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SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV

Srečanje za starše prvoobhajancev, birmancev in botrov bo v petek, 16. marca,
zvečer ob 19- ih v župnijski cerkvi. Lepo povabljeni tudi vsi ostali!

GOSPODOVO OZNANJENJE DEVICI MARIJI

Praznik Gospodovega oznanjenja Devici Mariji sicer obhajamo 25. marca, ker pa
je letos ta dan nedelja, bomo praznik liturgično praznovali že v soboto, 24. marca, pri
svetem bogoslužju zjutraj ob 8- ih. Ta dan je tudi materinski dan in se s hvaležnostjo
spomnimo vseh naših mater, ki so nam skupaj z očeti posredovale življenje. Očetov
se bomo še posebej spomnili v ponedeljek, 19. marca, na praznik svetega Jožefa.
Že v nedeljo, 18. marca, pa nas pevci OPZ Mladi upi iz Olševka vabijo, da se
po jutranji sveti maši ob 8- ih zadržimo v cerkvi svetega nadangela Mihaela in
prisluhnemo programu, ki ga pripravljajo v zahvalo staršem in dobrotnikom
za vso ljubezen, podporo in skrb.

CVETNA NEDELJA

Na cvetno nedeljo se bomo pri svetem bogoslužju spominjali Jezusovega slovesnega vhoda v mesto Jeruzalem. Ob tem bomo blagoslovili butarice, oljke in ostalo
zelenje. Oljčne vejice boste lahko prejeli že na tiho nedeljo. Darove, ki jih boste ob
tem darovali, bodo namenjeni za obnovo in vzdrževanje cerkva na naši slovenski
obali. Na cvetno nedeljo bomo pri sveti maši ob premišljevanju pasijona Gospodvega trpljenja vstopali tudi v Njegovo odrešenjsko trpljenje in smrt. Popoldan bo
ob 15.30 za našo župnijo križev pot in sveta maša na Taboru pri Podbrezjah.
Odhod avtobusa bo ob 14.30. Prijavite se v župnišču!

SPOVEDOVANJE PRED VELIKO NOČJO

Na cvetno nedeljo, 25. marca, bosta zjutraj od 7- ih in skozi ves dopoldan spovedovala frančiškan p. Franci Seničar in nadškofijski kancler g. Franci Miklič. Priložnost
za sveto spoved boste imeli še skozi ves veliki teden od 17- ih dalje.

OBHAJILO BOLNIKOV PO DOMOVIH

Obhajilo bolnikov po domovih pred veliko nočjo bo v sredo, 28. marca, dopoldan.
Ne bojmo se povabit duhovnika na svoje domove ter bolnim in onemoglim priskrbimo duhovno moč svetih zakramentov.

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE

VELIKI ČETRTEK je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal zadnjo
večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Obrede velikega
četrtka bomo začeli s sveto mašo Gospodove zadnje večerje ob 19- ih. Med sveto
mašo bo obred umivanja nog. Po sv. maši bo molitev z Jezusom na Oljski gori. Najprej
bo skupna molitvena ura, njej pa bo vse tja do polnoči sledila tiha in zasebna molitev.
VELIKI PETEK je dan Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post.
Popoldan ob 15- ih bomo molili križev pot. Zvečer ob 19- ih bodo obredi velikega
petka. Po končanih obredih bo ura molitve in češčenja Jezusa v Božjem grobu.
VELIKA SOBOTA je dan, ko bomo ob Jezusovem grobu molili in premišljevali
Njegovo trpljenje in smrt. Ob 7- ih bo blagoslov vode in ognja. Nato bomo v Božjem
grobu izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev. Najprej ste k molitvi povabljeni
možje in fantje, od 8- ih do 9- ih Frančiškova skupina, od 9- ih do 10- ih bo tiha
in zasebna molitev, od 10- ih do 11- ih povabljeni veroučenci od 1. do 3. razreda,
od 11- ih do 12- ih veroučenci od 4. do 6. razreda, od 12- ih do 13- ih birmanci, od
13- ih do 14- ih bo tiha in osebna molitev, ob 14- ih blagoslov velikonočnih jedi,
od 14.30 do 15.30 povabljene k molitvi žene in dekleta, od 15.30 do 16.30 molitev
oblikuje molitvena skupina, od 16.30 do 17- ih bo tiha in osebna molitev, ob 17- ih
blagoslov velikonočnih jedi, od 17.30 do 18.30 bo tiha in osebna molitev, ob 18.30
bomo molili rožni venec, ob 19- ih pa bo slovesna velikonočna vigilija.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI
ŠENČUR: ob 14- ih in 17- ih
SREDNJA VAS: ob 16- ih
VISOKO: ob 15- ih
VOKLO: ob 15- ih
HOTEMAŽE: ob 15.30
VOGLJE: ob 16- ih
OLŠEVEK: ob 15- ih
PREBAČEVO: ob 15- ih
LUŽE: ob 16- ih
HRASTJE: ob 16- ih

VELIKA NOČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Na veliko noč bomo Najsvetejše izpostavili že zjutraj ob 5- ih. Ob 6- ih bomo
začeli z vstajensko procesijo. Na čelu procesije gre kip Vstalega Zveličarja, za njim
farno bandero ter možje in fantje iz Šenčurja. Sledijo bandera in farani iz podružnic,
pred asistenco z Najsvetejšim pevci, za nebom pa žene in dekleta iz Šenčurja. Tudi
fante iz podružnic prosimo, da prinesete bandera, ključarji pa laterne. Za varnost na
cesti prosimo člane Avto moto društva Šenčur. Po procesiji bo slovesna sveta maša.
Praznična sveta maša bo tudi ob 10- ih in ob 19- ih. Pri vseh svetih mašah bo ofer
ali darovanje za nove orgle. Popoldan ob 14- ih bo še protipotresna pobožnost z
litanijami Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 15. marca, bomo pred Najsvetejšim molili evharistični križev pot; v četrtek, 22. marca, bomo molili za naše družine; na veliki četrtek, 29. marca, bo molitev
po sveti maši; v četrtek, 5. aprila, pa bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitev.
Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Urha iz Hotemaž bo na
belo nedeljo, 8. aprila, zjutraj ob 8.30.

ŠE EN KONCERT V POZDRAV NAŠIM NOVIM ORGLAM

V soboto, 7. aprila, bo pri večerni sv. maši prepeval CeMePZ sv. Mihaela iz
Olševka. Na orgle bo igral Matic Podobnik. Sv. maši bo sledil koncert. Lepo vabljeni!
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JUSTINA
redovnica

18.00 †Janez Maleš; †Angelca Bolka
†starši in brat Jože Sodnik
(sv. maša darovana drugod)
†starši, sestra Marinka in brat Jože Štern

KRISTINA
mučenka

18.00 †Miha, obl. in Marija Ovnik
†starši Alojz in Valentina ter bratje Potočnik

PAVLINA
redovnica

18.00 †Boštjan Pogačnik, 7. dan; †Jože Turk in Jože Pikš
†Janez in Francka Rebernik ter Jože Bergant
†Irena Potočnik (sv. maša darovana drugod)

PLACID
redovnik

18.00 †Janez Pavlič, obl. in hči Marjeta
†Franc Ropret

HILARIJ
škof

18.00 †Martin Hočevar, 7. dan
†starši Alojz in Ana ter bratje in sestre Luskovec
†starši Janez in Marija ter brat Kazimir Mohar

PATRIK
škof

18.00 †Jerca in Jože Sajevic
†Jože Žnidar

5. POSTNA TIHA
NEDELJA
JOŽEF
mož Device
Marije

8.00
8.00
10.00
10.00
19.00
8.00
18.00

za farane
†Ludvik, Marija in vsi rajni iz dr. Podjed (OLŠEVEK)
†Marija Vesel, 7. dan; †starši Svetina in Rozman
†Alojz in stari starši Zupan, obl. (VISOKO)
†Jožef Ferlan; †Peter in Vida Jankovič - Hrastje 27
na čast sv. Jožefu za Božji blagoslov v družini
†Jože Mohar; v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu
na čast sv. Jožefu za modrost vzgoje in trdno vero

KLAVDIJA
mučenka

18.00 †Alojzija Lavrič
†Matija Pernuš

HUGOLIN
eremit

18.00 †Lada Umnik, obl.
†Luka Kordež
†Jožef Sodnik

LEA
spokornica

18.00 †Ivan Jarc, 30. dan
†Ivan in vsi rajni iz družine Pajer

REBEKA
redovnica

18.00 †Genovefa in Anton Draksler, obl.
†Silvo Brodar

GOSPODOVO 8.00 †Frančišek Škerjanc, 30. dan; Jakob Ajdovec, obl.
OZNANJENJE 8.00 †Marija Milač (OLŠEVEK)
DEVICI MARIJI 18.00 †Vinko Kavčič, 30. dan
8.00 za farane; 8.00 †Marjana Juvan (OLŠEVEK)
6. POSTNA 10.00 †Anton Logar, obl.
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19.00 †Albina Ušlakar, 30. dan; †Aljaž Kozamernik
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EVGENIJA
mučenka

19.00 †iz družine Stare in Kuhar
†Metka Markelj
†Silvo Balažic, obl.

PEREGRIN
redovnik

19.00 †Ivan, obl. in Marjan Zarnik
†Jernej, obl. in Milka Pilar

BOJAN
knez
VELIKI
ČETRTEK
VELIKI
PETEK
VELIKA
SOBOTA
VELIKA NOČ GOSPODOVO
VSTAJENJE
VELIKONOČNI
PONEDELJEK
SIKST I.
papež in
mučenec

19.00 †Ivan Rakonič, obl.
†Marija Milač
†Marija Vidmar, obl.
19.00 †Marija Jarc
za duhovnike in nove duhovne poklice
15.00 molitev križevega pota
19.00 obredi velikega petka
19.00 †Vinko in Anica Pušavec ter stari starši Zorman
za mlade, ki se pripravljajo na zakonsko in
družinsko življenje
6.00 za farane; v zahvalo; po namenu
8.00 †Kristina Košnjek (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
19.00 za milost odpuščanja
8.00 †Alojz Pavlinič, obl.; 8.00 †Franci Čebulj, obl.
10.00 †Lojze Kuhar
(OLŠEVEK)
19.00 †starši in brat Franc Rakovec
18.00 †Pavel Hudobivnik (LUŽE)
19.00 †Marija Dermastja in starši Gačnik

18.00 †starši in dva brata Delovec (SREDNJA VAS)
IZIDOR
19.00 †Vinko Vidmar in starši Drolc
škof in
†starši Čebašek, Vidmar in Begelj
cerkveni učitelj
JULIJANA
redovnica

19.00 †Boštjan Pogačnik, 30. dan
†Vinko Vreček

IRENEJ
škof in
mučenec

18.00 †starši in brat Lojze Kuhar
†Ana in Franc Dolhar, obl. (VISOKO)
19.00 †Martin Hočevar, 30. dan; †starši in dva brata Logar

8.00 †Anica in Franc Prestor (VOKLO)
19.00 †Luka Kordež, obl.
†Viktor Demšar, obl.
2. VELIKONOČ. 8.00 za farane;
8.00 †Alojz, obl. in Katarina Naglič (OLŠEVEK)
NEDELJA
bela n. in n. 10.00 †Marija Vesel, 30. dan; na čast angelu varuhu
Božjega usmil. 19.00 v zahvalo
HERMAN
redovnik
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