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JUNIJ

24
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JUNIJ

25
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JUNIJ

26
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JUNIJ

27
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JUNIJ

28
NEDELJA
JUNIJ

29
PONEDELJEK
JUNIJ

30
TOREK
JULIJ

1

SREDA
JULIJ

2

ČETRTEK
JULIJ

3

PETEK
JULIJ

4

SOBOTA
JULIJ

5

NEDELJA

JANEZ FISHER 19.00 †Alojzij in Ljudmila Gašperšič
†Alojzij Kolenc
in TOMAŽ MORE
20.00 †Dragica Brolih, obl. (HOTEMAŽE)
mučenca
JOŽEF
CAFASSO
redovnik

19.00 †Roza Tičar, 30. dan
†Drago in Ivanka Rozman, obl.
20.00 †Kalinovi (LUŽE)

ROJSTVO
JANEZA
KRSTNIKA

19.00 †Ivan in Darinka Lang
20.00 †starši Rode in Prestor (SREDNJA VAS)
20.00 v zahvalo sv. Janezu Krstniku in angelu varuhu (LUŽE)

DOROTEJA
mistkinja
dan državnosti

8.00 †starši Frančiška in Jurij ter brat Jurij Luskovec
†Justi Hvasti, obl.

CIRIL
19.00 †Janez in Minka Maček
ALEKSANDRIJ.
20.00 †Anton Mohar, obl. (VISOKO)
škof in cerk. uč.
EMA KRŠKA
kneginja
13. NEDELJA
MED LETOM
PETER
IN PAVEL
apostola

8.00 †Stanislav Gašperlin (VOKLO)
19.00 †Franc Ferjan
†sorodniki in dobrotniki
6.00 za farane; 8.00 za stanovsko stanovitnost
8.00 †Viktor Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
8.30 za sosesko na čast sv. Janezu Krstniku (LUŽE)
10.00 †Višnarjevi; 20.00 †Irena Potočnik, obl.
8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
19.00 †Janez in Frančiška Tičar, obl.
za srečen zakon in Božji blagoslov pri otrocih
20.00 †starši in brat Lojze Pajer (HOTEMAŽE)

PRVI MUČENCI
19.00 †Franc Galičič
RIMSKE
20.00 †Matjaž in Marija Rozman, obl. (LUŽE)
CERKVE
OLIVER
škof in
mučenec

19.00 †Jože in Marija Kuhar
20.00 †Ana, Peter in Marija Košnjek
†Pavla in Jože Kern (SREDNJA VAS)

PTUJSKOGOR. 19.00 †Franc Manfreda
†duhovniki in romarji na naši poti
MATI BOŽJA
TOMAŽ
apostol
URH
škof
CIRIL IN
METOD
slovanska
apostola

19.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v službi
20.00 v zahvalo za domačega župnika (VISOKO)
9.00 †Robert Jeraj (HOTEMAŽE)
19.00 †Karel, obl. in Tončka Ajdovec
6.00
8.00
8.30
10.00

za farane; 8.00 †Ivan Rebernik
†Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
za sosesko na čast sv. Urhu (HOTEMAŽE)
†Alojz Perdan, obl.; 20.00 †Franc Žerovnik, obl.

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)
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NEKAJ NAVODIL ZA OBHAJANJE BOGOSLUŽJA PO EPIDEMIJI

- Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
- Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo,
tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora
razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za
družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, mora nositi
zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje veljajo enaka
navodila kot v šolah.
- Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri
vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo.
- Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo.
- Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi
s poklonom ali pogledom.
- Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko.
- Duhovniki naj prenehajo prenašati svete maše po spletu. V veljavi ostanejo
prenosi svetih maš po televiziji in radiu, ki so namenjeni starejšim in bolnim.
- Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna
zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico
redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke
in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na
prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi,
kapeli ali veroučnem prostoru oziroma izven spovednice spovedanec in spovednik
ohranjata razdaljo 1,5 metra.
Ker zaradi epidemije ob veliki noči in tudi sicer že dalj časa niste mogli k sv.
spovedi, boste odslej imeli priložnost med tednom vsak dan od 18- ih dalje in
kolikor bo možno, tudi ob nedeljah med vsako sv. mašo. Povabljeni, da še posebej pred praznikom Svetega Rešnjega Telesa in Krvi obnovimo čut svetosti do
Najsvetejšega zakramenta sv. evharistije in zato tudi pristopimo k sv. spovedi.

11. junij - PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI

Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi bo sveta maša zjutraj ob 8- ih in zvečer ob 19- ih. Zaradi previdnosti in zadržanosti glede koronavirusa bo večerna sveta
maša zunaj na trgu pred cerkvijo, da bomo lažje vzdrževali medsebojno razdaljo. Tej
večerni sveti maši bo sledila slovesna procesija v čast Svetemu Rešnjemu Telesu.
V primeru slabega vremena bo procesija v nedeljo po jutranji sveti maši ob 8- ih. K
procesiji povabljeni farani iz vse župnije, saj je ta procesija tudi zunanje znamenje
naše povezanosti v evharističnem Jezusu. Ključarji prinesite laterne, fantje bandera,
prvoobhajanci in ostali otroci pa cvetje za posipanje pred Najsvetejšim. Na čelu
procesije gre farno bandero, za njim možje iz samega Šenčurja, sledijo bandera iz
podružnic skupaj s svojimi vaščani, za nebom oziroma za Najsvetejšim z ožjo asistenco pa žene in dekleta iz Šenčurja. Za varnost na cesti prosimo Avto moto društvo
Šenčur. Poskrbimo tudi za pripravo oltarjev ter praznično okrasitev hiš in domov.
Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi na Olševku in v Hrastju zvečer ne bo
svete maše, povabljeni pa k župnijski cerkvi in skupni slovesni procesiji v Šenčurju!

SVETA MAŠA ZA DOMOVINO

V četrtek, 25. junija, bomo praznovali državni praznik naše državnosti. Sveto
mašo za domovino bomo obhajali že v soboto, 20. junija, zvečer ob 19- ih pri naši
farni cerkvi. Sveto bogoslužje bo vodil kanonik in prelat Anton Slabe.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

Zaradi negotovosti koronavirusa zlasti v tujini smo ponovno morali prestaviti
naše župnijsko romanje v rodne kraje svete Matere Terezije v severno Makedonijo.
Novi termin je predviden od 17. do 21. avgusta. Okvirni program ostaja isti in je
objavljen na župnijski spletni strani, lahko pa ga dobite tudi v župnijski pisarni.
Voditelj romanja ostaja frančiškan p. Peter Lavrih. Povabljeni tudi novi romarji...

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Do nadaljnjega bo ob četrtkih pri molitveni uri pred sveto mašo vedno najprej
pol ure molitve in češčenja v tišini, potlej pa molitev rožnega venca po različnih
molitvenih namenih. Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi ne bo molitvene
ure, ker bo po sveti maši slovesna procesija. V četrtek, 18. junija, bomo molili za
zdravje nas vseh; v četrtek, 25. junija, večerne molitvene ure ne bo, ker bo sveta
maša že zjutraj ob 8- ih; v četrtek, 2. julija, pa bomo molili za letošnje novomašnike.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec september. Odslej
bodo skozi vse poletje nedeljske večerne svete maše ob 20- ih. Zaobljubljena sveta
maša v Velesovem za sosesko svetega Vida na Visokem in Miljah bo v četrtek, 2.
julija, zvečer ob 20- ih; za sosesko svetega Janeza Krstnika na Lužah pa v soboto,
4. julija, prav tako zvečer ob 20- ih.

ZAHVALA ŠMARNIČNIM ANIMATORJEM

Iskrena hvala in Bog povrni vsem katehetom in animatorjem, ki ste tudi v letošnjem maju oblikovali šmarnično pobožnost. Zaradi omejitev gibanja in drugih ukrepov zoper koranoavirus so bile šmarnice tokrat v prilagojeni obliki in ste jih lahko
spremljali preko spletne povezave ZOOM. Ključnega pomena je, da smo ponovno
obnovili ljubezen in zaupanje do Marije ter se preko šmarnic povezali tudi med seboj.
Ohranimo molitveno navezo in zaupajmo, da Marija ostaja z nami tudi v prihodnje.
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MEDARD
škof

19.00 †Marija in Peter Pirc, obl.
za zdravje
20.00 †Franc Ferjan (HOTEMAŽE)

PRIMOŽ IN
FELICIJAN
mučenca

19.00 †Janez Blažun
20.00 †Ana in Janez Ogris, obl. (LUŽE)

BOGUMIL
škof

19.00 †Ivan Belehar, obl.
†Pavel Kavčič, obl.
20.00 †Tilka Omejc, obl. (SREDNJA VAS)

8.00 za farane
SVETO REŠNJE
19.00 †Lojze Kuhar, obl.
TELO IN KRI
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
ODULF
duhovnik

19.00 †Marija in Jernej Vidmar
20.00 †Anton Karun
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov (VISOKO)

8.00 †Pavla Prestor (VOKLO)
ANTON
PADOVANSKI 19.00 †Franc Drolc, obl.
na čast Svetemu Duhu
red. in cerk. uč.
6.00 za farane; 8.00 †Vincenc Sluga
8.00 †Miha Logar, obl. (OLŠEVEK)
11. NEDELJA
MED LETOM 10.00 †Lojze Čebašek, obl.
20.00 †Alojz in Frančiška Pirnar
19.00 za zdravje
VID
20.00 †Vincenc Podobnik, obl. (HOTEMAŽE)
mučenec
20.00 †Vida Zor, obl. (VISOKO)
BENO
škof

19.00 †Ludvik Vrhovnik
20.00 †Marija Oman, obl. (LUŽE)

ALBERT
tretjerednik

19.00 †Ivan Mali, obl.
20.00 †Štefan Šavs in Pavla Suhadolnik, obl.
†Marija Arnež, obl. (SREDNJA VAS)

MARKO IN
MARCELIJAN
mučenca

19.00 †Anica in Jože Turk
†Ana in Alojz Perčič

SRCE
JEZUSOVO

19.00 †Slavka in Anton Štremfelj
20.00 na čast Sv. Duhu ter Jezusovemu in Marijinemu srcu
(VISOKO)

8.00 †Ivana Čebašek (VOKLO)
MARIJINO
BREZMADEŽ. 19.00 za domovino; za razsvetljenje slovenskega naroda
za Božji blagoslov v družini
SRCE
6.00 za farane; 8.00 †Marija Novak
8.00 †Janez Čebašek, obl. (OLŠEVEK)
12. NEDELJA
8.30 za sosesko na čast svetemu Vidu (VISOKO)
MED LETOM
10.00 †Alojzij Pavlič; 20.00 †starši Škofic

