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ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXV, številka 11
25. oktober 2020
NOVA NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID- 19

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne
maše duhovnika brez vernikov.
2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. Zaradi izrednih razmer
lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven
obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične
skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975). Duhovniki lahko določijo in pravočasno
oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za
potrebe Cerkve in prejmejo oznanila. Udeležba pri individualni duhovni oskrbi 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 prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in
ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno
aplikacijo #Ostanizdrav. Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem
izhodu oziroma vhodu.
3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi
največ šest vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna
zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija), spovednico naj se redno
prezračuje, zagotovljena naj bo razdalja 1,5 metra (če je spoved izven spovednice).
5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti
po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske
kateheze po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.
8. Vsa župnijska srečanja se izvajajo na daljavo.

OBHAJANJE SVETIH MAŠ V ČASU EPIDEMIJE

Duhovniki zaradi ukrepov zoper COVID- 19 do nadaljnjega ne moremo in ne
smemo obhajati svetih maš skupaj z verniki. Sicer pa duhovniki vsak dan zasebno
darujemo svete maše po vaših namenih, ki so objavljeni v Farnem listu, na župnijski
spletni strani in oglasni deski pred župnijsko cerkvijo. Povabljeni smo, da v tem času
epidemije sveto mašo spremljamo preko Radia ognjišče, televizije in spletnih omrežij.
Predvsem pa v tem času obnovimo in poglobimo osebno in družinsko molitev. Župnijska cerkev je vsak dan od 8- ih zjutraj do 19- ih zvečer odprta za osebno molitev.

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

V župnijski cerkvi boste odslej imeli priložnost za sveto spoved vsak petek popoldan od 15- ih do 18- ih ter prav tako vsako soboto popoldan od 15- ih do 18- ih.
Zaradi okoliščin COVID- 19 vstopamo v spovednico obvezno z zaščitno masko.

PRILOŽNOST ZA PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Kristjani prvih stoletij so naglašali, da brez evharistije ne morejo živeti. Tudi
mnogim kristjanom našega časa evharistija predstavlja vir in vrhunec duhovnega
življenja, zato nam škofje v času epidemije, ko ne moremo skupaj obhajati svete
maše, dovoljujejo podeljevati sveto obhajilo, ki naj se deli čimbolj individualno v
okviru predstavljenih navodil na naslovni strani Farnega lista. Poleg teh zaščitnih
ukrepov bodimo pozorni tudi na duhovno pripravo, ki je sveta spoved ali vsaj obuditev
kesanja in zahvalna molitev. Za to notranjo pripravo mora poskrbeti vsak sam, kajti
pri podeljevanju svetega obhajila ne bo skupne priprave in molitve, da se tako ne bi
v cerkvi dalj časa zadrževalo večje število ljudi. Tudi pred cerkvijo se ne zadržujte v
pogovoru, pač pa odhajajte domov z osebno ali družinsko molitvijo. Pred prejemom
svetega obhajila boste lahko oddali svoj dar za Cerkev, prejeli oznanila oziroma Farni
list, veroučenci pa ob nedeljah tudi listke oziroma nalepke za Bogoslužni zvezek.
Ob nedeljah se dopoldan ob 10- ih potrudite spremljati sveto mašo preko Radia ognjišče, TV in spletnih omrežij, zato v tem času ne bo podeljevanja svetega obhajila.
Pri župnijski cerkvi boste imeli priložnost za prejem svetega obhajila vsak petek
in soboto ob 18- ih ter ob nedeljah zjutraj ob 9- ih in ob 11.30. V cerkev vstopajte
skozi glavni vhod, odhajajte pa skozi stranska vrata. Na Olševku boste imeli priložnost prejeti sveto obhajilo ob nedeljah zjutraj ob 8- ih, v Hrastju ob 9- ih in v
Trbojah ob 9.30. V cerkev vstopajte skozi glavni vhod, odhajajte pa skozi zakristijo.

VEROUČNA KATEHEZA

Zaradi ukrepov zoper COVID- 19 do nadaljnjega tudi ne bomo mogli imeti verouka v veroučnih učilnicah. Nekateri kateheti bodo pripravili veroučne kateheze
na daljavo. Vsekakor pa je še bolj pomembna družinska in osebna molitev, ki naj bi
jo v tem času epidemije še bolj okrepili in poglobili. Tudi sicer ostanimo povezani
v molitvi in skupaj prosimo Božje pomoči in varstva.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec februar 2021.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Tedaj nas zagotovo dobite doma. Prosimo pa,
da zaradi okoliščin COVID- 19 v župnišče vstopate posamično.
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OKTOBER

26

PONEDELJEK
OKTOBER

27

TOREK
OKTOBER

28

SREDA
OKTOBER

29

ČETRTEK
OKTOBER

30
PETEK

OKTOBER

31

SOBOTA

LUCIJAN
mučenec

†Vencel Peternel, obl.
†Minka Štros; †Igor Logar, obl.
za zdravje

SABINA
mučenka

†Silvo, obl. in Avgust Krumpestar
†Andrej in Joži Celjer
†Antonija Prestor

SIMON IN
JUDA TADEJ
apostola

†Janez Maselj, 30. dan
†Stane Kalan, obl.
na čast svetemu Tadeju

ERMENILDA
devica

†Alojz Lazar, 7. dan
†starši, brat in sestra Sajovic
†Mark Urbanc

MARCEL
mučenec
VOLBENK
škof

NOVEMBER

1

VSI SVETI

NEDELJA
NOVEMBER

2

PONEDELJEK
NOVEMBER

3

TOREK
NOVEMBER

4

SREDA
NOVEMBER

5

ČETRTEK
NOVEMBER

6

PETEK
NOVEMBER

7

SOBOTA
NOVEMBER

8

NEDELJA

SPOMIN
VSEH VERNIH
RAJNIH

†Tončka, obl. in Karel Ajdovec
†starši Ana in Jože Kepic, obl.
†Rozka Sajovic in vsi rajni Lebnovi
†Marija, obl. in vsi rajni iz družine Gregorič
†starši Ivan in Marija Oblak ter sorodniki Mohar
†Alojz Zupan, obl.
za farane
†Frančiška Čebulj
†Alojz Hrovat
za rajne po molitvenih namenih
duše v vicah
po namenu svetega očeta
po namenu

VIKTORIN
PTUJSKI
škof in muč.

†Janez Perič, obl.
†starši Gašpirc in Šter
†Anton Avbelj

KAREL
BOROMEJSKI
škof

†Lovro Egart, obl.
†Ana in Franc Dolhar, obl.
†Frančiška Jenko

ZAHARIJA IN
ELIZABETA
star. J. Krstnika
LENART
opat
ENGELBERT
škof
32. NEDELJA
MED LETOM zahvalna ned.

†Ivan Rebernik, obl.
†Ana in Franc Jarc, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice
†Franci Kok
†Mejačevi
po namenu
†Janez in Marija Frantar
†Jožef Žagar, obl.; †Rozalija Štremfelj
za zdravje
za farane
za zdravje in Božje varstvo
†starši in sestra Ana Logar
†Gabrijela in Vinko Kavčič

NOVEMBER
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PONEDELJEK
NOVEMBER
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NOVEMBER
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NOVEMBER
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ČETRTEK
NOVEMBER

13
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NOVEMBER

14

SOBOTA
NOVEMBER

15

NEDELJA
NOVEMBER

16

PONEDELJEK
NOVEMBER

17

TOREK
NOVEMBER

18

SREDA
NOVEMBER

19

ČETRTEK
NOVEMBER

20
PETEK

NOVEMBER

21

SOBOTA
NOVEMBER

22

NEDELJA

POSVETITEV
LATERANSKE
BAZILIKE

†starši Bitenc in sestra Ana; †Marko Mavri
†starši Štern in Vehovec ter brata
za zdravje

LEON VELIKI
papež in
cerkveni učitelj

†Zdravka Šimunkovič, obl.
†starši Valentina in Peter Jerala
†Silva Belehar

MARTIN
škof

†Martin Gorjanec
za zdravje in razumevanje v družini
za vero in Božji blagoslov v mladih družinah

JOZAFAT
škof in
mučenec

†Jože, obl. in Marinka Pintar
†Frančiška in Franc Golob ter Franc in Minka Ropret
†Vincenc Zor

STANISLAV
KOSTKA
redovnik

†Andrej Štrajhar, obl.
†Stane in Tina Vidmar
†Alojz Kolenc

MARJETA
ŠKOTSKA
kraljica

†Avgust Vrhar, obl.
†Janez Kadivec
†Ivan Lang, obl.
za farane; na čast svetemu Martinu za zdravje pri živini
†starši in bratje Ferjan
†Florjan, obl. in Ivana Vreček
†Albin Svetelj, obl.
†Antonija Mrak, 30. dan
†Alojz in Janez Blažun; †Marta Sekne
za Božji blagoslov

ELIZABETA
OGRSKA
redovnica

†starši, brata in sestra Sajovic
†starši Rozman in Svetina
†starši Jože in Frančiška Anžič, obl.

NIKOLAJ
TAVELIĆ
mučenec
33. NEDELJA
MED LETOM

POSVETITEV
BAZILIK PETRA
IN PAVLA

†Marija, obl. in Miha Ovnik
†Janko in Valentina Pušavec, obl.
†Andrej Štrajhar, obl.

MATILDA
redovnica

†Blaž, Amalija in Ana Vidmar
†Alojz in Alojzij Teran
†Slavka in starši Osterman

GELAZIJ I.
papež

†Dora Ogris in Andrej Repnik
†Janez Kirn, obl.
†Marija Ropret

DAROVANJE
DEVICE
MARIJE
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

†Cvetka Katarina Podobnik
†Cilka Kern in Milka Pilar
†Anton Karun, obl.
za farane; za trdnost zakonske zveze
†Ani Fajon
†stari starši Krč - iz Visokega
†Ana in Franc Vreček, obl.
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