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GOSPODOV VNEBOHOD

Poleg velike noči in binkošti je Gospodov vnebohod eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu četrtega stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem
izročilu, preden je odšel v nebo, štirideset dni po vstajenju prikazoval učencem in
izbranim pričam. Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom
in Svetim Duhom.
Ko pravimo, da je Kristus šel v nebesa, hočemo povedati, da ni več pod zakonom
in postavo končnih in minljivih stvari, da ni podvržen silam narave in zgodovine,
časa in prostora. Po svojem vnebohodu je v vseh časih in prostorih. Je nad vsemi
časi in prostori. Začel je povsem nov, nam sedaj nedostopen način bivanja.
Ko v veroizpovedi molimo, da sedi na desnici Očetovi, priznavamo, da je deležen
vse Božje moči in slave. Jezus iz Nazareta, ki je trpel stisko in revščino zemeljskega
življenja, ki so ga ljudje izgnali iz svoje srede in ga je svet videl, kako trpi in umira na
križu, je zdaj odet v Božji sijaj, v Božjo slavo in postavljen za Gospoda vseh stvari.
Praznik Gospodovega vnebohoda pomeni, da je Kristus s svojim vstajenjem bil
postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji in z močjo
svojega Duha že deluje v srcih ljudi. V njih ne prebuja le hrepenenja po prihodnjem
veku, ampak tudi že oživlja, očiščuje in krepi vse tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško in bolj
Božje. Slavo, ki jo je Kristus že prejel od Boga, svojega Očeta, hoče dati tudi nam.
Od tedaj naprej, ko je šel k Očetu, je tudi nam odprta pot k Bogu. Nič več se nam
ni treba bati skrivnosti našega bivanja. Nič več nismo ujetniki, sužnji smrti in greha.
Naša usoda je v rokah našega Odrešenika in Gospoda. Tistega Gospoda, ki je molil:
„Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo
gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil, preden je svet nastal“ (Jn 17, 24).
Kristus ni šel v nebesa zato, da bi mi samo gledali za njim, temveč zato, da bi
bil bolj z nami in da bi nas uspešneje vodil k Bogu. Z nami gre skozi čase, da bi nas
privedel v večnost. Z nami hoče že na zemlji snovati in graditi Božje kraljestvo zato
se z veseljem in zaupanjem oklepajmo evangelija in njegovih življenjskih smernic.

SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 13. maja, ob 20- ih!
BLAGOSLOV KOZOLCA NA ŽUPNIJSKEM VRTU

Soseka svetega nadangela Mihaela iz Olševka pripravlja okrasni kozolec za naš
župnijski vrt. Blagoslov s krajšo prireditvijo bo v nedeljo, 12. maja, po sveti maši
ob 10- ih. Sledila bo pogostitev in prijateljsko srečanje. Gospodinje prosimo za
pecivo, ki ga v župnišče lahko prinesete že v soboto tekom dneva. Iskrena hvala in
Bog povrni vsem Olševčanom za izvirno idejo in za pripravljenost pri sodelovanju
simbolnega ohranjanja naše slovenske posebnosti kozolcev.

KONCERT MARIJINIH PESMI

Na praznik Gospodovega vnebohoda, 30. maja, nam po večerni sveti maši pevci
župnijskega pevskega zbora sveti Jurij, pevskega zbora sveti Mihael iz Olševka in
pevskega zbora Sidro pripravljajo koncert Marijih pesmi. V majniku želimo s koncertom počastiti Mati Božjo in tako še dodatno ovrednotiti šmarnično pobožnost.

SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA IN SV. BIRME

Ob pripravi na slovesnost prvega sv. obhajila v Šenčurju bo srečanje za starše v
sredo, 15. maja, zvečer ob 20-ih v župnijski cerkvi; za slovesnost na Olševku pa prav
tako v sredo, 15. maja, zvečer ob 20- ih v cerkvi sv. nadangela Mihaela na Olševku.
Srečanje za starše birmancev bo v četrtek, 16. maja, zvečer ob 20- ih v župnijski
cerkvi. Slovesnost prvega sv. obhajila in sv. birme ni le praznik naših prvoobhajancev, birmancev in njihovih družin, pač pa je praznik celotne župnije. S slovesnostjo
prvega sv. obhajila obnovimo svojo osebno vero do sv. evharistije, s slovesnostjo sv.
birme pa utrdimo svoje osebno pričevanje za Kristusa in Njegovo Cerkev.
Slovesnost prvega sv. obhajila v Hrastju bo v nedeljo, 19. maja; v Šenčurju
in na Olševku v nedeljo, 26. maja; v Vogljah pa v nedeljo, 9. junija.
Slovesnost sv. birme bo v nedeljo, 2. junija, ob 11- ih. Birmovalec bo gospod
nadškof msgr. Stanislav Zore. Letošnja birma je redna s kanonično vizitacijo, ki jo je
že v jeseni opravil arhidiakon msgr. dr. Jože Plut. Pred samo slovesnostjo sv. birme
pa se bo gospod nadškof še srečal z vsemi župnijskimi sodelavci (ključarji, mežnarji,
člani ŽPS, sodelavci Župnijske Karitas, kateheti, pevci, pritrkovalci, bralci Božje
besede, izredni delivci sv. obhajila... To srečanje bo v torek, 28. maja, po večerni
sveti maši v farni cerkvi. Eno uro pred sv. mašo se bo gospod nadškof posebej srečal
z letošnjimi birmanci, med samo sv. mašo pa bo ta večer na voljo za sv. spoved. V
teh dneh radi molimo za letošnje prvoobhajance, birmance, njihove starše in botre.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 9. maja, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitev; v četrtek,
16. maja, bomo molili za letošnje prvoobhajance in birmance; v četrtek, 23. maja,
bomo molili za bolne in preizkušane; v četrtek, 30. maja, pa molitev oblikuje Frančiškova skupina.
SVETE MAŠE - v župnijski pisarni sprejemamo mašne namene za september.
Pred praznikom Gospodovega vnebohoda bomo obhajali tako imenovane urne
maše, s katerimi se bomo priporočili vsem svetnikom, da nam s svojo priprošnjo pri
Bogu izprosijo potrebnega blagoslova in varstva za odvrnitev hude ure neurja, toče,
suše in potresa, pa tudi jeze in nesoglasja. Zaobljubljena sveta maša v Kokri za
sosesko sv. Katarine in sv. Radegunde v Srednji vasi bo v nedeljo, 19. maja, ob 10- ih.
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18.00 za zdrave družinske odnose (HOTEMAŽE)
19.00 †starši Ana in Aleš Markun, obl.
†starši Ana in Franc ter sestra Francka Osterman

GIZELA
opatinja

18.00 †Marija, obl. in Anton Potočnik
†Peter Kuhar, obl. (LUŽE)
19.00 †Mari in vsi rajni iz družine Hvasti

OBLETNICA
POSVETITVE
LJ. STOLNICE
IZAIJA
prerok

18.00 †Leon Svetelj, obl.
†starši in sestra Anica Kern (SREDNJA VAS)
19.00 †Milka in Andrej Potočnik, obl.
19.00 †Filip Sajevic, obl.
†Helena Jeler, obl.

18.00 †Angelca Markun, obl. (VISOKO)
JOB
svetopisemski 19.00 †Slava in Joža Kezele
†Ana Jarc
mož
8.00 †Marija Jarc; †Pavla Prestor (VOKLO)
19.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v zakonu
in družini
4. VELIKONOČ. 8.00 za farane
8.00 †duhovnik Janez Vilfan, obl. (OLŠEVEK)
NEDELJA ned. Dobrega 10.00 †Višnarjevi
19.00 †Stanislav Gašperlin, 30. dan; †Franc Uranič
pastirja
18.00 †iz družine Sodnik (HOTEMAŽE)
FATIMSKA
19.00 †Tončka Gašperlin in starši ter Antonija Pikš
MATI BOŽJA
†Frančiška Rozman, obl.
ODO
opat

BONIFACIJ
mučenec
IZIDOR
kmet
JANEZ
NEPOMUK
duh. in muč.
JOŠT
puščavnik
JANEZ I.
papež

19.00 †Marija Žvan, obl.
20.00 †iz družine Stare in Kuhar
†Jože in Francka Anžič (LUŽE)
18.00 †Ana in Matija Gašperšič, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Amalija, Blaž in Ana Vidmar
†Kazimir Mohar, obl. in starši
19.00 †starši ter bratje in sestre Draksler
†Marija Bučan
18.00 †Cvetovi (VISOKO)
19.00 †Vinko Krajnik, obl.
8.00 †Marija Galjot (VOKLO)
19.00 †Marija Just in vsi rajni iz družine Rabič

8.00 za farane; 8.00 v zahvalo (OLŠEVEK)
5. VELIKONOČ. 10.00 †Vida Tomažič, obl.
19.00 †Stanislav ter starši Peter in Angela Remic
NEDELJA
v zahvalo za Božje varstvo in na čast angelu varuhu

20
PONEDELJEK
MAJ

21
TOREK
MAJ

22
SREDA
MAJ

23
ČETRTEK
MAJ

24
PETEK
MAJ

25
SOBOTA
MAJ

26
NEDELJA
MAJ

27
PONEDELJEK
MAJ

28
TOREK
MAJ

29
SREDA
MAJ

30
ČETRTEK
MAJ

31
PETEK
JUNIJ

1

SOBOTA
JUNIJ

2

NEDELJA

BERNARDIN
duhovnik

18.00 †starši Bogataj in Štular (HOTEMAŽE)
19.00 †Marija Luskovec, obl.
†Janez Sušnik - ml., obl.

TIMOTEJ
diakon in
mučenec

18.00 †Ana in Janez Ogris
†Srečo in Marija Stare (LUŽE)
19.00 †Julijana Ulčar, obl. ter sorodniki Ulčar in Erzar

EMIL
mučenec

18.00 †starši Anton in Marija ter br. Štefan Brezar (SR. VAS)
19.00 †Janez Kalan, obl.
†Milka Perenič, obl.

EVTIHIJ
opat
MARIJA
POMOČNICA
KRISTJANOV
URBAN I.
papež

19.00 †Ivan Pajer, obl.
†Janez Maleš
18.00 urna maša (VISOKO)
19.00 †Franc Šenk
Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje
8.00 urna maša (VOKLO)
8.00 urna maša (OLŠEVEK)
19.00 †Jernej Jagodic, obl.

8.00 za farane; 8.00 za prvoobhajance (OLŠEVEK)
6. VELIKONOČ.
10.00 za prvoobhajance
NEDELJA
19.00 †Vinko, obl. in Marija Frantar; †Ivanka Kandiž, obl.
ALOJZIJ
GROZDE
mučenec

18.00 urna maša (HOTEMAŽE)
18.00 urna maša (LUŽE)
19.00 †Jože Sitar, obl.

GERMAN
škof

19.00 †Viljem Bajt, obl.
†Alojz Pajer, obl.

MAKSIM
EMONSKI
škof

18.00 urna maša (SREDNJA VAS)
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
urna maša
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VNEBOHOD

8.00 †Anton Umnik, obl.
18.00 †Milan Kern (OLŠEVEK)
19.00 †Tilka Omejc; v zahvalo za zakon in družino

18.00 †Ivana Zor, obl. (VISOKO)
OBISKANJE
DEVICE MARIJE 19.00 †Jože Grilc, obl.
8.00 †Franc Belehar, obl. (VOKLO)
11.00 za zdravje- srečanje članov društva upokojencev Šenčur
19.00 †Marjeta Ropret, obl.
8.00 za farane; 8.00 †Miha Logar, obl. (OLŠEVEK)
11.00 za birmance; v zahvalo in priprošnjo sv. Antonu
7. VELIKONOČ.
Padovanskemu; †Ivica Volontar; †Mimi Jurica
NEDELJA
†Janez Zmrzlikar; †Pavla Prestor; za zdravje
19.00 †Franc, obl. in Frančiška Drolc
JUSTIN
mučenec
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