DECEMBER

7

PONEDELJEK
DECEMBER

8

TOREK
DECEMBER

9

SREDA
DECEMBER

10

ČETRTEK
DECEMBER

11
PETEK

DECEMBER

12

SOBOTA
DECEMBER

13

NEDELJA
DECEMBER

14

PONEDELJEK
DECEMBER

15

TOREK
DECEMBER

16

SREDA
DECEMBER

17

ČETRTEK
DECEMBER

18
PETEK

DECEMBER

19

SOBOTA
DECEMBER

20

NEDELJA

AMBROŽ
škof

†Franc Žerovnik in starši Porovne
†Janez in Ana Lanišek
†Marija in Franc Ogris

BREZMADEŽ. v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
†Marija Egart; †Marija Rožman
SPOČETJE
DEVICE MARIJE †Boštjan Štefe, obl.
VALERIJA
mučenka

†starši, sestra in brat Vreček ter Irma Udovič
†Janez in Justina Hvasti, obl.
†Franc Šenk, obl.

LORETSKA
MATI
BOŽJA

†Marija Repnik ter vsi rajni iz družine Repnik in Taljan
†Jorg, obl. in Ivan Benedičič
†Alojzij Šenk, obl.

DAMAZ I.
papež

†Marija Terezija Luskovec, 30. dan
†Miro Rogelj, obl.
†Emil Arenšek, obl.

DEVICA
MARIJA IZ
GUADALUPE

†Robert Burgar
†Štefka, obl. in Stane Česen

TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA

za farane
†Franc Kozjek; †Frančiška Čebulj
†Frančiška, obl. in vsi rajni iz družine Pestar

JANEZ OD
KRIŽA
duh. in cerk. uč.
ANTONIJA,
KRIZINA in
druge drinske
mučenke

†Franc, obl. in starši Globočnik
†Zofija in Franc Erjavec, obl.
za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini
†starši ter bratje in sestre Štern
†Jože Snedic in Stanislav Remic
†Franc Manfreda

ADELA
kraljica

†Jože Ušlakar, obl.
†Peter Vavken
†Vencel Cuderman

VIVIANA
opatinja

†iz družine Šavs in Rakar
†Marija Novak
†Antonija Prestor

GACIJAN
misijonar

†Ivanka Kunej, 30. dan
†Mihaela, obl. in Ciril Velkavrh
†Frančiška Štefe

URBAN V.
papež

†Aleš Dobnikar, obl.
†Marija in Anton Žvelc

ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA

za farane
†Viktor in Antonija Sajovic; †Ana Sajevic, obl.
†Janez Zmrzlikar, obl.
†Ljudmila Svetelj, obl.; †Frančiška Jenko

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

Farni
list

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXV, številka 12
22. november 2020
OHRANIMO IN NEGUJMO SKRB DRUG ZA DRUGEGA

Pandemija zaradi COVID- 19 nam sama po sebi prinaša veliko izzivov in priložnosti za razmišljanje o našem življenju, o naši krhkosti in ranljivosti, o vprašljivosti
in negotovosti. In nihče ni sam po sebi obvarovan. Osebna disciplina, zadržanost
in upoštevanje predloženih varnostnih ukrepov je le en del naše odgovornosti. Pomembna je tudi molitev in zaupanje v Božje varstvo in pomoč. Pri svoji osebni in
družinski molitvi z zaupanjem molimo tudi molitev, ki smo jo letos pri vseh žegnanjih
prejeli na podobici svetega Roka. Naša molitev in sprejemanje varnostnih okrepov ni
pomembna samo zaradi nas samih, saj nosimo odgovornost tudi za druge. Ohranimo
in negujmo to skrb, saj nam sedanji čas dopoveduje tudi dejstvo, da drug drugega potrebujemo. Ena od priložnosti medsebojne solidarnosti se nam ponuja tudi v TEDNU
KARITAS, ki bo potekal od ponedeljka, 23. novembra, do prve adventne nedelje, 29.
novembra. Letos obeležujemo 30 letnico organizirane Karitas v Sloveniji, nagovarja
pa nas geslo: »Slišim te«, ki še posebej nagovarja v teh težkih časih. Mariborski
nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem povedal: »Letošnji teden Karitas bo drugačen,
kot so bili dosedanji. Manj prazničen, pa bolj delaven. Vedno bolj se kaže, da ljudje
v tem času negotovosti, strahu in nenehne grožnje potrebujejo psihosocialno pomoč.
Z drugo besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo lahko zaupali svoje
težave. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti,
mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega.«
Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu. V TEDNU
KARITAS boste v okviru Župnijske Karitas tudi letos imeli priložnost darovati
svoje darove. V Šenčurju boste svoje darove lahko oddali v četrtek, 26.11., in
petek, 27.11., od 17- ih do 18- ih v kaplaniji; na Olševku tudi v četrtek, 26.11, in
petek, 27.11., od 17- ih do 18- ih na parkirišču pod cerkvijo; v Vogljah v petek,
27.11., od 16- ih do 18- ih v župnišču; na Visokem v petek, 27.11., od 16- ih do
17- ih v zakristiji; na Lužah v četrtek, 26.11., od 16- ih do 17- ih v mežnariji pri
cerkvi in v Hrastju v soboto, 28.11., od 9- ih 13- ih v župnišču.
V župnišču zbiramo tudi ozimnico in druge darove za Bogoslovno semenišče.
Ohranimo skrb in pozornost tudi za duhovnike in nove duhovne poklice.

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

V župnijski cerkvi imate priložnost za sveto spoved vsak petek popoldan od 15ih do 18- ih ter vsako soboto prav tako popoldan od 15- ih do 18- ih. V soboto, 19.
decembra, bo dopoldan od 8- ih do 12- ih in popoldan od 14- ih do 19- ih spovedoval rektor Bogoslovnega semenišča gospod Peter Kokotec. K zakramentu sprave
lepo povabljeni tudi veroučenci. Potrudimo se za poglobljeno božično sveto spoved.
Zaradi okoliščin COVID- 19 vstopamo v spovednico obvezno z zaščitno masko.

PRILOŽNOST ZA PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Dokler zaradi okrepov zoper COVID- 19 ne bomo mogli skupaj obhajati svetih
maš, imate priložnost za prejem svetega obhajila pri župnijski cerkvi vsak petek in
soboto ob 18- ih ter ob nedeljah zjutraj ob 9- ih in dopoldan ob 11.30. Na Olševku
lahko prejmete sveto obhajilo ob nedeljah zjutraj ob 8- ih, v Hrastju ob 9- ih in v
Trbojah ob 9.30. Tudi na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije boste pri
farni cerkvi lahko prejeli sveto obhajilo zjutraj ob 9- ih in zvečer ob 18- ih. Pred
svetim obhajilom vsak sam obudi kesanje in se nato po obhajilu ne zadržuje v cerkvi,
pač pa se z molitvijo v srcu vrne domov. V cerkev vstopamo le posamično oziroma
posamezna družina, zato prosimo, da na trgu pred cerkvijo počakate v primerni medsebojni razdalji in distanci. Ne pozabimo na zaščitno masko, razkuževanje rok in le
posamičen obisk cerkve. Z upoštevanjem zaščitnih ukrepov ostajamo odgovorni tudi
do drugih, ki prihajajo v cerkev za nami. Sicer je pa farna cerkev odprta vsak dan od
8- ih zjutraj do 19- ih zvečer in ste tako tekom dneva povabljeni k zasebni molitvi.

VEROUČNA KATEHEZA

Zaradi ukrepov zoper COVID- 19 do nadaljnjega še vedno ne bomo mogli imeti
verouka v veroučnih učilnicah. Za nekatere razrede kateheti pripravljamo veroučne
kateheze na daljavo oziroma preko elektronske pošte. Z birmanci bomo ob prvi priložnosti nadoknadili manjkajoče kateheze. V cerkvi so na voljo Adventni koledarji,
ki so nam v dodatno spodbudo za duhovno preživljanje adventnega časa.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Sveti Miklavž bo v soboto zvečer, 5. decembra, obiskal otroke, katerih starši boste
izrazili željo po obisku. Miklavževi spremljevalci sprejemajo prijave za Šenčur na
telefonsko številko 031 343 160 (Silvo Pavlinič). Obisk bo potekal brez neposrednega
stika z otroki oziroma tako, da bodo spoštovani ukrepi v času epidemije. Omogočimo
otrokom, da vidijo dobrotnika, ki prinaša darila tudi v času izolacije.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V sredo, 16. decembra, začenjamo z božično devetdevnico, ki jo boste zaradi
ukrepov zoper COVID- 19 letos morali oblikovati sami po svojih domovih. Vsekakor
si vzemimo čas za poglobljeno duhovno pripravo na božične praznike.

SVETE MAŠE
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PONEDELJEK
NOVEMBER

24

TOREK
NOVEMBER

25

SREDA
NOVEMBER
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ČETRTEK
NOVEMBER

27
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NOVEMBER

28

SOBOTA
NOVEMBER

29

NEDELJA
NOVEMBER

30

PONEDELJEK
DECEMBER

1

TOREK
DECEMBER

2

SREDA
DECEMBER

3

ČETRTEK
DECEMBER

4

PETEK

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec marec 2021. Na voljo
so tudi Marijanski koledarji in kadilo.

DECEMBER

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.

DECEMBER

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

5

SOBOTA

6

NEDELJA

KLEMEN I.
papež in
mučenec

†Marinka Potočnik, 7. dan; †Boštjan Sajevic, 30. dan
†Franc Pifko, obl.
†Miha, obl. in Marija Sitar

†Franc, obl. in Ljudmila Gašperlin
ANDREJ in
drugi vietnamski †Marija Korošec, obl. in stari starši
†Florjan in Marija Arnež
mučenci
KATARINA
ALEKSANDRIJ.
devica in muč.
VALERIJAN
škof

†Ivanka Kunej, 7. dan
†Katarina in Franc Sajovic
na čast sveti Katarini
†Ivanka Zupin, 30. dan
†Marija Tomažič
†duhovnik Janez Vilfan in Janez Ham

VIRGIL IN
MODEST
škofa

†stari starši Marija in Franc Mohar
†Vinko Gašperlin, obl. in rajni iz družine Bučar
†Franc Žerovnik; †Marta Sekne

KATARINA
LABOURE
redovnica

†Ivan Ropret, obl.
†Janez Jagodic
za srečen porod in za zdravje
za farane
†Janez Čebašek
†iz družine Blažun in Kok
v zahvalo in priprošnjo za službo
†Marija Novak
†Andrej Barle
†Franc in Anamarija Rozman

PRVA
ADVENTNA
NEDELJA
ANDREJ
apostol
EDMUND
mučenec

†Mirko Štern, 30. dan
†starši in brat Ivan Maselj ter sestra Ivanka Potočnik
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

BIBIJANA
mučenka

†Vinko in Anica Pušavec ter stari starši Zorman
za zdravje in Božji blagoslov v družini
v zahvalo za zdravje

FRANČIŠEK
KSAVER
duhovnik

†Marija Ajdovec
†Frančiška Klemen
za duhovnike in nove duhovne poklice

BARBARA
mučenka

†Franc in starši Rakovec
†Karel Bricelj, obl.
†Niko Vidic ter starši Vidic in Podobnik

SABA
opat
DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA

†sorodniki Ajdovec
†sorodniki Vreček
†Miro Kozelj, obl.
za farane
†Pavel Hudobivnik
na čast sv. Ambrožu za čebele in čebelarje
†Franc Rozman, obl.

