25

PONEDELJEK
FEBRUAR

26

TOREK
FEBRUAR

27

SREDA
FEBRUAR

28

ČETRTEK
MAREC

1

PETEK
MAREC

2

SOBOTA
MAREC

3

NEDELJA
MAREC

4

PONEDELJEK
MAREC

5

TOREK
MAREC

6

SREDA
MAREC

7

ČETRTEK
MAREC

8

PETEK
MAREC

9

SOBOTA
MAREC

10

NEDELJA

VALBURGA
opatinja
ALEKSANDER
škof

18.00 †Franc Luskovec, obl.
†Avgust in Silvo Krumpestar
†Jože Snedic
18.00 †Franc Rakovec, obl.
†Albina Ušlakar, obl.

BAZILIJ
redovnik

18.00 †Antonija Vrhovnik, 30. dan
†brat in sestre Vodnik
za zdravje

ROMAN
opat

18.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
za zdravje

ALBIN
škof
NEŽA
PRAŠKA
opatinja
8. NEDELJA
MED LETOM
KAZIMIR
kraljevič
HADRIJAN
mučenec
PEPELNICA
celodnevno
češčenje SRT

18.00 †Albin Svetelj
†Anton Kuhar, obl.
18.00 †Frančiška in Franc Golob
†Peter Gašperlin, obl. - iz Milj
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane
†Miha Sajevic (OLŠEVEK)
†Gabrijela in Vinko Kavčič, obl.
†Alojzij Štern, obl.
†Franc Gašperlin
†Jože Mohar, obl.
†Pavel Janežič, obl.

18.00 †Polona Tičar
†Pavel in Pavla Gorenec, obl.
8.00 †starši Albin in Marija Okorn
18.00 v zahvalo in priprošnjo angelu varuhu
za zdravje in Božje varstvo
v zahvalo; za zdravo pamet

PERPETUA
IN FELICITA
mučenki

18.00 †starši Franc in Mihela Kolman
†Marija Vesel, obl.

JANEZ OD
BOGA
redovni ust.

18.00 †Frančiška Rozman
†starši Žepič

FRANČIŠKA
RIMSKA
redovnica

18.00 †Luka Kordež
†Janez in Francka Rebernik, obl.

1. POSTNA
NEDELJA

8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†Ivana Sajevic (OLŠEVEK)
†Vinko in Marija Zorman
†Marija, obl. in Vinko Frantar

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
FEBRUAR
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POSTNI ČAS IN POSTNA POSTAVA

Cerkev za postni čas določa tudi 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.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, pogreb), post in zdržek odpadeta!
Post in praznik
Post je lahko čas, ki je več kot odpoved; lahko je čas praznovanja. Nekaterim
stvarem se lahko odpovemo in praznujemo zaradi drugih.
Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih.
Posti se temnih misli; praznuj zaradi Božje ozdravljajoče moči.
Posti se besed, ki onesnažujejo; praznuj z besedami, ki dvigajo.
Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo.
Posti se jeze; praznuj s potrpežljivostjo.
Posti se skrbi; praznuj zaradi Božje previdnosti in skrbi zate.
Posti se pritoževanja; praznuj s čudenjem.
Posti se naglice in raztresenosti; praznuj z nepretrgano molitvijo.
Posti se praznega govorjenja; praznuj s tišino.
Posti se grenkobe; praznuj z odpuščanjem.
Posti se obupa; praznuj z upanjem.
Posti se skrbi zase, praznuj s sočutjem do drugih.
Posti se naveličanosti; praznuj z navdušenjem.

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.
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL!

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

V sredo, 6. marca, bomo pri župnijski cerkvi obhajali slovesni praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Letos je ta dan ravno pepelnična sreda in
začetek postnega časa. Pri svetih mašah bo zato tudi obred pepeljenja. Pri jutranji
sveti maši ob 8- ih bo somaševanje dekanijskih duhovnikov. V pridigi nas bo nagovoril prodekan in župnik v Velesovem g. Slavko Kalan. Ob koncu svete maše 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 novomašnik jezuit p. Marko Pavlič. Ta dan lepo povabljeni
tudi k sveti spovedi. Priložnost za sveto spoved bo zjutraj od 7- ih do 9- ih in popoldan od 17- ih dalje, ko bosta spovedovala nadškofijski kancler g. Franci Miklič
in nadškofijski tajnik g. Boštjan Prevc.

BREZPLAČNI TEČAJ NEGE NA DOMU

Župnijska Karitas ponovno pripravlja brezplačni tečaj nege bolnikov na domu.
Prvo srečanje bo v sredo, 20. februarja, takoj po večerni sveti maši. Tečaj bo potekal ob sredah v obsegu 20 ur, petkrat po 3 ure (4 šolske ure). Prijave zbira Barbara
Leskovar na tel.: 031 350 949. Tečaj nam ponuja osnove za nego bolnikov in ga zelo
priporočamo, da bomo tako lažje pristopali k bolnim in onemoglim ter jih z večjo
gotovostjo negovali v domači oskrbi.
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PONEDELJEK
FEBRUAR

12

TOREK
FEBRUAR

13

SREDA
FEBRUAR

14

ČETRTEK
FEBRUAR

15
PETEK

FEBRUAR

16

SOBOTA
FEBRUAR

17

NEDELJA
FEBRUAR

18

PONEDELJEK
FEBRUAR

19

TOREK

SREČANJE ZA STARŠE IN BOTRE BIRMANCEV

FEBRUAR

FARNO ROMANJE NA ČEŠKO IN POLJSKO

FEBRUAR

Srečanje za starše in botre birmancev bo v petek, 8. marca, ob 19- ih v Domu
krajanov Šenčur. Gost večera bo dramski igralec Gregor Čušin.
Z letošnjim farnim romanjem od 10. do 14. junija bomo obiskali Češko in Poljsko.
Voditelj romanja bo frančiškan p. Peter Lavrih. Cena romanja z avtobusnim prevozom, nezgodnim zavarovanjem, prenočišči, polpenzioni, vstopninami in lokalnim
vodičem v Krakowu znaša 450 €, za enoposteljno sobo pa še dodatek 80 €. Dokončni
program romanja že lahko dobite v župnijski pisarni.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 14. februarja, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitev; v
četrtek, 21. februarja, bomo molili za naše družine; v četrtek, 28. februarja, molitev
pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 7. marca, pa bomo molili za duhovnike
in nove duhovne poklice.
SVETE MAŠE - v župnijski pisarni sprejemamo mašne namene za mesec junij!

20

SREDA

21

ČETRTEK
FEBRUAR

22
PETEK

FEBRUAR

23

SOBOTA
FEBRUAR

24

NEDELJA

LURŠKA MATI
BOŽJA

18.00 †Ivana Perdan, obl.
†Pavla, starši, sestre in brat Müller
19.00 †oče Jože in teta Micka Sajevic (LUŽE)

FELIKS
opat

18.00 †Helena Rakonič, obl.
†stari starši Čebašek, Begelj in Vidmar

KRISTINA
vdova
VALENTIN
duhovnik in
mučenec

18.00 †Angela Paušer, obl.
†starši Martin in Alojzija Porovne
†Ivanka in Franc Kosem
18.00 †Valentin Delavec, obl.
†starši Jože in Pavla Kern

KLAVDIJ
redovnik

18.00 †Danijela Košnik, obl.
†Franc Jenko, obl.

JULIJANA
mučenka

18.00 †Ivan, obl. in Jorg Benedičič
†Irena Potočnik

6. NEDELJA
MED LETOM
FRANČIŠEK
REGIS
duh. in muč.
KONRAD
spokornik
JACINTA IN
FRANČIŠEK
fatimska past.

8.00 za farane; 8.00 †Pavla in Milan Kern (OLŠEVEK)
10.00 †Angela, obl. in Janez Kalan
19.00 †Janez Vidmar, 30. dan; †Frančiška Logar, 30. dan
†Slavka Pirnovar, obl.
18.00 †Angelca Jankovič
†Tone, obl. in Jože Belehar
†Jernej, obl. in Kristina Česen
18.00 †Angela Rehberger, obl.
†Marija in Alojz Florjančič, obl.
18.00 †Franc Kalan in rajni iz družine Žerovnik
†Pavla Kavčič, obl.
za Božji blagoslov v službi

PETER
18.00 †starši in bratje Zupan
DAMIANI
†Tina Vidmar, obl.
škof in cerk. uč.
SEDEŽ
APOSTOLA
PETRA

18.00 †Rudolf Komurka, obl.
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini

POLIKARP
škof in
mučenec

18.00 †Mateja Kimovec
†Janez Močnik in starši Sirc

7. NEDELJA
MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 †Jože in Elizabeta Zupan (OLŠEVEK)
10.00 †starši, obl. in sin Rajko Kepic
†Anica Bolka
19.00 †Kurt Alstrin

