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ALEKSANDER
škof

18.00 †oče Franc Rakovec, obl.
†Alojzij in Marija Florjančič, obl.
†Angelca Jankovič, obl.

BAZILIJ
redovnik

18.00 †Franc Teran in starši Žerovnik
†Alojz Prestor, obl.

ROMAN
opat

18.00 †starši in brat Jože Erjavec
†Vladimir, obl. in starši Ropret
za spoznavanje in sprejemanje Božje volje

ALBIN
škof

18.00 †Albin Svetelj
†Andrej Arnež, 30. dan
†Emilija Knez, 30. dan (sv. maša darovana drugod)

NEŽA
PRAŠKA
opatinja
ANZELM
opat
3. POSTNA
NEDELJA
HADRIJAN
mučenec
NIKA
redovnica
celodnevno
češčenje SRT
PERPETUA
IN FELICITA
mučenki

18.00 †Anton Mubi, Slavka Osterman in Helena Podgoršek
†Franc Gašperlin
19.00 †Cecilija Bitenc (VISOKO)
8.00 †Ana Gašpirc (VOKLO)
18.00 †Peter Gašperlin, obl. - iz Milj
†Vincenc Podobnik
8.00 za farane; 8.00 †Miha Sajevec (OLŠEVEK)
8.30 †Marija Jarc (VOKLO)
10.00 †oče Anton in sin Tone Žerovnik
19.00 †Marija, obl. in Vinko Frantar
18.00 †oče Franc, obl. in teta Marija Logar - iz Voklega
†Andrej Barle, obl.
†Angela in Franc Vreček, obl.
8.00 †Marjeta Sluga; za duhovnike in nove duhovne poklice
18.00 †Frančiška, Franc in Antonija Golob; †Jože Mohar
†Marjan Stegnar, obl.; v priprošnjo za zdravje
18.00 †Frančiška Rozman
†Franc in Ana Galjot, obl.
†starši Marija in Albin Okorn

JANEZ
OD BOGA
redovni ust.

18.00 †Pavel Režek, 30. dan
†Pavel in Pavla Gorenec

FRANČIŠKA
RIMSKA
redovnica

18.00 †starši Žepič
†Luka Kordež

MAKARIJ
škof
4. POSTNA
NEDELJA

18.00 †Branko Sukič
†starši in Jože Gašperšič, obl.
8.00 za farane; 8.00 za Božji blagoslov (OLŠEVEK)
10.00 †Lovro in Jožefa Sodnik, obl.
19.00 †Marko Jerič

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

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXIII, številka 2
11. februar 2018
SVETI POSTNI ČAS

Na pepelnično sredo, ki naj povsod velja za dan strogega posta, je ob začetku
štiridesetdnevnega postnega časa obred pepeljenja. Posipanje s pepelom v znamenje
kesanja in žalosti so poznali že Izraelci v stari zavezi. Kristjani so ga sprejeli v obred
začetka javne pokore velikih grešnikov na začetku posta, kar je v rimskem obredu
ostalo do danes in je namenjeno vsem vernikom.
Post – premagovanje v jedi, govorjenju in s tem povezana odpoved dobrinam, ki
jih nato kot miloščino damo tistim, ki so v stiski – je posebej kot strogi post zapovedan na pepelnico in na veliki petek.
Torek pred pepelnico (pustni torek) liturgično ni poudarjen, se je pa ob misli
na bližnjo odpoved razvil v dan pretiranega veseljačenja in nezmernega uživanja.
Kristjani so marsikje v dneh pred pepelnico uvedli spokorna opravila v zadoščenje,
večkrat povezana s češčenjem Najsvetejšega.
Postne nedelje so bile v času cerkvenih očetov (4.-7. stoletje) namenjene shodom,
na katerih so s katehumeni obhajali posamezne stopnje priprave na krst. Pozneje so
to delali ob postnih delavnikih. V prenovljenem bogoslužju uvajanja v krščanstvo
so ta opravila bližnje priprave razporejena po vsem postnem času.
V ljudski pobožnosti so se zlasti v drugem tisočletju razvile pobožnosti križevega
pota, molitve žalostnega dela rožnega venca, obešanje posebnega postnega prta in
podobno, v novejšem času naj bi v teh tednih obhajali zlasti skupna spokorna opravila
in pa seveda prejemali odpuščanje pri zakramentalni spovedi.
Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60.
leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni
do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
V postnem času smo še posebej lepo povabljeni k pobožnosti križevega pota,
ki ga bomo pri farni cerkvi molili vsak petek in vsako nedeljo pol ure pred
vsako sveto mašo!

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

V torek, 6. marca, bomo pri župnijski cerkvi obhajali slovesni praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Zjutraj ob 8- ih bo najprej sveta maša, ki jo
bo daroval župnik iz Preddvora g. Branko Setnikar. Po sveti maši bomo Najsvetejše
izpostavili v češčenje in molitev. Sledile bodo naslednje molitvene ure:
- ob 9- ih možje in fantje
- ob 10- ih tiha in zasebna molitev
- ob 11- ih farani iz vseh podružnic
- ob 12- ih molitev, ki jo oblikujemo duhovniki
- ob 13- ih žene in dekleta
- ob 14- ih tiha in zasebna molitev
- ob 15- ih molitev oblikuje Frančiškova skupina
- ob 16- ih veroučenci od petega do devetega razreda
- ob 16.30 veroučenci od prvega do četrtega razreda
- ob 17- ih skupna molitev
- ob 18- ih sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto
mašo, ki jo bo daroval ravnatelj Bogoslovnega semenišča g. Peter Kokotec.
Ta dan lepo povabljeni tudi k sveti spovedi. Zjutraj med sveto mašo bo spovedoval domači kanonik prelat Vinko Prestor, od 10- ih do 12- ih domači župnik,
popoldan od 17- ih dalje pa nadškofijski kancler g. Franci Miklič.

BREZPLAČNI TEČAJ NEGE NA DOMU

Župnijska Karitas ponovno pripravlja brezplačni tečaj nege bolnikov na domu.
Prvo srečanje bo v četrtek, 15. februarja, takoj po večerni sveti maši. Tečaj bo potekal ob četrtkih v obsegu 20 ur, petkrat po 3 ure (4 šolske ure). Prijave zbira Barbara
Leskovar na tel.: 031 350 949.

VEČER OSEBNE VERE ZA MLADE

Vsi mladi lepo vabljeni na pogovorni večer z bratom Lukom Modicem, mladim
redovnikom kapucinom, ki bo z nami podelil zanimivo življenjsko zgodbo na poti
odkrivanja vere. Srečanje bo v petek, 16. februarja, ob 19.30 v župnijski dvorani.
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LETOŠNJE FARNO ROMANJE

Farno romanje k patru Piju v San Giovanni Rotondo Monte Gargano in Loreto
bo od 26. do 28. aprila. Cena z avtobusnim prevozom, dva polpenziona, cestnine in
prispevki, ddv, organizacija in nezgodno zavarovanje znaša 295 €. Duhovni vodja
bo frančiškan p. Peter Lavrih. Več o romanju najdete v prejšnji številki Farnega lista
ali na spletni strani Komisariata za sveto deželo: www.sveta-dezela.si.
SVETE MAŠE - v župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za maj!
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18.00 †Valentin in brat Valentin Delovec
†Uršula Bobnar, obl.
†oče Jože in teta Micka Sajevic, obl.
18.00 †Angela Paušer, obl.
†Pavel in Ana Remic, obl.

PEPELNICA

8.00 †brat in sestre Vodnik
18.00 †Pavel Režek, 7. dan
†Valentin Delavec, obl.

KLAVDIJ
redovnik

18.00 †Marjan Juvan, obl.
†Helena Rakonič, obl.

JULIJANA
mučenka

18.00 †Ivan, obl. in Jorg Benedičič
†Angela, obl. in Janez Kalan

SREDA
FEBRUAR

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV

V četrtek, 15. februarja, bomo pred Najsvetejšim molili za naše družine; v četrtek,
22. februarja, bo eno uro pred sveto mašo molitev oblikovala Frančiškova skupina;
v četrtek, 1. marca, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek,
8. marca, pa bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitev.

JORDAN
redovnik

FEBRUAR

FEBRUAR

Srečanje za starše prvoobhajancev, birmancev in botrov bo v sredo, 28. februarja,
zvečer ob 19- ih v župnijski cerkvi. Lepo povabljeni tudi vsi ostali!

FELIKS
opat

SILVIN
škof
1. POSTNA
NEDELJA
KONRAD
spokornik
LEON
škof

18.00 †Gabrijela Kavčič, obl.
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

†Marija Milač, 30. dan; za farane (župnik mašuje drugod)
†iz družine Osterman- Luže 2 (OLŠEVEK)
†Anton Sajevic, obl.
†Marija in Jakob Sajovic
†Ana in Franc Rejc
†Stanislav Remic (župnik mašuje drugod)
†Andrej Fabian (kaplan mašuje drugod)

18.00 †starši Zupan ter bratje in sestre
†Tone Belehar, obl.
†Franc Globočnik (kaplan mašuje drugod)

PETER DAMIANI 18.00 †Tina Vidmar, obl.
†Janez Škofic, obl.
škof in
†Pavel Hudobivnik (kaplan mašuje drugod)
cerkveni učitelj
SEDEŽ
APOSTOLA
PETRA

18.00 †Anica Bolka, obl.
†Pavla Kavčič, obl.
†Franc Galičič (kaplan mašuje drugod)

POLIKARP
škof in
mučenec

18.00 †Rudi Komurka, obl.
†Avgust, obl. in Silvo Krumpestar
†Franc Jenko, obl.

MATIJA
apostol
2. POSTNA
NEDELJA

18.00 †Mateja Kimovec
†Matija Pernuš
8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
†Marija in Vinko Zorman
(OLŠEVEK)
†Franc Luskovec, obl.

