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PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA

V Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 10. maja, obhajali praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo.
Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših
krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja. Praznik
obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu
po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel
v nebo. Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim
Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na
več načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih
(Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi,
ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način
v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost med nami.

BINKOŠTNA NEDELJA

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo praznovali v nedeljo, 20. maja, bomo
v Katoliški Cerkvi sklenili velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči
in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu
nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh.
Iz svetopisemskih besedil izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira
oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni povezanosti
s prihodom Svetega Duha, zato v drugem delu Apostolskih del binkošti zavzemajo
središčno mesto. Celotno evangeljsko poslanstvo Cerkve je prikazano kot delovanje
pod vodstvom Svetega Duha. Vendar apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega
Duha ne samo ob nastanku Cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spremljanju
Cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega
Duha. Po molitvi, veri in svetih zakramentih Sveti Duh podarja moč za pričevanje
ter vodi Cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija.
Zaupajmo poslanstvo Cerkve Svetemu Duhu tudi v današnjih in prihodnjih časih!

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI

Praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi bomo praznovali v četrtek, 31. maja.
Praznik nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči in ga
obhajamo v četrtek po prazniku binkošti. Ta dan se posebej spominjamo Jezusove
navzočnosti v zakramentu svetega Rešnjega Telesa in Krvi – evharistije, ki je središče
krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih.
Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri kateri je kruh spremenil v svoje telo ter
vino v svojo kri, postavil zakrament evharistije, njegovo obhajanje pa je od začetkov
krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve zakramenta evharistije
se spominjamo pri vsaki sveti maši, posebej tedaj, ko duhovnik izreka posvetilne
besede nad kruhom in vinom. Kristjani verujemo, da kruh po prebistvenju (transsubstanciaciji) postane Jezusovo telo, vino pa Jezusova kri. Posvečene hostije se
hranijo v tabernakljih. Namen hranjenja posvečenih hostij je dejstvo Jezusove trajne
navzočnosti v zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje in obhajilo izven
svete maše, zlasti bolnikov po domovih.
Duhovniki monštranco z Najsvetejšim izpostavljajo v češčenje za posebne priložnosti, ob veliki noči in prazniku svetega Rešnjega Telesa in Krvi pa so v navadi
tudi procesije, ki potekajo po cerkvah ali v bližnji okolici. Tedaj duhovnika z Najsvetejšim poleg bogoslužnih sodelavcev spremljajo verniki in s tem izrazijo zunanjo
versko pripadnost. Na sam praznik, 31. maja, bomo po večerni sveti maši torej imeli
slovesno procesijo v čast Svetemu Rešnjemu Telesu. V primeru slabega vremena bo
procesija v nedeljo po jutranji sveti maši. K procesiji povabljeni farani iz vse župnije,
saj je ta procesija tudi zunanje znamenje naše povezanosti v evharističnem Jezusu.
Ključarji prinesite laterne, fantje bandera, prvoobhajanci in ostali otroci pa cvetje za
posipanje pred Najsvetejšim. Na čelu procesije gre farno bandero, za njim možje iz
samega Šenčurja, sledijo bandera iz podružnic skupaj s svojimi vaščani, za nebom
oziroma za Najsvetejšim z ožjo asistenco pa žene in dekleta iz Šenčurja. Za varnost
na cesti prosimo Avto moto društvo Šenčur. Poskrbimo tudi za pripravo oltarjev ter
praznično okrasitev hiš in domov. Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi na
Olševku in v Hrastju zvečer ne bo svete maše, povabljeni pa k župnijski cerkvi
in skupni slovesni procesiji v Šenčurju!

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

Slovesnost prvega svetega obhajila v Šenčurju in na Olševku bo v nedeljo, 13.
maja, v Vogljah in Trbojah v nedeljo 20. maja, v Hrastju pa v nedeljo, 27. maja.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 10. maja, bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitev; v četrtek, 17.
maja, bomo molili za naše družine; v četrtek, 24. maja, bo molitveno uro oblikovala
Frančiškova skupina; v četrtek, 31. maja, na zapovedani praznik Svetega Rešnjega
Telesa in Krvi, pa bo po večerni sveti maši procesija Svetega Rešnega Telesa.

KONCERT V ŽUPNIJSKI CERKVI IN V SREDNJI VASI

Magister Tomaž Nagode, župnik v Smledniku, nam ponovno pripravlja orgelski
koncert, ki bo v nedeljo, 27. maja, po večerni sveti maši.
Ljudski pevci hiše čez cesto KS Sebenje nam pripravljajo koncert ljudskih pesmi,
ki bo v nedeljo, 3. junija, zvečer ob 18- ih v cerkvi svete Radegunde v Srednji vasi!
POLETNI ORATORIJ bo od 9. do 14. julija!
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GIZELA
opatinja

18.00 urna maša (HOTEMAŽE)
19.00 †starši Franc in Rozalija Torkar
†Pavel Režek

18.00 urna maša (LUŽE)
Obletnica
19.00 †iz družine Demšar - Štefetova ul. 33
posvetitve
urna maša
ljubljanske stol.
IZAIJA
prerok
GOSPODOV
VNEBOHOD
ODO
opat
LEOPOLD
MANDIĆ
redovnik

9.00 po namenu (OLŠEVEK) - konferenca dekanijskih duhovnikov
18.00 urna maša (SREDNJA VAS)
19.00 †Vinko Vidic, obl.; †Kazimir, obl. in starši Mohar
8.00 †Murnovi
18.00 †duhovnik Janez in sestra Anica Vilfan (OLŠEVEK)
19.00 †Mimi Jurica; v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon
18.00 †Tomažičevi (VISOKO)
19.00 †Alojz in Marija Gašpirc, obl.
8.00 †Francka Likozar, obl. (VOKLO)
19.00 †Tončka Gašperlin ter Antonija in starši Pikš

8.00 za farane
7. VELIKONOČ. 10.00 †Frančiška Rozman, obl; za prvoobhajance
10.00 za zdravje (OLŠEVEK)
NEDELJA
19.00 †Marija Ogris, obl.
18.00 †Stane Kozelj (HOTEMAŽE)
BONIFACIJ
19.00 †dva Janeza in Mihaela Mulej
mučenec
†starši Ana in Aleš Markun, obl.
ZOFIJA
mučenka
JANEZ
NEPOMUK
duh. in muč.

18.00 †starši, dva brata, sestra in teta Kuhar (LUŽE)
19.00 †Amalija ter Blaž in Ana Vidmar
18.00 †Florjan Arnež
†Franc Šparakl (SREDNJA VAS)
19.00 †Vinko Krajnik, obl.

JOŠT
puščavnik

19.00 †Alojz Pavlinič
†starši Varl ter Kristina in Januš

JANEZ I.
papež in
mučenec

18.00 †Marjana Lebič (VISOKO)
19.00 †Pavel Hudobivnik

KRISPIN
redovnik

8.00 †Cilka, obl. in starši Bobnar ter dve sestri (VOKLO)
19.00 †Julijana in sorodniki Ulčar ter Angela Brešar
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za farane
†Boris in Ivan Ferjan, obl. (OLŠEVEK)
na čast Svetemu Duhu za modrost
†Branko Sukič
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MARIJA MATI 8.00 †Andrej Gorenec, obl.
18.00 †Aleš in Katarina Kozelj (HOTEMAŽE)
CERKVE binkoštni pon. 19.00 za Božji blagoslov zakoncev
MARJETA
redovnica
EVTIHIJ
opat
MARIJA
POMOČNICA
KRISTJANOV
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duhovnik
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mučenci

18.00 †Srečo, obl. in Marija Stare (LUŽE)
19.00 †Ivana Potočnik
18.00 †starši Anton in Marija ter brat Štefan Brezar
19.00 †Anica Bolka
(SREDNJA VAS)
†Janez, obl. in Minka Maček
19.00 †Jože Sitar, obl.
v čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo
18.00 †Ivan, obl. in Boštjan Pogačnik (VISOKO)
19.00 za Božje varstvo in Marijino varstvo v zakonu
Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje
8.00
11.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00
19.00

†brat Alojz in vsi rajni iz družine Gregorič (VOKLO)
za zdravje - srečanje članov društva upokojencev Šenčur
†Ivan Pajer, obl.
za farane
za zdravje (OLŠEVEK)
†Jože Grilc, obl.
†Vinko, obl. in Marija Frantar
†iz družine Štular in Bogataj (HOTEMAŽE)
†Alojz Pajer, obl.
†Vili Bajt, obl.

18.00 †Frančiška, obl. in Janez Pipan (LUŽE)
19.00 †iz družine Sitar in Zavrl
18.00 †Ivanka Rakar (SREDNJA VAS)
19.00 †Milan Kern, obl.
†starši Anton in Angela, obl. ter brat in sestra Kepic

8.00 za farane
SVETO REŠNJE
19.00 †Marija Jarc
TELO IN KRI
za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini
JUSTIN
mučenec
MARCELIN IN
PETER
mučenca
9. NEDELJA
MED LETOM

19.00 †Anton Umnik, obl.
20.00 †Cecilija Bitenc (VISOKO)
8.00 †Franc Belehar, obl. (VOKLO)
19.00 †Marija in Anton Kremžar, obl.
†Franc Bolka, obl.
8.00 za farane
8.00 †Pavla Kern (OLŠEVEK)
10.00 †Milka Perenič, obl.
20.00 †Marija Frantar, obl.
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