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CVETNA NEDELJA

Na cvetno nedeljo bo blagoslov butaric, oljk in ostalega zelenja. Oljčne vejice
boste lahko prejeli že na tiho nedeljo. Darove, ki jih boste ob tem darovali, bodo
namenjeni za vzdrževanje cerkva na naši slovenski obali. Popoldan bo ob 15.30
za našo župnijo križev pot in sveta maša na Taboru pri Podbrezjah. Odhod
avtobusa izpred župnišča bo ob 14.30. Prijavite se v župnišču!

SPOVEDOVANJE PRED VELIKO NOČJO

Na cvetno nedeljo, 14. aprila, boste zjutraj od 7- ih in skozi ves dopoldan imeli
priložnost za sveto spoved. Spovedovala bosta nadškofijski kancler g. Franci Miklič
in g. Matej Pavlič.

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 molili ob Jezusovem grobu in premišljevali
Njegovo trpljenje. 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 bo tiha in zasebna molitev, od 9- ih do 10- ih povabljeni
veroučenci od 4. do 6. razreda, od 10- ih do 11- ih veroučenci od 1. do 3. razreda,
od 11- ih do 12- ih birmanci, od 12- ih do 13- ih bo tiha in osebna molitev, ob 13ih bo blagoslov velikonočnih jedi, od 13.30 do 14.30 povabljene k molitvi žene
in dekleta, od 14.30 do 15.30 molitev oblikuje Frančiškova skupina, od 15.30 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. Pridite, molimo!

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI
ŠENČUR: ob 13- ih in 17- ih
VISOKO: ob 14- ih
HOTEMAŽE: ob 14.30
OLŠEVEK: ob 15- ih
LUŽE: ob 15- ih

SREDNJA VAS: ob 15.30
VOKLO: ob 16- ih
VOGLJE: ob 16- ih
PREBAČEVO: ob 15- 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 vseh 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 farno cerkev. Popoldan ob 14- ih bo protipotresna pobožnost
z litanijami Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.

SVETI MARKO IN MARKOVA PROCESIJA

V četrtek, 25. aprila, goduje sveti Marko, ki je tudi priprošnjik za Božji blagoslov
polja ter odvrnitev toče in vsakršne druge nezgode v naravi. V ta namen bo zvečer
ob 19- ih na Visokem sveta maša in prošnja procesija proti cerkvi svete Radegunde
v Srednji vasi, kjer bomo še zmolili litanije in prejeli evharistični blagoslov. Ta dan
pri farni cerkvi ne bo svete maše, ste pa zato še toliko bolj povabljeni k svetemu
bogoslužju na Visokem in v Srednji vasi.

BELA NEDELJA IN NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

Na belo nedeljo in nedeljo Božjega usmiljenja bomo pri sveti maši ob 10- ih blagoslovili nove prte na vseh naših šestih oltarjih župnijske cerkve. Iskrena hvala za
idejo in zelo požrtvovalno delo vsem ženam, ki ste nakleklale preko 100 posameznih
čipk in vanje spletle svoje osebne molitvene namene.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST

V mesecu maju bomo obhajali šmarnično pobožnost. Pri farni cerkvi bodo
šmarnice vsak večer skupaj s sveto mašo ob 19- ih. Na Olševku, Lužah, Visokem
in Prebačevem bo šmarnična pobožnost tudi vsak večer ob 19- ih, le tedaj, ko bo tu
sveta maša, bodo šmarnice združene s sveto mašo ob 18- ih.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 11. aprila, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitev; v četrtek, 18. aprila, bomo molili za naše družine; v četrtek, 2. maja, pa bomo molili za
duhovnike in nove duhovne poklice.
SVETE MAŠE - v župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za avgust.
Ob godu sv. Jurija, 23. aprila, bo zaradi občinske proslave sv. maša pri farni cerkvi
zjutraj ob 8- ih, na Lužah pa ob 17- ih.
Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko sv. Urha v Hotemažah bo v nedeljo,
28. aprila, ob 9- ih; za sosesko sv. nadangela Mihaela iz Olševka v sredo, 1. maja,
ob 9- ih; za sosesko sv. Vida na Visokem in Miljah v nedeljo, 5. maja, ob 9- ih; za
sosesko sv. Katarine in sv. Radegunde v Srednji vasi pa v nedeljo, 19. maja, ob 10- ih.
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19.00 †Frančiška in Pavla Sušnik
†Franci Kok, obl.
†starši in vsi rajni iz družine Kuhar
19.00 †starši, brata in sestri Novak
†Alojz Rozman, obl.
19.00 †Anton Mubi, obl.; †Alojzij Žnidaršič
†Boštjan, Ivan in Marija Pogačnik
†Marija Perdan
19.00 †Angela Žagar
†Janez in Valentin Delovec

VIKTOR
mučenec

19.00 †starši, brat in sestra Vreček ter Irma Udovič
†starši in brat Janez Kveder

MARTIN I.
papež in
mučenec

19.00 †Blaž Bakovnik ter starši Pipan in Bakovnik
za zdravje in Božje varstvo

6. POSTNA CVETNA
NEDELJA
HELENA
kneginja
BERNARDKA
LURŠKA
redovnica

8.00
8.00
10.00
19.00
19.00

za farane
†Antonija Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
†starši in stric Miha Pirc - Voklo 44
†Marija in Jernej Vidmar, obl.; †Jože Ferlan
†starši Rupnik in teta Angelca
†Alojz, obl. in oče Alojzij Teran
†Angelca in France Bolka ter Domen Kern

19.00 †iz družine Sitar in Zavrl
†Urška, obl. in Vilko Klepac

RUDOLF
mučenec

19.00 †Francka Rebernik, obl.; †Ana Antonič
†Alojz in Cecilija Vreček, obl.
†Marija Bučan

VELIKI
ČETRTEK

19.00 †starši in Franc Rakovec
za duhovnike in nove duhovne poklice

VELIKI
PETEK
VELIKA
SOBOTA
VELIKA NOČ
Gospodovo
vstajenje

15.00 molitev križevega pota
19.00 obredi velikega petka
19.00 †Vera, obl. in Franci Baligač
†Franc Gašperlin
6.00 za farane; v zahvalo in priprošnjo za B. blag. v družini
8.00 †Kristina Košnjek (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo za uspešno operacijo
19.00 za zdravje
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8.00 †Bogomir Belehar,obl.; 8.00 †Anton Pavc (OLŠEVEK)
VELIKONOČNI 10.00 †Marija Brolih in Frančiška Gril
PONEDELJEK 19.00 †Jože, obl. in stari starši Zupanc
†Marija in Franc Ogris
JURIJ
8.00 †Jurij Mohar
mučenec 17.00 †Pavla Štempihar, obl. (LUŽE)
farni zavetnik
FIDELIS
duhovnik
in mučenec

18.00 †starši in dva brata Delovec (SREDNJA VAS)
19.00 †Marija Ogris, obl.
†Jure Lombar

MARKO
evangelist

19.00 na čast sv. Marku za Božji blagoslov na polju
†starši in sorodniki Bitenc (VISOKO)

MARIJA MATI
DOBREGA
SVETA

18.00 †Škrbčevi (VISOKO)
19.00 †Marija Kemparle in Janez Delavec

8.00 †Pavla Prestor, 30. dan
†starši Likozar (VOKLO)
19.00 †Jožef Gašperlin, 30. dan; †Domen Kern, obl.
8.00 za farane; 8.00 †Franci Čebulj, obl. (OLŠEVEK)
2. VELIKONOČ.
10.00 †Janez, obl. in Tončka ter Lojze Čebašek
NEDELJA
19.00 †Frančišek Bukovnik; †Peter Vencelj
bela nedelja
za zdravje in Božji blagoslov v družini
18.00 †Vincenc Podobnik (HOTEMAŽE)
KATARINA
19.00 †Milan in Rezka Slanovec ter Mišo Vrhovrh
SIENSKA
†Jože Ušlakar
dev. in cerk. uč.
HOZANA
devica

PIJ V.
papež
JOŽEF
DELAVEC
praznik dela

18.00 †Nada Arnež, 30. dan
†Frančiška, obl. in Janez Pipan (LUŽE)
19.00 †sin Branko ter rajni iz družine Pipan in Pintar
8.00 †Višnarjevi; za zdravje
19.00 na čast svetemu Jožefu za stanovsko stanovitnost
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

ATANAZIJ
19.00 †Kornelija Radl, obl.
škof in
za duhovnike in nove duhovne poklice
cerkveni učitelj
18.00 †Olga Kepic (VISOKO)
FILIP IN JAKOB
19.00 †Stane Vidmar, obl.
apostola
†Franc in Rozalija Torkar
8.00 †Marija Logar - Kovarjeva
†Johana Dacar - Voklo 66 (VOKLO)
19.00 †Ljudmila Gašperšič, obl.
8.00 za farane; 8.00 †starši Jamšek (OLŠEVEK)
3. VELIKONOČ.
10.00 †iz družine Sodnik in Brolih; †Primož Ahčin
NEDELJA
19.00 †Danica Žun
FLORJAN
mučenec
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