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OBISK SVETIH MAŠ IN PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Glede obiska svetih maš smo zaradi okoliščin COVID- 19 še vedno omejeni. Morebitno spremembo navodil naših škofov spremljajmo preko medijev. Ko bo 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.

PRAZNIK SVETEGA JURIJA

V petek, 23. aprila, bomo obhajali godovni praznik našega farnega zavetnika svetega Jurija, ki je hkrati tudi osrednji praznik naše občine Šenčur. Ob tej priložnosti
izrekamo iskrene čestitke vsem faranom in občanom župnije in občine Šenčur. Istočasno se tudi iskreno zahvaljujemo županu g. Cirilu Kozjeku in vsej občinski upravi
za lepo sodelovanje. Hvala tudi vsem ostalim faranom in občanom, ki vsestransko
zavzeto skrbite za svojo župnijo in versko življenje v njej. Naj nam sveti Jurij pri
Bogu izprosi potrebnega blagoslova za naše osebne in skupne potrebe.
Ob župnijskem in občinskem prazniku nam Kulturno društvo Hiša čez cesto na trgu
pred farno cerkvijo pripravlja razstavo o izginuli kulturni dediščini Šenčurja. Lepo
vabljeni k ogledu. Na praznik svetega Jurija v petek, 23. aprila, bo zaradi morebitne
občinske proslave sveta maša zjutraj ob 8- ih. Na Jurjevo nedeljo, 25. aprila, bo pri
vseh svetih mašah oziroma ob prejemu svetega obhajila nabirka za obnovo oltarja
svetega Jurija. To nedeljo sicer zvečer pri farni cerkvi ne bo svete maše, ker bo ob
19- ih na Visokem sveta maša za Božji blagoslov na polju.

GOD SVETEGA MARKA

V nedeljo, 25. aprila, goduje sveti Marko, ki je priprošnjik za Božji blagoslov
na polju. Zvečer ob 19- ih bo sveta maša na Visokem in v kolikor bodo dopuščali
ukrepi zoper COVID- 19 in v kolikor bo lepo vreme, bo sveti maši sledila prošnja
procesija k cerkvi svete Radegunde v Srednji vasi, kjer bo sklep z litanijami in
blagoslov z Najsvetejšim.

V NAŠO ŽUPNIJO PRIHAJAJO SKAVTI

Skavtski steg iz Preddvora za svoje poslanstvo potrebuje nove prostore. Župnijska
Karitas Šenčur je zanje velikodušno odstopila zgornji prostor naše kaplanije,
zato sporočamo, da odslej Župnijska Karitas ne bo več sprejemala oblačil, saj
zanje ni bilo prosilcev. Ob svojem prihodu se nam skavti želijo okvirno predstaviti:
„Zgodba našega stega se je začela pisati na zahvalno nedeljo, 6. 11. 2016, ko so v
Preddvoru obljubili prvi štirje skavti. Od takrat dalje naš steg vztrajno raste in si utira
svojo pot. Pa sploh veste, kdo skavti smo? Kaj počnemo in za kaj si prizadevamo?
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem mladih. Delovanje naše organizacije temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja oblikoval
Lord Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. Osnovni namen naše
vzgoje je prispevati k razvoju otrok in mladine v pristnega, samostojnega, odgovornega in zdravega človeka, kristjana in državljana. Pod okriljem ZSKSS aktivno
deluje 65 lokalnih enot oziroma stegov po vsej Sloveniji. V stegu Preddvor 1 imamo
odprtih več starostnih vej: 15 volčičev, ki so stari med 8 in 10 let; 42 izvidnikov, ki
imajo med 11 in 15 let; 14 popotnikov, ki so najstarejša veja udeležencev in imajo
16 do 21 let; ter 10 voditeljev, ki so starejši od 20 let. Prav vsak član je navdušen
skavt. Okrog vratu ponosno nosimo skavtsko rutko, ki nas povezuje na vsakem našem
koraku. Naš temelj delovanja se močno prepleta s tremi krepostmi. Prva je ljubezen,
zato je osnovna barva rutke bordo rdeča. Slednjo smo izbrali tudi na čast zavetniku
župnije Preddvor, kjer smo bili ustanovljeni, svetemu Petru. Druga krepost je upanje, ki jo ponazarja trak bele barve. To barvo najdemo tudi v grbu občine Preddvor.
Rutko dopolnjuje še trak, ki je bež barve. Ta predstavlja vero, ki je trdna kot skalnat
Storžič, pod katerim delujemo. Celotno rutko povezuje lesen rožni venček, ki nas
skavte opominja na pripadnost Katoliški Cerkvi. Ostrookim bralcem z malo matematične žilice zagotovo ni ušlo, da je naš steg v petih letih zrasel iz štirih članov na
kar 81 članov, še vedno pa odprtih rok sprejemamo nove mlade, ki jih skavtstvo kliče
medse. Prihajamo iz Jezerskega, Trstenika, Tenetiš, Šenčurja, Cerkelj in Ljubljane.
Saj veste, dober glas se širi v deveto vas. Od samega začetka dalje smo bili v svojem
delovanju iznajdljivi ter marsikje toplo sprejeti, sedaj pa smo svoje prostore našli
v župniji Šenčur, iz katere prihaja kar 21 aktivnih članov. Hvaležni smo, da ste nas
sprejeli z odprtimi rokami, mi pa se bomo z našo prisotnostjo še naprej trudili svet
okoli nas spreminjati na bolje. Bodite pripravljeni!“

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. V četrtek, 15. aprila, bomo molili za zdravje; v četrtek, 22. aprila, bomo
molili za bolne in trpeče; v četrtek, 29. aprila, bomo molili za naše družine; v četrtek,
6. maja, pa bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice. 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. Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Vida na Visokem in Miljah bo v nedeljo, 18. aprila, za sosesko svetega
nadangela Mihaela na Olševku v soboto, 1. maja, in za sosesko svete Katarine in
svete Radegunde v Srednji vasi v nedeljo, 2. maja, vedno ob 8.30.
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MARTIN I.
papež in
mučenec
VALERIJAN
mučenec
HELENA
kneginja
BERNARDKA
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redovnica
RUDOLF
mučenec
TRETJA
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NEDELJA
LEON IX.
papež
TEOTIM
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19.00 †Mimi Janc, 7. dan; †starši Rupnik, obl.
†starši Kuhar ter brata in sestra
20.00 †Lovro in Jožefa Sodnik (HOTEMAŽE)
19.00 †Manca, 30. dan in Jože Mubi
†stari starši Pavlič in oče Vinko Sluga
20.00 †Marija Sitar, 30. dan (LUŽE)
19.00 †Marija Grašič, 7. dan
†sestri Anica in Pavla ter brat Franc Prestor
20.00 †starši Miha in Ana Kern, obl.
za zdravje in Božje varstvo (SREDNJA VAS)
19.00 †starši, brat in sestra Vreček ter Irma Udovič
†Janko in Ana Gašperlin
†Marija in Vinko Vidmar, obl.
19.00 v čast Materi Božji v zahvalo za zdravje
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
20.00 †Peter Gašperlin, 30. dan; †Lojze Lazar (VISOKO)
8.00 †starši Jože in Francka Likozar, obl. (VOKLO)
19.00 †Robert Jeraj
za Božji blagoslov pri delu in v zahvalo
8.00 za farane; 8.00 †starši Jože in Marija Sitar (OLŠEVEK)
10.00 †Franci Logar
19.00 †Vera Baligač, obl.
na čast Materi Božji za zdravje v družini
19.00 †starši, brat in svak Stele
†Franci Kok, obl.
20.00 †iz družine Sodnik (HOTEMAŽE)
19.00 †Franc Ferjan in starši Štirn, obl.
†Franc Gašperlin
20.00 v zahvalo Mariji Pomagaj in angelu varuhu (LUŽE)

19.00 †starši in vsi rajni iz družine Ocepek
ANZELM
†Antonija Mali
škof in
cerkveni učitelj 20.00 †Domen Kern (SREDNJA VAS)
ALEKSANDRA
mučenka
JURIJ
mučenec farni patron
FIDELIS
duhovnik in
mučenec
ČETRTA
VELIKONOČ.
NEDELJA

19.00 †Jože, obl. in Anica Zupanc
za zdravje in ugodno rešitev problemov
za zdravje
8.00 †Jurij Mohar
8.00 †Alojz, obl. in Cecilija Vreček
†Peter Jeler (VISOKO)
8.00 †duhovnik Ivan Likozar (VOKLO)
19.00 †Jure Lombar
za zdravje
8.00 za farane; 8.00 †Antonija Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Marko Mavri; †Marko Jerič
19.00 za Božji blagoslov na polju (VISOKO)
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19.00 †Janez Delavec in Marija Kemparle
†Tomažičevi
20.00 †iz družine Štular in Bogataj (HOTEMAŽE)
19.00 †iz družine Murko
†Mirko Štern
20.00 †Albina Sajovic (LUŽE)

PETER CHANEL 19.00 na čast Materi Božji za Božji blag. in pravo odločitev
duhovnik in 20.00 †Janez Delovec; †Florjan Arnež
†Marko Mavri (SREDNJA VAS)
mučenec
19.00 †Ludvik Ulčar, 30. dan
KATARINA
†Marinka Zupan, obl.
SIENSKA
†Vencel Cuderman
dev. in cerk. uč.
PIJ V.
papež
JOŽEF
DELAVEC
PETA
VELIKONOČ.
NEDELJA
FILIP IN
JAKOB
apostola

19.00 †Angelca in Stanislav Jankovič
20.00 †Ivan Ropret; †Bitenčevi
†Marija Vreček (VISOKO)
8.00
8.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00
19.00

†Višnarjevi; na čast svetemu Jožefu
†Vladimir Žumer (VOKLO)
†Cvetka Katarina Podobnik
za farane
†Franci Logar (OLŠEVEK)
†Ivanka Zupin; †Peter Gašperlin
†Kornelija Radl, obl.
†Mimi Janc, 30. dan
†Ljudmila Gašperšič, obl.
20.00 †Marija Brolih in Frančiška Gril (HOTEMAŽE)

FLORIJAN
mučenec

19.00 †iz družine Sitar in Zavrl
20.00 †Frančiška, obl. in Janez Pipan
†Julijana Kuralt (LUŽE)

GOTARD
menih
in škof

19.00 †Stane Vidmar, obl. ter Franc in Rozalija Torkar
20.00 †Leon Svetelj, obl.
†Urša Aljančič Zoran (SREDNJA VAS)

DOMINIK
SAVIO
dijak

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Marija in Alojz Gašpirc
†Mato Golik

GIZELA
opatinja

19.00 †Metka Markelj
†Franc in Marija Mohar, obl.
20.00 urna maša (VISOKO)

Obletnica
posvetitve
ljub. stolnice
ŠESTA
VELIKONOČ.
NEDELJA

8.00 urna maša (VOKLO)
19.00 †Milka in Andrej Potočnik
†Franc Ušlakar
8.00 za farane
8.00 urna maša (OLŠEVEK)
10.00 †Marija Grašič, 30. dan; †Jernej Osel
19.00 za žive in pokojne poklicne gasilce GRS Kranj
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