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SREDA
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1

ČETRTEK
APRIL
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PETEK
APRIL

3

SOBOTA
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4

NEDELJA
APRIL

5

PONEDELJEK
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6

TOREK
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7

SREDA
APRIL

8

ČETRTEK
APRIL

9

PETEK
APRIL

10
SOBOTA
APRIL

11
NEDELJA

BERTOLD
redovni
ustanovitelj
AMADEJ
vojvoda

19.00 †Pavla Prestor, obl.
†starši in Lojze Rebernik
†Frančiška Jenko
19.00 †Benedikt Pestotnik, 30. dan
†Ivan, Kristina in Marjan Zarnik
za Božji blagoslov v družini

KORNELIJA
mučenka

19.00 †Luka Kordež, obl.
†starši Helena in Ivan Rakonič
†Vinko in Anica Pušavec ter stari starši Zorman

VELIKI
ČETRTEK

19.00 †Ana in Jože Kepic ter sestra Marinka Potočnik
za duhovnike in nove duhovne poklice

VELIKI
PETEK
VELIKA
SOBOTA

19.00 obredi velikega petka
19.00 †Franjo Žugec
†Višnarjevi

6.30
8.00
VELIKA NOČ
10.00
19.00
8.00
VELIKONOČNI
10.00
PONEDELJEK
19.00
IRENEJ
škof in
mučenec

za farane; v dober namen
za zdravje in Božji blagoslov v družini (OLŠEVEK)
†Nejc Hribar, 30. dan; za zdravje in Božje varstvo
†iz družine Dermastja in Gačnik
†Alojz Pavlinič, obl.
†Petra Jerovšek; †Marija Vreček
†Janez in Frančiška Rebernik ter Jože Bergant

19.00 †starši in dva brata Logar
†Franc, Frančiška in Antonija Golob
20.00 †Janez in Frančiška Pipan (LUŽE)

JANEZ KRSTNIK 19.00 †Jožef in Marija Gašperlin, obl.
†Jože Snedic, obl.
DE LA SALLE
duh. in red. ust. 20.00 †Stanislav Delovec (SREDNJA VAS)
DIONIZIJ
škof

19.00 †starši in brat Janez Kveder, obl.
†iz družine Avbelj
†Angela Cuderman

19.00 †Lojze, obl. in Frančiška Rozman
MAKSIM
ALEKSANDRIJ. 20.00 †Peter Jeler
za zdravje in Božje varstvo v družini (VISOKO)
škof
8.00 †Vika Pestar (VOKLO)
DOMEN
19.00 †Anton Mubi, obl.
škof in
†starši Bakovnik in Pipan ter Blaž Bakovnik, obl.
mučenec
2. VELIKONOČ. 8.00 za farane; 8.00 †Marijana Likozar (OLŠEVEK)
10.00 †Stane Gašperlin, obl.
NEDELJA
v zahvalo za življenje in za otroke
bela ned. in
ned. Bož. usm. 19.00 †starši Ana in Janez Kristanc

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 XXVI, številka 3
14. marec 2021
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. Sicer pa do nadaljnjega še vedno povabljeni k svetemu obhajilu, ki ga pri župnijski cerkvi lahko
prejmete vsak dan ob 18.30, 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.

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

Priložnost za velikonočno sveto spoved bo v soboto pred cvetno nedeljo, 27.
marca in sicer zjutraj od 8- ih do 12- ih in popoldan od 14- ih do 20- ih. Spovedoval
bo rektor Bogoslovnega semenišča gospod Peter Kokotec. Po cvetni nedelji bo v
velikem tednu priložnost za sveto spoved vsak dan popoldan od 16- ih dalje, ko
bomo spovedovali domači duhovniki. K sveti spovedi povabljeni tudi veroučenci.

OBHAJILO BOLNIKOV PO DOMOVIH

Obhajilo bolnikov po domovih bo v sredo, 31. marca, dopoldan.

PRAZNOVANJE VELIKONOČNIH PRAZNIKOV

V skladu z veljavnimi ukrepi zoper COVID- 19 bomo obhajali tudi velikonočne
praznike. O podrobnejših navodilih bomo seznanjeni naknadno. V kolikor bo torej
možno, bomo praznike obhajali po naslednjih obvestilih:
NA CVETNO NEDELJO bo blagoslov butaric, oljk in ostalega zelenja. Oljčne
vejice boste lahko prejeli že na tiho nedeljo. Darovi, ki jih boste ob tem darovali,
bodo namenjeni za vzdrževanje cerkva na naši slovenski obali. Zaradi ukrepov zoper
COVID- 19 popoldan na Taboru pri Podbrezjah ne bo skupne postne pobožnosti.
VELIKI ČETRTEK je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal zadnjo
večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Po sveti maši bo
molitev z Jezusom na Oljski gori. Najprej bo skupna molitvena ura, ki jo pripravlja
Frančiškova skupina, njej pa bo vse tja do polnoči sledila tiha in zasebna molitev.

VELIKI PETEK je dan Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post.
Popoldan ob 15- ih bomo molili križev pot. Zvečer ob 19- ih bodo obredi velikega
petka. Po končanih obredih bo ura molitve in češčenja Jezusa v Božjem grobu.
VELIKA SOBOTA je dan, ko bomo molili ob Jezusovem grobu in premišljevali
Njegovo trpljenje. Ob 7- ih bo blagoslov vode in ognja. Nato bomo v Božjem grobu
izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev. Najprej ste k molitvi povabljeni možje
in fantje, od 8- ih do 9- ih bo tiha in zasebna molitev, od 9- ih do 10- ih povabljeni
veroučenci od 4. do 6. razreda, od 10- ih do 11- ih veroučenci od 1. do 3. razreda,
od 11- ih do 12- ih birmanci, od 12- ih do 13- ih bo tiha in osebna molitev, ob 13- ih
bo blagoslov velikonočnih jedi, sledi tiha in zasebna molitev, ob 14- ih bo blagoslov
velikonočnih jedi, od 14.30 do 15.30 molitev za žene in dekleta, od 15.30 do 17- ih
molitev oblikuje Frančiškova skupina, ob 17- ih bo blagoslov velikonočnih jedi,
od 17.30 do 18.30 bo tiha in zasebna molitev, ob 18.30 bo skupna molitev rožnega
venca, ob 19- ih pa bo slovesna velikonočna vigilija. Pridite, molimo!
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI
ŠENČUR: ob 13- ih, 14- ih in 17- ih
SREDNJA VAS: ob 16.30
VISOKO: ob 15- ih
VOKLO: ob 16.30
HOTEMAŽE: ob 15.30
VOGLJE: ob 16- ih
OLŠEVEK: ob 15- ih
PREBAČEVO: ob 15.30
LUŽE: ob 16- ih
HRASTJE: ob 15- ih
VELIKA NOČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Na veliko noč bomo zaradi letošnje policijske ure Najsvetejše izpostavili šele ob
6- ih. Vstajenska sveta maša z morebitno procesijo bo ob 6.30. Praznična sveta maša
bo še ob 10- ih in ob 19- ih. Pri vseh svetih mašah bo ofer ali darovanje za obnovo
glavnega oltarja svetega Jurija. Popoldan ob 14- ih bo protipotresna pobožnost z
litanijami Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.

VEROUK S PRVOOBHAJANCI IN BIRMANCI

V skladu z ukrepi zoper COVID- 19 bomo s prvoobhajanci in birmanci poskušali
čimprej začeti z veroučnimi srečanji v živo. Znotraj ukrepov bomo poskušali pripraviti tudi slovesnost prvega svetega obhajila, ki bo v Šenčurju in Vogljah v nedeljo, 23.
maja, v Trbojah v soboto, 29. maja, v Hrastju in na Olševku pa v nedeljo, 30. maja.
Slovesnost svete birme načrtujemo v nedeljo, 20. junija.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih pred večerno sveto mašo ponovno začenjamo z molitvenimi urami in
češčenjem Najsvetejšega. Vsakič bo najprej pol ure tiho češčenje, potlej pa molitev
rožnega venca, litanije in blagoslov z Najsvetejšim. V četrtek, 18. marca, bomo molili
za može in fante; v četrtek, 25. marca, bomo molili naše matere, žene in dekleta; na
veliki četrtek, 1. aprila, bo molitev z Jezusom na Oljki gori po sveti maši in jo pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 8. aprila, pa bomo molili za bolne in trpeče.

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. Večerne svete maše bodo odslej tudi med tednom
ob 19- ih, pri podružnicah pa ob 20- ih. V župnijski pisarni že sprejemamo mašne
namene za mesec julij. Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Urha
v Hotemažah bo v nedeljo, 11. aprila, ob 8.30.
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KLEMEN
DVORŽAK
redovnik

19.00 †starši in brat Janez Jeraj
†starši in Jože Sitar
za zdravje in Božje varstvo

DANIJEL
HALAS
mučenec

19.00 †Marko Jerič
†iz družine Luskovec
za zdravje

PATRIK
misijonar

19.00 †Marija Sitar, 7. dan; †Francka Porovne, obl.
†sorodniki Brolih in Gašperšič
†Frančiška Preša in Marjeta Perdan

19.00 †Jožef Vidmar
CIRIL
†Jože in Jerca Sajevic
JERUZALEMSKI
†Jože Grilc
škof in cerk. uč.
8.00 †Jože Turk
JOŽEF
10.00 †Boštjan Sajevic
Jezusov rednik
19.00 †Manca, 7. dan in Jože Mubi; †Matija in Irmina Pernuš
MARTIN IZ
BRAGE
škof
5. POSTNA TIHA
NEDELJA

19.00 †Jože Žnidar
†Jernej, obl. in Milka Pilar
8.00 za farane; 8.00 †Janez in Ana Sajevic (OLŠEVEK)
10.00 za zdravje in Božje varstvo
19.00 †Lada Umnik, obl.; †Jožef Sodnik

LEA
spokornica

19.00 †Marija Novak, obl.
†Ivan in vsi rajni iz družine Pajer
†Antonija Prestor

REBEKA
redovnica

19.00 †Jakob Ajdovec, obl.
†Vincenc Šeško
†Ivanka Zupin

19.00 †Marjan Kadivec
†Mimi Jurica
†Ivanka Kunej
8.00 †v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
GOSPODOVO
10.00 †Marija Vrhovnik; †Marinka Potočnik
OZNANJENJE
17.00 za zdravje in srečen porod
DEVICI MARIJI
19.00 v zahvalo za srečen porod in Marijino varstvo
19.00 †Nada Arnež, obl.
EVGENIJA
†Nejc Hribar
mučenka
†Minka Vidic
KATARINA
ŠVEDSKA
redovnica

PEREGRIN
redovnik
6. POSTNA CVETNA
NEDELJA

19.00 †Frančiška in Pavla Sušnik
za uspešno pripravo na maturo
8.00 za farane; 8.00 †Peter Balantič (OLŠEVEK)
10.00 za Božji blagoslov v družini
19.00 †Vincenc in Cvetka Katarina Podobnik
za Božji blagoslov

