MAJ

25
PONEDELJEK
MAJ

26
TOREK
MAJ

27
SREDA
MAJ

28
ČETRTEK
MAJ

29
PETEK
MAJ

30
SOBOTA
MAJ

31
NEDELJA
JUNIJ

1

PONEDELJEK
JUNIJ

2

TOREK
JUNIJ

3

SREDA
JUNIJ

4

ČETRTEK
JUNIJ

5

PETEK
JUNIJ

6

SOBOTA
JUNIJ

7

NEDELJA

URBAN I.
papež

19.00 †Ivan Pajer, obl.
Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje
20.00 †Franc Ferjan (HOTEMAŽE)

FILIP NERI
duhovnik

19.00 †Janez Sajovic, 30. dan
†Jože Sitar, obl.
20.00 †Peter Kuhar, obl. (LUŽE)

ALOJZIJ
GROZDE
mučenec

19.00 †Janez Maleš
†Milan Demšar in Boris Puhar
20.00 †Leon Svetelj, obl. (SREDNJA VAS)

GERMAN
škof

19.00 †Alojz, obl. in Jožefa Pajer
†Vili Bajt, obl.

MAKSIM
EMONSKI
škof

19.00 †Andrej Kolenc, obl.
†Anton Umnik, obl.
20.00 za primerno vreme in dobro letino (VISOKO)

KANCIJAN in
drugi oglejski
mučenci

8.00 †starši Anton in Milka Likozar (VOKLO)
19.00 †Jože Grilc, obl.

6.00
8.00
BINKOŠTI
10.00
19.00
MARIJA MATI 8.00
19.00
CERKVE
binkoštni pon. 20.00
MARCELIN IN
PETER
mučenca

za farane; 8.00 †Robert Jeraj
†Francka Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
†Janez Kalan, obl.
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
†Julijana Ulčar ter sorodniki Ulčar in Erzar
†Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)

19.00 †Ana Zorman in Anica Pipan
20.00 †Srečo in Marija Stare, obl. (LUŽE)

KAREL LWANGA 19.00 †Marija Zupan, 30. dan
†Franc Luskovec in Metka Markelj
in drugi
ugandski muč. 20.00 †Stanislava Delavec (SREDNJA VAS)
KVIRIN
škof in
mučenec

7.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Franjo Žugec

BONIFACIJ
škof in
mučenec

19.00 †Fortunat Kuštrin, obl.
†Jernej Novak in starši Gašperšič
20.00 †Alojzij Šenk (VISOKO)

NORBERT
škof in
redovni ust.

8.00 †Ivana Belehar (VOKLO)
19.00 †starši in brat Alojz Kimovec ter sestra Marija Ogris

NEDELJA
SVETE
TROJICE

6.00
8.00
10.00
19.00

za farane; 8.00 †Franc Kozjek
†starši in brat Ciril Vajs (OLŠEVEK)
za močno vero, zdrav razum in modrost pri vzgoji
†Tone in Tončka Ciglič

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
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list

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXV, številka 5
10. maja 2020
COVID-19: BOLEZEN Z NAMENOM

Človeštvo je dobilo točno takšno bolezen, kot si jo je zaslužilo. Naravo smo
nehali ceniti in zato smo dobili tako bolezen, da začutimo, kako je naše bivanje
v njej dragoceno. Nehali smo delati za družino, zato nas je ta bolezen zaprla po
domovih in smo se ponovno naučili, kako funkcionirati kot družina. Nehali smo
ceniti stare in bolne in zato nas je ta bolezen spomnila, kako ranljivi so. Nehali smo
ceniti zdravnike in farmacevte, da smo ugotovili, kako nenadomestljivi so. Nehali
smo spoštovati učitelje in zato je ta bolezen zaprla naše šole, da bi starši lahko poučevali sami. Mislili smo, da lahko kupimo vse, da smo lahko kjer koli in s komer
koli si želimo in zato imamo tovrstno bolezen, da spoznamo, da nismo vsemogočni.
Prosti čas smo preživljali v nakupovalnih središčih, zato jih je bolezen zaprla, da
se zavemo, da si sreče ne moremo kupiti. Veliko pozornosti smo posvetili svojemu
videzu, zato nam je bolezen prekrila obraze, da smo spoznali, da naša lepota tam ne
obstaja. Mislili smo, da smo gospodarji tega planeta, zato smo dobili to bolezen, da
bi nas lahko nekaj tako majhnega, kar ni mogoče niti videti, pokorilo in nam dalo
nekaj ponižnosti. Ta bolezen nam je veliko vzela, hkrati pa nam daje priložnost, da
se naučimo in razumemo, kaj je v življenju najbolj pomembno. (neznani avtor)

SKUPNO OBHAJANJE SVETIH MAŠ V ČASU EPIDEMIJE

S ponedeljkom, 4. maja, smo s sproščanjem ukrepov zoper koronavirus duhovniki
ponovno lahko začeli obhajati svete maše skupaj z verniki. Seveda moramo še vedno
upoštevati državne ukrepe z nošenjem mask, razkuževanjem rok in fizične distance
vsaj 1,5 metra, da bomo tako še naprej odgovorno skrbeli za zdravje drug drugega.
In da bomo lažje obhajali sveto bogoslužje znotraj navodil, bomo v času epidemije
ob nedeljah pri farni cerkvi imeli še eno dodatno sveto mašo in sicer zjutraj ob 6ih. Sicer pa povabljeni, da se udeležujete svetih maš med tednom, ko je običajno
manjši obisk in se v cerkvi prostorsko lažje razdelimo na primerni varnostni razdalji.
Vsekakor pa vztrajno molimo za zdravje in medicinsko stroko, da bomo vsakršnjo
bolezen z Božjo pomočjo v čimvečji meri obvladovali, predvsem pa v negotovostih
tega sveta zoreli za večnost in se še z večjim zaupanjem zatekali po posredovanje
Božje Matere Marije, naših krstnih zavetnikov in vseh svetnikov.

ZAKLJUČEK VEROUKA V PASTORALNEM LETU 2019/2020

Zaradi negotove situacije širjenja virusa COVID-19 je za letošnje šolsko oziroma
pastoralno leto verouk zaključen. Podelitve spričeval ne bo (razen za deveti razred),
bodo pa veroučenci imeli v spričevalu zapisan uspešen zaključek leta, brez ocen. V
prihodnjem veroučnem letu se lahko vpišejo v naslednji oziroma višji razred. Tisti, ki
opravljajo Slomškovo bralno značko, jo bodo zaključili v naslednjem šolskem letu.
Na župnijski spletni strani so objavljena celotna navodila slovenskih škofov za
vzpostavitev ponovnega javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije
COVID-19. Ta navodila so pomenljiva tudi glede slovesnosti prvega svetega obhajila
in svete birme.
Slovesnost prvega svetega obhajila imamo lahko v manjših skupinah oziroma
brez večje slovesnosti in bolj zasebno. Ker so prvoobhajanci, ki obiskujejo verouk
v Šenčurju, že dokaj pripravljeni na sveto spoved in prejem prvega svetega obhajila,
ste starši lepo povabljeni na krajše srečanje, ki bo v ponedeljek, 18. maja, zvečer
ob 20- ih v župnijski cerkvi, da se pogovorimo o možnostih za obhajanje prvega
svetega obhajila. Starši, ki želite, da se za prvo sveto obhajilo otrok pripravi večja
slovesnost, boste pač morali sprejeti dejstvo, da bo to možno šele prihodnje leto, ko
bodo ti otroci že v četrtem razredu in se bodo za to priložnost pridružili prihodnjim
tretješolcem. Glede prvega svetega obhajila na Olševku in v Vogljah se starši dogovorite s katehetom p. Andrejem Piršem.
Slovesnosti svete birme so po vseh župnijah prestavljene. V naši župniji slovesnosti svete birme letos ne bo, saj nam je z veroučenci sedmega razreda povsem
zmanjkalo časa za bližnjo pripravo. Bodo pa ti veroučenci lahko prejeli zakrament
svete birme prihodnje leto po veliki noči. Tudi sicer bo odslej birma v naši župniji v
osmem razredu, gre predvsem zaradi večje in bolj poglobljene priprave birmancev.
Zaradi epidemije letos odpade tudi poletni oratorij oziroma bo eventuelno
lahko ob koncu poletnih počitnic in sicer od 24. do 28. avgusta. V kolikor nas bodo
ukrepi zaradi epidemije tudi tedaj preveč omejevali, bo oratorijski program letos
pač odpadel. Prosimo za razumevanje.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V času epidemije, ko moramo tudi v cerkvi nositi maske, s katerimi je težje govoriti in moliti na glas, bo ob četrtkih pri molitveni uri pred sveto mašo vedno najprej
pol ure molitve in češčenja v tišini, potlej pa bomo molili rožni venec po različnih
molitvenih namenih. V četrtek, 14. maja, bomo molili za bolne in preizkušene; v
četrtek, 21. maja, bomo molili za zdravje nas vseh; v četrtek, 28. maja, bomo v duhu
svetega Frančiška Asiškega molili za našo iskrenost, ponižnost in preprostost; v četrtek, 4. junija, pa večerne molitvene ure ne bo, ker bo sveta maša že zjutraj ob 7- ih.

SVETE MAŠE

Odslej bodo redne svete maše med tednom tudi na podružnicah. V župnijski pisarni
že sprejemamo mašne namene za meseca avgust in september.

ZAHVALA

Iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki tudi v času epidemije dejavno živite z domačo
župnijo, zanjo molite, darujete za svete maše in prinašate svoje darove. Hvala za vso
pozornost do nas duhovnikov, še posebej za pozornost ob velikonočnih praznikih.
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16
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18
PONEDELJEK
MAJ

19
TOREK
MAJ

20
SREDA
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21
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22
PETEK
MAJ

23
SOBOTA
MAJ

24
NEDELJA

PANKRACIJ
mučenec

LEOPOLD
MANDIČ
redovnik
FATIMSKA
MATI BOŽJA
BONIFACIJ
mučenec
IZIDOR
kmet

19.00 †Antonija, Janez in Valentina Kremžar
†starši Ana in Aleš Markun, obl.
20.00 †iz družine Štular in Bogataj (HOTEMAŽE)
19.00 †Marija Zupan, 7. dan
†Frančiška Rozman, obl.
20.00 †Marija, obl. in Anton Potočnik (LUŽE)
19.00 †Tončka Gašperlin ter starši in Antonija Pikš
20.00 †Florjan Arnež, obl.
†Stane Kalan (SREDNJA VAS)
19.00 †Kazimir Mohar, obl.
za zdravje in Božje varstvo
19.00 †Vinko Krajnik, obl.
†Ana ter Amalija in Blaž Vidmar
20.00 urna maša (VISOKO)

8.00 urna maša (VOKLO); 8.00 urna maša (OLŠEVEK)
19.00 †Vida Novak
za srečno vožnjo
6.00 za zdravo pamet; 8.00 za farane
6. VELIKONOČ. 8.00 †starši Sitar (OLŠEVEK)
10.00 †Ivan Zorman, obl.; †Alojz Pavlinič
NEDELJA
19.00 za primerno vreme in Božje varstvo
19.00 †Marija in Alojz Gašpirc
JANEZ I.
†Marija Žvan, obl.
papež in
20.00 urna maša (HOTEMAŽE)
mučenec
JANEZ
NEPOMUK
duh. in muč.

KRIŠPIN
redovnik

19.00 †Janez Jagodic in Majda Križman
20.00 urna maša (LUŽE)

BERNARDIN
duhovnik

19.00 †starši Anton in Marija ter brat Štefan Brezar
urna maša
20.00 urna maša (SREDNJA VAS)

GOSPODOV
VNEBOHOD

8.00 †Vida Tomažič, obl.; 10.00 †Angela Cuderman
18.00 †Antonija Sajovec (OLŠEVEK)
19.00 †Franjo Žugec

EMIL
mučenec

19.00 †Jernej Jagodic, obl.
†Ana in Janez Kristanc
20.00 †Vincenc Zor (VISOKO)

8.00 †Marija Jarc (VOKLO)
19.00 †Marija Novak
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
6.00 za domače duhovnike; 8.00 za Božji Blagoslov
7. VELIKONOČ. 8.00 †Boris in Ivan Ferjan, obl. (OLŠEVEK)
10.00 za moč Svetega Duha in Božji blagoslov v družini
NEDELJA
19.00 za farane; †Vinko, obl. in Marija Frantar
EVTIHIJ
opat

