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14. februar 2021
ZAHVALA ŽUPNIJSKE KARITAS

Tudi v našem okolju so družine in posamezniki, ki potrebujejo osnovno pomoč v
hrani, za plačilo položnic in ogrevanja ter higienske pripomočke. To jim lahko Karitas zagotovi predvsem z darovi velikodušnih župljanov. Jeseni smo v tednu Karitas
v okviru Župnijske Karitas zbirali hrano in darove za ljudi, ki so potrebni pomoči.
Zbranih živil in denarne pomoči je bilo nad pričakovanji. Pripravili smo pakete in s
tem lahko pomagali družinam in posameznikom, za kar smo vam iz srca hvaležne
vse prostovoljke, še posebej pa vsi, ki so darove z veseljem in hvaležnostjo sprejeli.
Prav tako se iz srca zahvaljujemo podjetnikom, ki so s svojo donacijo pripomogli,
da smo šestim prosilcem pomagali pri stroških ogrevanja.
Svoje darove še vedno lahko prinesete v kaplanijo, kjer naša Župnijska Karitas
tudi deluje in sicer vsak prvi torek v mesecu popoldan od 17- ih do 18- ih, lahko pa
tudi v župnišče. Svoja denarna sredstva lahko nakažete na TRR Župnijske Karitas:
07000-0002887586. Naj nam bo torej tudi v prihodnje vzpodbudna popotnica, da
se vedno odločamo za dobro, kajti vsak izmed nas lahko pomaga s solidarnostjo,
sočutjem in dobrodelnostjo, najprej pa z molitvijo. Za vse dobro in brezpogojno
pomoč se še posebej zahvaljujem vsem, ki skozi vse leto pomagate. Iskrena hvala
našemu vodji, gospodu župniku Urbanu Kokalju za pomoč in usmeritve. Bodimo ena
družina, skupaj smo močnejši. Hvala vam! Župnijska Karitas Šenčur, tajnica Mateja Jeraj

OBISK SVETIH MAŠ IN PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Zaradi okoliščin COVID- 19 bodimo še naprej previdni in odgovorni do sebe in do
ljudi, s katerimi se srečujemo. Glede obiska svetih maš spremljajmo navodila naših
škofov. Ko bo torej obisk svetih maš bolj sproščen, bomo pravočasno obveščeni in
bodo to ponovno oznanili tudi zvonovi pred vsako sveto mašo. Do tedaj pa upoštevajmo navodila, da ste pri sveti maši lahko le naročniki mašnih namenov oziroma
po dogovoru z župnikom. Sicer pa do nadaljnjega še vedno povabljeni k svetemu
obhajilu, ki ga pri župnijski cerkvi lahko prejmete vsak dan ob 17.30, le ob nedeljah
zjutraj ob 9- ih in dopoldan ob 11.30. Povabljeni tudi, da še naprej spremljate sveto
mašo vsaj preko TV, Radia Ognjišče in spletnih medijev.

17. februar: PEPELNICA IN ZAČETEK POSTNEGA ČASA

Na pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas. V kolikor bodo ukrepi zoper
COVID- 19 bolj sproščeni, bo ta dan obred pepeljenja le pri svetih mašah. V primeru,
da tedaj še ne bomo mogli obhajati svete maše v večjem številu, bo obred pepeljenja
skupaj s svetim obhajilom še dopoldan ob 9- ih in zvečer ob 17.30. Priložnost za
sveto spoved bo dopoldan od 8- ih do 11- ih in popoldan od 17- ih dalje. Sicer nas
pa postni čas vabi k poglobljenemu razmišljanju o Jezusoven trpljenju in smrti na
križu. Če bodo ukrepi zoper COVID- 19 dopuščali, bomo znotraj postnega časa ob
petkih in nedeljah pol ure pred vsako sveto mašo molili križev pot.
Na pepelnično sredo velja strogi post za vsakega človeka v starosti med 18 in 65
let. To pomeni, da se je dovoljeno enkrat na dan do sitega najesti, prav tako pa se
odpovemo mesu. Seveda pa povabljeni k postni postavi tudi mlajši oziroma starejši.
Poleg pepelnične srede velja strogi post še na veliki petek. Samo odpoved mesu pa
velja za vse petke v postnem času oziroma vse petke v letu.

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

V soboto, 6. marca, bomo pri župnijski cerkvi obhajali slovesni praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Za vso župnijo je ta dan praznik,
ko se zahvaljujemo Jezusu za Njegovo živo navzočnost med nami, hkrati pa tudi
prosimo za potrebni blagoslov celotne župnije in krajevne Cerkve naše ljubljanske
nadškofije. V molitev še posebej vključujmo vse bolne in preizkušane ter prošnjo
za vero po naših domovih. Znotraj ukrepov zoper COVID- 19 bomo torej ves dan
pred Najsvetejšim lahko v molitvi povezani z Živim Bogom. Jutranjo sveto mašo ob
8- ih bo daroval g. Janez Modic. Ob koncu svete maše bomo Najsvetejše izpostavili
v češčenje in molitev. Sledile bodo naslednje molitvene ure:
- ob 9- ih možje in fantje
- ob 10- ih tiha in zasebna molitev
- ob 11- ih farani iz vseh podružnic
- ob 12- ih molitev, ki jo oblikujemo duhovniki
- ob 13- ih žene in dekleta
- ob 14- ih tiha in zasebna molitev
- ob 15- ih molitev oblikuje Frančiškova skupina
- ob 16- ih veroučenci od petega do devetega razreda
- ob 16.30 veroučenci od prvega do četrtega razreda
- ob 17- ih skupna molitev
- ob 18- ih sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto
mašo, ki jo bo daroval naš kaplan in novomašnik g. Martin Leban, ki nam bo podelil
tudi novomašni blagoslov. Novomašni blagoslov nam prinaša popolni odpustek, če
le opravimo sveto spoved, prejmemo sveto obhajilo in molimo po namenu svetega
očeta. Priložnost za sveto spoved bo dopoldan od 8- ih do 12- ih in popoldan od
15- ih dalje. 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 mesec junij. Po veliki noči, ki bo letos 4. aprila, bomo začeli s svetimi
mašami tudi pri naših podružnicah.

GODOVI IN SVETE MAŠE
FEBRUAR

15

PONEDELJEK
FEBRUAR

16

TOREK

KLAVDIJ
redovnik

18.00 †Minka Bučan, obl.; †Marija Pipan
†starši Alojz in Valentina ter Marinka Potočnik
†Valentin in Antonija Okorn

JULIJANA
mučenka

18.00 †Marija Vrhovnik, 30. dan
†Ivan, obl. in Jorg Benedičič
†Irena Potočnik

FEBRUAR

17

PEPELNICA

SREDA
FEBRUAR

18

ČETRTEK
FEBRUAR

19
PETEK

FEBRUAR

20

SOBOTA
FEBRUAR

21

NEDELJA
FEBRUAR

22

PONEDELJEK
FEBRUAR

23

TOREK
FEBRUAR

24

SREDA
FEBRUAR

25

ČETRTEK
FEBRUAR

26
PETEK

FEBRUAR

27

SOBOTA
FEBRUAR

28

NEDELJA

8.00 †Višnarjevi
10.00 †oče Jože in teta Micka Sajevic; †Boštjan Sajevic
18.00 v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo

18.00 †Marjan Kunstelj
FRANČIŠEK
†Avgust, obl. in Silvo Krumpestar
REGIS
†Angelca, obl. in Stane Jankovič
duhov. in muč.
KONRAD
spokornik
JACINTA IN
FRANČIŠEK
fatimska past.

18.00 †Marija Jenko, 7. dan; †Mato Golik, 30. dan
†Anton in Marija ter Marjan Prosen
za Božji blagoslov in zdravje v družini
18.00 †Mateja Kimovec
†Gabrijela in Vinko Kavčič, obl.

SEDEŽ
APOSTOLA
PETRA

8.00 za farane
8.00 †iz družine Balantič in Slavko Rozman (OLŠEVEK)
10.00 †Robert Jeraj, obl.
na čast Materi Božji za zdravje v družini
19.00 †Tina Vidmar, obl.
18.00 †Antonija Mali, 30. dan
†Valentin in vsi rajni iz družine Delovec
†Milan Berginc

POLIKARP
škof in
mučenec

18.00 †starši ter Albin in Marija Okorn
†Aleš in Andreja Jeraj Sedej
†Praznikovi in Frantarjevi

1. POSTNA
NEDELJA

MATIJA
apostol
VALBURGA
opatinja
ALEKSANDER
škof

18.00 †Anton in Ivan Cankar
†Ivana Čebašek
†starši Tončka in Karel ter brat Dare Smodila
18.00 †Marija Pipan, 30. dan
†Franc Luskovec, obl. in Metka Markelj
†Miro Štular
18.00 †Peter Jeler, 30. dan
†Franc Rakovec, obl.
†Stanislav Jankovič

GABRIJEL
18.00 †Janez Kadivec, obl.
ŽALOSTNE M.B.
†Angela in Micka Čebulj, obl.
redovnik
8.00 za farane; 8.00 †Ana Ahčin, 30. dan (OLŠEVEK)
2. POSTNA
10.00 †Alojzij in Marija Štern, obl.; †Jože Snedic
NEDELJA
19.00 †Minka Vidic; za uspešno zdravljenje

MAREC

1

PONEDELJEK
MAREC

2

TOREK
MAREC

3

SREDA
MAREC

4

ČETRTEK
MAREC

5

PETEK
MAREC

6

SOBOTA
MAREC

7

NEDELJA
MAREC

8

PONEDELJEK
MAREC

9

TOREK
MAREC

10

SREDA
MAREC

11

ČETRTEK
MAREC

12
PETEK

MAREC

13

SOBOTA
MAREC

14

NEDELJA

ALBIN
škof
NEŽA
PRAŠKA
redovnica
KUNIGUNDA
kraljica
KAZIMIR
poljski
kraljevič
HADRIJAN
mučenec

18.00 †Albin Svetelj
†Marija Ajdovec, obl.
†Cvetka Katarina Podobnik
18.00 †Petra Jerovšek
†Pavel, obl. in Pavla Gorenec
18.00 †Marija Vreček, 30. dan
†Jože Mohar
†Andrej Barle, obl. in vsi rajni iz družine Bitenc
18.00 †Franc in Marija ter Vinko in Jože Grilc
†Jernej in starši Novak
18.00 †oče Franc in teta Marija Logar, obl.
†Polona Tičar
†Urša Okorn

JANEZ OD
BOGA
redovni ust.

8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
18.00 †oče Anton in brat Toni Žerovnik, obl.
†Marija Jenko; Mariji v zahvalo za rešitev
8.00 za farane
8.00 za zdravje (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo za srečen porod in za zdravje vnukinje
19.00 †Marija Vesel, obl.; †Frančiška Rozman
18.00 †starši Žepič in sestra Ani
†Jože, obl. in starši Gašperšič
†Marija Perič

FRANČIŠKA
RIMSKA
redovnica

18.00 †Luka Kordež
†Andrej Triler
†Andrejevi in Klepčevi

NIKA
redovnica
3. POSTNA
NEDELJA

40 mučencev
iz Armenije

18.00 †Jože in Neža Pikš, obl.
na čast angelu varuhu za zdravje

BENEDIKT
škof

18.00 †Franc Zupan, obl.
†Angelca in Stanislav Jankovič
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

INOCENC I.
papež

18.00 †Marija Jenko, 30. dan
†Danijela Košnik, obl.
po namenu darovalca

KRISTINA
mučenka
4. POSTNA
NEDELJA
papeška
nedelja

18.00 †Mihael, obl. in Marija Ovnik
†Marija, obl. in Vinko Frantar
8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†Franci Logar (OLŠEVEK)
v zahvalo in priprošnjo angelu varuhu
†starši Janez in Marija ter brat Kazimir Mohar
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