FEBRUAR

24

PONEDELJEK
FEBRUAR

25

TOREK

MATIJA
apostol
VALBURGA
opatinja

18.00 †Franc Luskovec, obl.
†Anton Kuhar, obl.

PEPELNICA

8.00 †Pavla Prestor
18.00 †Franc Rakovec, obl.
†Marija in Alojzij Štern

FEBRUAR

26

SREDA
FEBRUAR

27

ČETRTEK
FEBRUAR

28
PETEK

FEBRUAR

29

SOBOTA
MAREC

1

NEDELJA
MAREC

2

PONEDELJEK
MAREC

3

TOREK
MAREC

4

SREDA
MAREC

5

ČETRTEK
MAREC

6

PETEK
MAREC

7

SOBOTA
MAREC

8

NEDELJA

18.00 †Angela Zajec
†Jože Kralj
†Miha Jerina

BAZILIJ
redovnik

18.00 †Gregor Vidmar in vsi rajni Kajetovi
†Franc Manfreda

ROMAN
opat

18.00 †Urša Aljančič Zoran, 30. dan
†starši Genovefa in Anton Draksler, obl.

ANTONIJA
vdova

18.00 †Peter Gašperlin, obl. - iz Milj
za zdravje in Marijino varstvo

PRVA
POSTNA
NEDELJA

8.00 za farane; 8.00 †Marija Podjed (OLŠEVEK)
10.00 †starši in brat Franc Rakovec
19.00 †starši Albin in Marija Okorn; †Albin Svetelj

KAREL
grof

18.00 †Franc Ropret
†Alojz Žnidaršič, obl.

ANZELM
opat

18.00 †Frančiška Rozman
†Pavel in Pavla Gorenec, obl.

KAZIMIR
poljski
kraljevič

18.00 †Marjan Kordiš, 30 dan
†Andrej Barle, obl.
†starši, brata in sestri Novak

HADRIJAN
mučenec
NIKA
redovnica
celodnevno
češčenje SRT
PERPETUA
IN FELICITA
mučenki
DRUGA
POSTNA
NEDELJA

18.00 †Polona Tičar
†starši Hočevar
8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice; v zahvalo
18.00 za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
na čast krstnim zavetnikom; za Božji blagoslov v zakonu
18.00 †Angela Cuderman, 30. dan
†Jože Gašperšič, obl.
†Marija Vesel, obl.
8.00 za farane; 8.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 †oče Tone in sin Toni Žerovnik, obl.
19.00 †Vincenc Zor, 30. dan
†Marija in Jakob Sajovic
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GODOVI IN SVETE MAŠE
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PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

V petek, 6. marca, bomo pri župnijski cerkvi obhajali slovesni praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Za vso župnijo je ta dan praznik, ko se
zahvaljujemo Jezusu za Njegovo navzočnost med nami, hkrati pa tudi prosimo za
potrebni blagoslov celotne župnije. Jutranjo sveto mašo ob 8- ih bo daroval prelat
Stanislav Zidar iz Lahovč. 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 Gregor Bregar, kaplan v Zavodu svetega
Stanislava, ki nam bo podelil tudi novomašni blagoslov. Novomašni blagoslov nam
prinaša popolni odpustek, če le opravimo sveto spoved, prejmemo sveto obhajilo in
molimo po namenu svetega očeta. Povabljeni torej tudi k sveti spovedi. Priložnost
bo zjutraj od 7- ih do 9- ih, ko bomo spovedovali domači duhovniki in popoldan od
17- ih dalje, ko bosta spovedovala generalni vikar ljubljanske nadškofije škof msgr.
dr. Franc Šuštar in nadškofijski kancler msgr. Franci Miklič.
Ker je na praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa ravno prvi
petek v mesecu, bo tokrat obhajilo bolnikov po domovih že v četrtek, 5. marca.
Tudi bolnim in onemoglim priskrbimo bližino Jezusa v Svetem Rešnjem Telesu,
da bodo v Njem našli moč za sprejemanje in darovanje svojih preizkušenj.

DEKANIJSKO SREČANJE SODELAVCEV ŽUPNIJSKIH KARITAS

Dekanijsko srečanje sodelavcev Župnijskih Karitas bo v soboto, 22. februarja,
dopoldan v Velesovem. Zbiranje se prične ob 9.30, ob 12- ih bo sveta maša in ob
13.30 sklep s kosilom. Gost srečanja bo jezuit p. Beno Lavrih.

SREČANJE ZA BOTRE BIRMANCEV

V okviru naše šenčurske dekanije bomo za botre letošnjih birmancev imeli dvoje
srečanj. Prvo srečanje bo v petek, 28. februarja, ob 19.30 v Cerkljah, v župnijski
dvorani Jožefa Kvasa. Predaval bo g. Klavdio Peterca, župnik v župniji Mokronog.
Drugo srečanje za botre birmancev bo v petek, 27. marca, zvečer ob 20- ih v
dvorani Doma krajanov Šenčur. Tokrat bo gost večera dramski igralec Gregor Čušin.
Na to drugo srečanje ste poleg botrov lepo vabljeni tudi starši in vsi ostali, ki ste del
vzgoje otrok in mladih.

26. februar: PEPELNICA IN ZAČETEK POSTNEGA ČASA

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik
verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Pepel
je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti
spremeni v prah. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve.
Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v
novega človeka. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost.
Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti,
prošnje in pokore na glavo posipa pepel.
Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem
življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na
križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj izražalo v poglobljeni molitvi,
postu in dobrih delih.
Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak
petek. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom preko molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim
in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.
V postu bo ob petkih in nedeljah pred vsako sv. mašo molitev križevega pota.

KATEHEZA ZA BIRMANCE IN NJIHOVE STARŠE

Družinska kateheza za birmance in njihove starše bo v soboto, 7. marca, ob 16- ih
v župnijski dvorani. Birmanci boste imeli svojo katehezo, za starše pa bo katehezo
pripravil letošnji birmovalec upokojeni nadškof msgr. dr. Anton Stres, v drugem delu
srečanja pa bomo pogovor namenili bližnji pripravi svete birme. Ob 18- ih bomo v
župnijski cerkvi imeli skupno sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Stres.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 13. februarja, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitev; v
četrtek, 20. februarja, bomo molili za naše družine; v četrtek, 27. februarja, molitev
pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 5. marca, pa bomo molili za duhovnike
in nove duhovne poklice.
SVETE MAŠE - v župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za junij!
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10
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FEBRUAR

12

SREDA
FEBRUAR

13
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FEBRUAR

14
PETEK

FEBRUAR

15
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FEBRUAR

16
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FEBRUAR

17

PONEDELJEK
FEBRUAR

18

TOREK
FEBRUAR

19

SREDA
FEBRUAR

20

ČETRTEK
FEBRUAR

21
PETEK

FEBRUAR

22

SOBOTA
FEBRUAR

23

NEDELJA

SHOLASTIKA
devica

18.00 †Marjan Kordiš, 7. dan
†oče Jože in teta Micka Sajevic
†Jernej, obl. in Kristina Česen

LURŠKA
MATI BOŽJA

18.00 za zdravje na čast Materi Božji
za zdravje, Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini

FELIKS
opat
JORDAN
redovnik
VALENTIN
duhovnik in
mučenec
KLAVDIJ
redovnik
6. NEDELJA
MED
LETOM
SILVIN
škof
FRANČIŠEK
REGIS
duh. in muč.
KONRAD
spokornik

18.00 †starši Katarina in Aleš Rozman, obl. - iz Prebačevega
†Anica Šubic, obl.
za zdravje
18.00 †Vincenc Zor, 7. dan
†Jernej Čebašek
†Marjan Kovačič
18.00 †Danijela Košnik, obl.
†Helena Rakonič, obl.
†Valentin in Antonija Okorn
18.00 †Ivan, obl. in Jorg Benedičič
†starši Janez in Marija ter brat Kazimir Mohar
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane
†Jakob Ferjan, obl. (OLŠEVEK)
†starši Kristanc in Balantič ter Franci Kristanc
†Angela Cuderman, 7. dan; †Irena Potočnik
†Slavka Pirnovar, obl.
†Marija Bučan, obl.
†Angela Kalan, obl.

18.00 †Angelca Jankovič, obl.
†Tone Belehar, obl.
18.00 †Jožica Rupnik, 30. dan
†Matija in Irmina Pernuš, obl.
†Cecilija Sajovic, obl.

LEON
škof

18.00 †oče Valentin Delavec, obl.
†Alojz in Marija Florjančič, obl.

IRENA
devica

18.00 †Tina Vidmar, obl.
†Rudi Komurka
†Franc Jenko, obl.

SEDEŽ
APOSTOLA
PETRA

18.00 †Mateja Kimovec
†Pavla Kavčič, obl.

7. NEDELJA
MED
LETOM

8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†starši Jamšek in mama Pavla Kern (OLŠEVEK)
†Marija in Vinko Zorman; †Anica Bolka, obl.
†Gabrijela in Vinko Kavčič, obl.

