JANUAR

4

PONEDELJEK
JANUAR

5

TOREK
JANUAR

6

SREDA
JANUAR

7

ČETRTEK
JANUAR

8

PETEK
JANUAR

9

SOBOTA
JANUAR

10

NEDELJA
JANUAR

11

PONEDELJEK
JANUAR

12

TOREK
JANUAR

13

SREDA
JANUAR

14

ČETRTEK
JANUAR

15
PETEK

JANUAR

16

SOBOTA
JANUAR

17

NEDELJA

ELIZABETA
redovnica

18.00 †Vencel Peternel
†Stanislava Delovec
†Janez Tomažič, obl.

18.00 †Antonija Novak
†Martin in Alojzija Porovne
†Marinka Potočnik
8.00 †starši in bratje Jerič; †Vencel Cuderman
GOSPODOVO
17.00 za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini
RAZGLAŠENJE
17.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
sv. trije kralji
19.00 na čast Materi Božji za pravo spoznanje
18.00 †Franjo Žugec
RAJMUND
†Stanislav Remic
duhovnik
†Franc Manfreda
EMILIJANA
(MILENA)
devica

SEVERIN
opat
HADRIJAN
opat

18.00 †Vika Pestar, 30. dan
†Marija Boc, obl.
za zdravje
18.00 †Janika Antonič, obl.
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

8.00 za farane; 8.00 †Franc Ferjan (OLŠEVEK)
NEDELJA
JEZUSOVEGA 10.00 †Franc Jagodic, obl.
19.00 †starši Štefka, obl. in brat ter starši Kepic
KRSTA
PAVLIN
OGLEJSKI
škof

18.00 †starši in brat Lojze Kuhar
†Boštjan Sajevic
za zdravje in srečen porod

TATJANA
(TANJA)
mučenka

18.00 †Roza Tičar
†starši in bratje Žvan ter Franc Klemenčič
†Frančiška Štefe

VERONIKA
devica

18.00 †Rozalija Štremfelj
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
v zahvalo angelu varuhu

FELIKS
duhovnik

18.00 †starši in brat Miha Pirc - Voklo 44
za dobre odnose
za zdravje

ABSALOM
škof

18.00 †Marija Milač, obl.
†Frančiška Sajevic, obl.
†Vera Zrakić

MARCEL
papež
2. NEDELJA
MED LETOM

18.00 †Milan Umnik, obl.
†starši Anton in Antonija Ropret
8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†Peter Balantič (OLŠEVEK)
†Anton Mohar; †Katarina Kosirnik, obl.
†Antonija Delovec

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 13
20. december 2020
BOŽIČNO VOŠČILO BOGOSLOVNEGA SEMENIŠČA

Želimo si zdravja, a je okrog nas bolezen.
Želimo si sreče, a opažamo žalost.
Želimo si materialnih dobrin, a je toliko revščine.
Želimo si povezanosti, a smo tako razdeljeni.
Želimo si miru, a je toliko razgrajanja.
Želimo si ljubezni, a je toliko sovraštva.
Želimo si družbe, a smo osamljeni.
Želimo si pozornosti, a hodimo slepi.
Želimo se pogovarjati, a smo gluhi.
Ali mogoče naše želje ne slišijo srca?
Ali mogoče naše želje ne vidijo Božjega rojstva?
Lahko imamo veliko, če je naše srce odprto, če vidi majhne in drobne trenutke v
brezmejnosti časa. Zato vam želimo, da bi v tem božičnem času in novem letu 2021
odprli svoje srce Božji ljubezni, ki:
... nam daje zdravja na duši in telesu
... nas nagovarja in osrečuje
		
... nas bogati
			
... nas povezuje
				
... nam podarja mir
					
... v nas prebuja ljubezen
						
... nam prinaša prijateljstvo
							
... je pozorna do vsakega.
Vse to in še mnogo več prejemamo ob rojstvu Božjega Sina Jezusa.
Vse to in še mnogo več lahko prinašamo svetu v letu 2021,
če dovolimo, da se Božja ljubezen rodi v nas.
BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2021
želimo hvaležni bogoslovci in vodstvo Bogoslovnega semenišča.
Voščilu se pridružujemo tudi domači duhovniki župnije Šenčur.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA je na voljo v župnijski cerkvi.
PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

V tednu pred božičem bo v župnijski cerkvi priložnost za sveto spoved vsak dan
popoldan od 16- ih do 18- ih. K zakramentu sprave lepo povabljeni tudi veroučenci.
OBHAJILO BOLNIKOV po domovih bo v sredo, 23. decembra, dopoldan.

BOŽIČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA

V petek, 25. decembra, bomo praznovali božič, ki je zapovedani praznik Gospodovega rojstva. Zaradi okoliščin COVID- 19, ko moramo upoštevati varnostne
ukrepe, bo ob božiču še nekaj več dodatnih svetih maš. Na predvečer praznika, ko
bomo obhajali sveti večer, bodo pri farni cerkvi svete maše popoldan ob 17- ih in
zvečer ob 19- ih. V kolikor bo zvečer preklicana policijska ura, bo ob polnoči slovesna polnočnica, na sam praznik Gospodovega rojstva pa bodo svete maše zjutraj
ob 8- ih, dopoldan ob 10- ih, popoldan ob 17- ih in zvečer ob 19- ih. Ne pozabimo
tudi na družinsko molitev ob jaslicah in blagoslov domov. Pri vseh božičnih svetih
mašah bo ofer ali darovanje za ogrevanje farne cerkve in župnišča.

GODOVI IN SVETE MAŠE
DECEMBER

21

PONEDELJEK
DECEMBER

22

TOREK
DECEMBER

23

SREDA

PETER KANIZIJ 18.00 †Marinka Potočnik, 30. dan; †Marija Podjed, obl.
†Zofija Pirc, obl.
duhovnik in
†Denis Planinšek
cerkveni učitelj

FRANČIŠKA
CABRINI
redovna ust.

18.00 †Marija in starši Milač
za telesno in duševno zdravje
za zdravje in srečen porod

JANEZ
KANCIJ
duhovnik

18.00 †Marija Dermastja, obl.
†Murnovi
†Ivanka Kunej

ADAM
IN EVA
prastarši

SOBOTA

dan samostojnosti

V nedeljo, 27. decembra, ko bomo obhajali god apostola in evangelista Janeza,
bo pri vseh svetih mašah blagoslov vina.

DECEMBER

NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

17.00
18.00
19.00
00.00
8.00
8.00
10.00
19.00
8.00
10.00
10.00
18.00
8.00
10.00
19.00

V četrtek, 31. decembra, bomo sklenili koledarsko leto 2020. Ne pozabimo na
družinsko molitev in blagoslov domov. Pri sveti maši ob 17- ih se bomo z zahvalno
pesmijo zahvalili Dobremu Bogu za ves blagoslov, ki smo ga bili tekom leta deležni.

DECEMBER

NEDOLŽNI
OTROCI
mučenci

18.00 †Marjan Brezar, obl.
†Mark Urbanc
za zdravje

TOMAŽ
BECKET
škof in muč.

18.00 †Marija Vidic, 30. dan
†Mirko Štern
†Štefan Kurnik ter Boris in Gregor Brezar

PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA

V soboto, 26. decembra, bomo obhajali god prvega mučenca in diakona svetega
Štefana. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov soli, ki jo potlej lahko dodamo naši hrani
in krmi za živino. Ob 10- ih bo sveta maša tudi v Srednji vasi, po njej pa blagoslov
konj. Zaradi okoliščin COVID- 19 po blagoslovu konj letos ne bo skupnega druženja.

PRAZNIK APOSTOLA IN EVANGELISTA JANEZA
PREHOD IZ STAREGA V NOVO LETO

NOVEGA LETA DAN IN PRAZNIK MARIJE BOŽJE MATERE

V petek, 1. januarja, ko bomo začeli novo koledarsko leto, bomo hkrati tudi obhajali praznik Marije, svete Božje Matere. Pri jutranji sveti maši ob 8- ih se bomo
v Marijinih litanijah izročili Njej v varstvo in prejeli evharistični blagoslov. Ta dan
bo sveta maša še dopoldan ob 10- ih in zvečer ob 18- ih.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE ALI SVETI TRIJE KRALJI

V sredo, 6. januarja, bomo praznovali praznik Gospodovega razglašenja. Svete
maše pri farni cerkvi bodo zjutraj ob 8- ih, popoldan ob 17- ih in zvečer ob 19- ih.
Na predvečer praznika ne pozabimo na družinsko molitev in blagoslov domov.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih bomo eno uro pred sveto mašo pred izpostavljenim Najsvetejšim do
nadaljnjega molili za zdravje. Najprej bo pol ure tihega češčenja, potlej pa rožni
venec, litanije in evharistični blagoslov. Pridite molimo!

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. V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za april 2021. Na voljo so tudi Marijanski koledarji, Družinska pratika in kadilo.

DECEMBER

24

ČETRTEK
DECEMBER

25
PETEK

DECEMBER

26
27

NEDELJA

28

PONEDELJEK
DECEMBER

29

TOREK
DECEMBER

30

SREDA
DECEMBER

31

ČETRTEK
JANUAR

1

PETEK
JANUAR

2

SOBOTA
JANUAR

3

NEDELJA

BOŽIČ
Gospodovo
rojstvo
ŠTEFAN
diakon in
mučenec

FELIKS I.
papež

za zdravje in Božje varstvo; za spravo
za zdravje (OLŠEVEK)
†Boštjan Sajevic
za farane; v zahvalo in priprošnjo
za Božje varstvo v družini
†sin Klemen Eržen (OLŠEVEK)
†Anica Šlebir; 17.00 v zahvalo za srečen porod
†Janez, obl. in Frančiška Pipan
†Jože Štirn; 8.00 †starši Franc in Frančiška Logar
†Justin Stanovnik
(OLŠEVEK)
v zahvalo za srečen porod (SREDNJA VAS)
za pravo spoznanje in utrditev v veri
za farane; 8.00 †Janez Jenkole (OLŠEVEK)
†Marija Jarc; za Božji blagoslov v družini
†Ivan Ropret

18.00 †oče Franjo Žugec in hči Anika Antonič
†Lojze Lazar
†Ivanka Zupin

17.00 v zahvalo
na čast Materi Božji za pravo spoznanje
za zdravje
8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
MARIJA SVETA
8.00 †Peter Balantič (OLŠEVEK)
BOŽJA MATI
10.00 za Božji blagoslov in milost v družini
novo leto
18.00 †Anton, obl. in Frančiška Kavčnik
18.00 †Nace Murko, obl.
BAZILIJ
†Jože Sitar
VELIKI
†Marija Arnež
škof in cerk. uč.
8.00 za farane; †Franc Kozjek, obl.
DRUGA
8.00 †Franci Logar (OLŠEVEK)
NEDELJA
PO BOŽIČU 10.00 †Miha Kern, obl.; 19.00 za zdravje
SILVESTER
papež

