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MARIJA
POMOČNICA
KRISTJANOV
URBAN I.
papež

8.00 †Andrej Gorenec, obl.
19.00 na čast Materi Božji za zdravje; za zdravje
za dušno in telesno zdravje v družini
19.00 †Ivan Pajer, obl.
Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje
20.00 †Marija Štern (LUŽE)

FILIP NERI
duhovnik

19.00 †Jernej Jagodic, obl.
20.00 †Franc in Angela Bolka, obl.
†starši Aljančič (SREDNJA VAS)

ALOJZIJ
GROZDE
mučenec

19.00 †Vili Bajt, obl.
†Jože Sitar, obl.
†Anton Umnik, obl.

JUST
škof
MAKSIM
EMONSKI
škof
NEDELJA
SVETE
TROJICE
OBISKANJE
DEVICE
MARIJE

19.00 †Jože Grilc, obl.; †Alojz, obl. in Jožefa Pajer
20.00 †Aleksander Mihael Močnik, 30. dan
†Mirko Štern (VISOKO)
8.00 †Marija Gašperlin, 30. dan
†Stanislav Vehovec (VOKLO)
19.00 †Alojz in Ljudmila Gašperšič; †Alojz Hrovat
8.00 za farane; 8.00 †Franc Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 za zdravje in Božje varstvo krščencev
za zdravje in Božje varstvo
19.00 †Vinko, obl. in Marija Frantar
19.00 †Nejc Hribar
†Antonija Mali
20.00 †sorodniki Ajdovec in Vreček (HOTEMAŽE)

JUSTIN
mučenec

19.00 †Franc in vsi rajni iz družine Luskovec
†Frančiška Štefe
20.00 †Peter Kuhar, obl. (LUŽE)

ERAZEM
škof

19.00 †Franc, obl. in Frančiška Drolc
†Ludvik Ulčar
20.00 †starši Rode in Prestor (SREDNJA VAS)

8.00 †Višnarjevi
SVETO REŠNJE
10.00 †Boštjan Sajevic
TELO IN KRI
19.00 za farane; za duhovnike in nove duhovne poklice
KVIRIN
škof in
mučenec

19.00 †Stanislav Jankovič
20.00 †Marija Egart
†Marija Vreček (VISOKO)

8.00 †Vladimir Žumer (VOKLO)
IGOR
19.00 †Marija, obl. in Jernej Vidmar
knez in menih
†Frančiška Jenko
8.00 za farane
10. NEDELJA
8.00 †starši Sitar in Anton Kok (OLŠEVEK)
MED
10.00 †Ivanka, obl. in Florjan Vreček
LETOM
19.00 †Alojzij Šenk; †Mato Golik

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

ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXVI, številka 5
9. maj 2021
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.

LETOŠNJE ŠMARNICE V NAŠI ŽUPNIJI

S prvim majem smo začeli šmarnično pobožnost, ki jo zaradi okoliščin in ukrepov
zoper COVID- 19 letos spremljamo preko Zoom povezave (objavljena je na župnijski spletni strani) in sicer vsak večer ob 19.30. Vsak večer povabljeni tudi ob 18.30
v župnijsko cerkev k svetemu obhajilu in seveda po podobice, ki jih šmarničarji
zbirate skozi ves mesec maj. Šmarnične podobice nam predstavljajo nekaj podob
svetnikov iz vseh enajstih cerkva naše župnije. K sodelovanju še posebej povabljeni
prvoobhajanci in birmanci. Vsi skupaj pa v mesecu majniku poglobimo in utrdimo
svojo ljubezen in zaupanje v priprošnjo naše in Božje Matere Marije.

GOSPODOV VNEBOHOD

V četrtek, 13. maja, bomo obhajali praznik Gospodovega vnebohoda, ki je poleg
velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga
zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja. Praznik obhajamo štirideset dni po veliki
noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval
učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. Praznik Gospodovega vnebohoda želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom.
Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja sicer med nami prisoten na več
načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega
cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih moli
ali poje, v Božji besedi, ki je zapisana v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko ta
deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na prav posebej očiten in izrazit način
v zakramentu svete evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.

Pomen Kristusovega vstajenja, vnebohoda in trajne evharistične navzočnosti
med ljudmi je temelj, na katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno
verovanje. Cerkev po Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje ponavlja besede
posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri. Po sveti evharistiji torej ostaja še
prav posebej prisoten Živi Bog med nami.

PRAZNIK BINKOŠTI

Binkoštni praznik obhajamo petdeset dni po veliki noči in je praznik prihoda
Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in
Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen
delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno
navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so
po Apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem
delu Apostolskih del binkošti zavzemajo središčno mesto. Celotno evangeljsko
poslanstvo Cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa sta prikazana oziroma
predstavljena kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha. Apostolska dela pričujejo
tudi o delovanju Svetega Duha in njegovem stalnem spremljanju Cerkve na njeni
poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi Cerkev pri njenem
misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija.

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI

Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, 3. junija, bo sveta maša zjutraj ob
8- ih, dopoldan ob 10- ih in zvečer ob 19- ih. V kolikor bodo dopuščali ukrepi zoper
COVID- 19 bomo po večerni sveti maši oblikovali tudi procesijo v čast Svetemu
Rešnjemu Telesu. V primeru slabega vremena bo procesija v nedeljo po jutranji
sveti maši ob 8- ih. K procesiji povabljeni farani iz vse župnije, saj ta procesija tudi
naznačuje našo povezanost v evharističnem Jezusu. Ključarji prinesite laterne, fantje
bandera, prvoobhajanci in ostali otroci pa cvetje za posipanje pred Najsvetejšim. Na
čelu procesije gre farno bandero, za njim možje iz samega Šenčurja, sledijo bandera
iz podružnic skupaj s svojimi vaščani, za nebom oziroma za Najsvetejšim z ožjo asistenco pa žene in dekleta iz Šenčurja. Za varnost na cesti prosimo Avto moto društvo
Šenčur. Poskrbimo tudi za pripravo oltarjev ter praznično okrasitev hiš in domov.
Na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi na Olševku in v Hrastju zvečer ne bo
svete maše, povabljeni pa k župnijski cerkvi in skupni slovesni procesiji v Šenčurju!

NEDELJA SVETE TROJICE

Vera v Sveto Trojico je sestavni del kristjanove vere v enega Boga v treh osebah.
Na nedeljo Svete Trojice se pri bogoslužju zato posebej poglabljamo v skrivnost
verske resnice o enem Bogu v treh osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. V četrtek, 13. maja, bomo molili za zdravje; v četrtek, 20. maja, bomo molili
za prvoobhajance; v četrtek, 27. maja, bomo molili za birmance; v četrtek, 3. junija,
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. Že sprejemamo mašne namene za mesec avgust.
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19.00 †Kazimir Mohar ter starši Peter in Frančiška Kuhar
JOB
†Mari in vsi rajni iz družine Hvasti
svetopisemski
20.00 urna maša (HOTEMAŽE)
mož
PANKRACIJ
mučenec

19.00 †Pavel Fende, 30. dan
†starši Ana in Aleš Markun, obl.
20.00 urna maša (LUŽE)

LEOPOLD
MANDIĆ
redovnik

19.00 urna maša
za Božje varstvo in blagoslov
20.00 urna maša (SREDNJA VAS)

GOSPODOV
VNEBOHOD
BONIFACIJ
mučenec
IZIDOR
kmet
SEDMA
VELIKONOČ.
NEDELJA
JOŠT
duhovnik
in puščavnik

8.00 †Ivanka Kunej
10.00 †Marija Vrhovnik; za zdravje in Božje varstvo
19.00 za zdravje na čast Materi Božji
19.00 †Frančiška Rozman, obl.
20.00 †Peter Jeler
†iz družine Štern (VISOKO)
8.00 †Marija Pipan (VOKLO)
19.00 †Tončka Gašperlin in Antonija Pikš
†Vinko, obl. ter Pavel in Marija Krajnik
8.00 za farane; 8.00 za zdravje (OLŠEVEK)
10.00 †Franc in Ana Osterman ter sestra Francka
†Matevž Hubad
19.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini
19.00 †starši, bratje in sestre Draksler
†Franc in Angela Štirn ter Štefan Trstenjak
20.00 †Ciril Gašpirc (HOTEMAŽE)

JANEZ I.
papež in
mučenec

19.00 †Amalija, Blaž in Ani Vidmar
†Manca Mubi
20.00 †Marija, obl. in Anton Potočnik (LUŽE)

KRIŠPIN
redovnik

19.00 †Janez Lanišek, obl.
20.00 †starši Anton in Marija ter brat Štefan Brezar
†Stane Kalan (SREDNJA VAS)

BERNARDIN
duhovnik

19.00 †Franc in Minka Ropret
†Janez, obl. in Minka Maček
†Marija Grašič

TIMOTEJ
diakon in
mučenec

19.00 †Julijana Ulčar ter sorodniki Ulčar in Erzar
20.00 †Ivanka in Marija Tomažič ter Franc Grčar
†Marija Grilc (VISOKO)

EMIL
(MILAN)
mučenec

8.00 †Vika Pestar (VOKLO)
19.00 †Roza Tičar, obl.
za zdravje in Božje varstvo
8.00 za farane
8.00 †Peter Balantič (OLŠEVEK)
10.00 †Peter Gašperlin
19.00 †Marija Jenko; v zahvalo

BINKOŠTNA
NEDELJA

