovo je »greh«
zastarela in neprijetna beseda, ki predpostavlja ustaljena merila o tem, kaj je prav
in kaj napak. Kdo lahko danes pove, kaj je prav in kaj ne? Kaj je odgovorno
zame, za mojo družino, moj narod … in kaj ne? Kaj je tisto, kar ohranja »mojo
hišo« na trdih tleh, in kaj je tisto, kar jo lahko vsak hip spodnese, skupaj z vsem,
kar mi je ljubo?
Mnogi danes mislijo, da ni nobenih trdnih pravil za ravnanje, kot je to bilo
nekoč. Pravijo, da moramo biti zvesti sami sebi in se odločati glede na to, kaj
je za nas dobro in kaj bo nam v škodo. Tako v praksi vsaka družba odloči, da
je določeno ravnanje napačno, in kaznuje tiste, ki delajo nesprejemljive stvari.
Zakoni vsake države naj bi predstavljala ustaljena, trdna merila o tem, kaj je prav
in kaj narobe – torej to, kar ti omogoča v neki skupnosti dostojno življenje, in
tisto drugo, kar ti lahko spodnese tla pod nogami.
Vsakdo torej gradi svojo lastno hišo, hkrati pa s svojo odgovornostjo tudi našo
skupno hišo, mesto… svet. Samo z odgovornimi dejanji, ki ne bodo temeljila
na prevarah, samovšečnosti in drugih grešnih podvigih, lahko računamo na to,
da bomo pri Gospodu sprejeti. Da bo tudi on skrbel za to, da se »naša hiša« ne
poruši.
Dejstvo je, da – četudi pravimo, da je greh danes splošni družbeni problem
– to posamezniku ne odvzame odgovornosti za njegova dejanja. Greh je namreč
v prvi vrsti problem posameznika. Z njim ne moremo odgovorno izbirati med
pravilnim in napačnim.
Vendar kristjani verujemo, da nas je Bog naredil odgovorne zase in da mu
je všeč, če drug z drugim ravnamo odgovorno. Če se bomo trudili v tej smeri,
bomo gradili na trdne temelje.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podobo Svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v Celju,
bo v mesecu juniju gostila podružnica svetega Jerneja v Voklem. Sprejem bo v nedeljo, 1. junija, pri sveti maši ob 8.30. Tisti, ki želite sveto družino sprejeti pod okrilje
svojega doma, se za termin dogovorite z Matejo Golorej (tel.: 040 680 542).

SVETE MAŠE

Z mesecem junijem bodo svete maše v župnijski cerkvi ob ponedeljkih, torkih in
sredah zjutraj ob 7. uri. Vse ostale dneve med tednom pa zvečer ob 19- ih.
S prvim junijem sprejemamo mašne namene za mesec september.

ŽUPNIJSKI DAN DRUŽIN

V soboto, 7. junija, pripravljamo v naši župniji tako imenovani Družinski dan.
Ob 13. uri se bomo zbrali na Stagnah (na Olševku) in se peš podali proti Štefanji
gori, kjer bomo imeli poseben program druženja, ob 15.30 pa sveto mašo. Po sveti
maši se bomo vračali domov.

MARIJA IZ FATIME NAS VABI V STIČNO

Od četrtka, 12., do nedelje, 22. junija, bo Slovenija gostila Marijo romarico iz
Fatime. Domovala bo v cistercijanskem samostanu v Stični. Vsak dan naj bi jo
obiskali verniki iz določenih škofij. Verniki ljubljanske nadškofije se bomo ob njej
posebej zbrali v soboto, 14. junija, zvečer. Ob 18. uri bo v cerkvi molitev rožnega
venca in nagovor dr. Alojzija Snoja. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo vodil nadškof
msgr. Alojz Uran. Po sveti maši bo še procesija. Lepo bo, če se bomo tudi tokrat v
čim večjem številu zbrali ob Božji Materi Mariji, jo počastili in z zaupanjem prosili
Njenega varstva in priprošnje pri Bogu. Iz naše župnije bo priskrbljen avtobusni
prevoz. Prijavite se v župnišču. Odhod avtobusa iz Šenčurja bo ob 16.30.

Mati Marija!
Tvoje naj bodo slovenske družine, naša mladina, cvet domovine!
Tvoji naj bodo slovenski domovi, travniki, polja, zeleni gozdovi!
Tebe slavijo naj naše planine, vinske gorice in sončne ravnine!
Zemlja slovenska, družine, ljudje, upajo v Tvoje prečisto Srce!

IZLET ZA BIRMANCE V AQVALAND

Za birmance pripravljamo obljubljeni izlet v vodni park Aqvaland v Italiji. Izlet
naj bi bil v soboto, 21. junija. Več o tem izletu boste birmanci še osebno obveščeni
preko internetne pošte.

POLETNI ORATORIJ

Enotedenski poletni oratorij bo v naši župniji od 6. do 13. julija. Prijavnice so že
na voljo v župnišču. Število otrok bo omejeno in sicer do 200. Prispevek za prvega
otroka iz ene družine znaša 30 €, za dva 50 €, za tretjega in vsakega nadaljnega pa
je oratorij brezplačen. V to ceno so vključeni stroški priprav, spominkov, materialov
za delavnice, izlet, malica... Srečanje za animatorje bo v nedeljo, 22. junija, ob
16. uri. Vse priprave in skrbno delo naših animatorjev podprimo z molitvijo.

ŽUPNIJSKO ROMANJE V RIM

Od 2. do 5. oktobra pripravljamo župnijsko romanje v Rim. Ostale informacije
bodo oznanjene naknadno. Lahko pa se že prijavite v župnišču.
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FILIP NERI
duhovnik
AVGUŠTIN
CANTERBUR-YJSKI, škof

19.00 †Jože Sitar, obl.
†Ana Čimžar, Jožica Kosmač in Marjan Bučan
19.00 †Pavle Svetelj, obl.
20.00 †Janez Ogris, obl. (LUŽE)

GERMAN
PARIŠKI
škof

19.00 †Alojz Pajer, obl.
20.00 †Ciril Luskovec, obl. (SREDNJA VAS)

MAKSIM
EMONSKI
škof

19.00 †Janez Novak, obl.
†Tone Umnik, obl.

SRCE
JEZUSOVO

19.00 †Peter in Angela Remic
20.00 †Rozalija Plevel, 30. dan
†Janez, obl. in Ivan Plevel (VISOKO)

8.00 †Ciril Ahčin, obl. (VOKLO)
OBISKANJE
DEVICE MARIJE 19.00 †starši Draksler
9. NAVADNA
NEDELJA
MARCELIN IN
PETER
mučenca

7.00 za farane
8.30 za Božji blagoslov v zakonu in družini (VOKLO)
10.00 †nadškof dr. Franc Perko
7.00 †Janez Kristanc in pokojni Dežmanovi
†Tanja Blejc ter Franc in Minka Rabič

KAREL in drugi
7.00 †starši Jože in Marija Zupanc
ugandski
20.00 †starši in trije bratje Ropret (LUŽE)
mučenci
KVIRIN
mučenec

7.00 †Frančiška Žagar
20.00 †Ana, obl. in Matija Gašperšič (SREDNJA VAS)

BONIFACIJ
škof in
mučenec

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Miran in Miha Štremfelj

NORBERT
škof

19.00 †Franc Drolc, obl.
20.00 †Marija Cankar, 30. dan (VISOKO)

ROBERT
opat

8.00 †iz družine Pipan in Pintar (VOKLO)
19.00 †Anton in Antonija Ropret

10. NAVADNA 7.00 za farane
10.00 †Pavel Kavčič, obl.
NEDELJA
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PRIMOŽ IN
FELICIJAN
mučenca

7.00 †Marija Kejžar, obl.
†Franc Logar, obl. (Iz Pipanove 27)

BOGUMIL
POLJSKI
škof

7.00 †Alojz Zupan
20.00 †padli in pobiti med II. svetovno vojno in po njej

BARNABA
apostol

7.00 †starši in Štefan Brezar
20.00 †iz družine Rode in Prestor (SREDNJA VAS)

ESKIL
mučenec

19.00 †starši Avman
†Marija Pirc, obl.

(LUŽE)

ANTON
19.00 †oče Anton in sin Anton Logar
PADOVANSKI
20.00 †Vinko in starši Vreček (VISOKO)
red. in cerk. uč.
VALERIJ
mučenec

8.00 †starši Prestor (VOKLO)
19.00 †Alojzija in Alojz Kimovec

7.00 za farane
11. NAVADNA
10.00 †Milan Umnik
NEDELJA
10.00 za sosesko v čast svetemu Vidu (VISOKO)
GVIDO
KORTONSKI
redovnik
GREGOR
BARBARIGO
škof

7.00 †Franci Svetelj
†Marija, Franc in Jelka Vreček
7.00 †Alojzij Gašpirc
20.00 †Ivana in Jakob Gašperlin, obl. (LUŽE)

MARKO
mučenec

7.00 †Alojz Rogelj
20.00 †ata Jože in brat Jože Erjavec (SREDNJA VAS)

NAZARIJ
škof

19.00 †Janez Škofic, obl.
†Marija Žvan, obl.

SILVERIJ
papež

19.00 †Alojzija in Martin Porovne
20.00 †Vida Podpeskar (VISOKO)

ALOJZIJ
GONZAGA
redovnik

8.00 †starši, dva brata in sestra Oselj (VOKLO)
19.00 †dva Alojzija Pajer

12. NAVADNA 7.00 za farane
10.00 †dva brata Lang
NEDELJA
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