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Oktober mesec rožnega venca
Začenjamo mesec, posvečen rožnemu vencu. Pa-

peži so skozi zgodovino, posebej v zadnjem stoletju, 
večkrat ponavljali, da je rožni venec močno orožje 
za kristjana, ki celo vojne zaustavlja. Molitev rožne-
ga venca se je še posebej širila po zmagi kristjanov 
nad Turki pri Lepantu leta 1571, saj so jo pripisovali 
molitvi rožnega venca. Poznejši papeži, zlasti Leon 
XIII., ki je napisal kar 16 okrožnic o rožnem vencu, 
so to molitev pospeševali. K širjenju te molitve so 
prispevala tudi prikazovanja v Lurdu in Fatimi ter 
stiske krščanskega ljudstva. O molitvi rožnega ven-
ca je papež Frančišek mladim iz Litve takole zapisal: 
„Z molitvijo rožnega venca, s ponavljanjem zdrava-
marij in meditiranjem skrivnosti premišljujemo do-
godke iz Jezusovega življenja, da bi ga bolj poznali 
in ljubili. Rožni venec pomaga učinkovito zmago-
vati nad sebičnostjo, prinaša mir v srca, v družine, 
v družbo in v svet.“ Dejstvo je: kadar so ljudje čas-
tili Marijo z rožnim vencem, takrat je bilo krščan-
stvo močno in polnokrvno. Tudi slovenski narod 
je preživel le zaradi češčenja Marije in prave vere. 
Tudi otroke rožni venec uči reda in odrekanja in je 
najboljše sredstvo za zdravo duhovnost, ki jo človek 
potrebuje, da o Marijinem varstvu in blagoslovu, 
ki ga otroci dobijo s to molitvijo, niti ne govorimo. 
Rožni venec uči tudi ponižnost in poslušanje, ki sta 
glavni vrednoti zdrave družbe.

Kadar so 
ljudje častili 

Marijo  
z rožnim 
vencem, 

takrat je bilo 
krščanstvo 
močno in 

polnokrvno.
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BOŽJA BESEDA 26. NEDELJE MED LETOM 
Iz svetega evangelija po Marku 9,38-
43.45.47-48

Tisti čas je Janez rekel Jezusu: »Uči-
telj, nekoga smo videli, da je v tvojem 
imenu  izganjal hude duhove, in smo 
mu branili, ker ni hodil za nami.« Je-
zus pa je rekel: »Ne branite mu! Nihče 
namreč ne more storiti mogočnega dela 
v mojem imenu in takoj grdo govoriti o 
meni. Kdor ni proti nam, je za nas. 
Kdor vam da piti kozarec vode zaradi 
imena, ker ste Kristusovi - resnično, po-
vem vam - zagotovo ne bo izgubil svoje-
ga plačila.«

»Kdor pohujša enega od teh malih, 
ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da 
bi mu obesili mlinski kamen na vrat in 
ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohuj-
šuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš 
pohabljen v življenje, kakor da bi imel 
obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, 
v neugasljivi ogenj.

Če te tvoja noga pohujšuje, jo od-
sekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v 
življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa 
bi bil vržen v peklensko dolino. Če te 
tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je 
zate, da prideš z enim očesom v Božje 
kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, 
pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer 
njihov črv ne umre in njihov ogenj ne 
ugasne.«

Nekdo, ki ni hodil z Jezusom, je v 
njegovem imenu izganjal hude duho-

ve. Janez mu to hoče braniti, a Jezus 
mu ne dovoli. Izkoristi dogodek in 
učence pouči, da Bog lahko dela dobre 
stvari in celo čudeže tudi zunaj njiho-
vega kroga ter da se lahko dela za Bož-
je kraljestvo na različne načine, tudi 
tako, da se nekomu ponudi navadno 
čašo vode. Zato člani Cerkve ne sme-
jo biti ljubosumni, ampak se morajo 
razveseliti, če nekdo, ki je zunaj skup-
nosti, dela dobra dela v Kristusovem 
imenu, kajti dela jih z dobrim name-
nom in s spoštovanjem. Tudi znotraj 
same Cerkve se lahko včasih zgodi, da 
se v duhu globokega občestva s težavo 
vrednoti in ceni dobre stvari, ki jih op-
ravijo različne cerkvene stvarnosti. Vsi 
in vedno se moramo biti sposobni med 
seboj ceniti in spoštovati, slaviti Gos-
poda zaradi njegove neskončne ‚domi-
šljije‘, s katero deluje v Cerkvi in svetu. 

Vir: hozana.si –  
zaslužni papež Benedikt XVI.
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Videti Boga in podrejati se Božji volji v vseh stvareh!
Dne 1. februarja 1851 je v Lyonu 

sveto umrl nečak slavnega generala 
Marceauja, ki je edini dedič njegove-
ga priimka. Auguste Marceau je bil 
najprej nevernik, da ne rečemo največ-
ji brezverec. Ko je nekega dne moral 
govoriti pred zborom delavcev, jim je 
rekel z ganljivo odkritosrčnostjo: »Pri-
jatelji, gotovo so med vami taki, ki niso 
kristjani in ne marajo vere. No, vedite, 
da sem bil brezverec kot vi. Nihče ni 
krščanstva sovražil bolj kot jaz. Vendar 
moram priznati, da sem bil nesrečen, 
vse dokler nisem postal kristjan. Dot-
lej nisem živel. Skakal sem sem in tja 
oziroma bolje, strasti so me porivale, 
me vlekle in gnale, a živel nisem... Ne 
nisem bil človek, bil sem stroj.« Tak je 
bil torej Marceau po lastnih besedah, 
dokler ni začel verovati v Boga in se ni 
podredil zakonom njegove Previdnos-
ti. Sedaj je goreč vernik. Ko je oktobra 
1849 v Lyonu obiskal priorja (predstoj-
nika)  redovne skupnosti maristov, je 
gostitelja presenetil silovit kašelj, ki je 
obiskovalca izčrpaval, poleg tega pa je 
imel še bolečine v nogi, ki niso in niso 
ponehale. Prior je naročil Marceauju, 
naj ne hodi iz sobe, in neustrašni po-
morščak je kot krotek otrok ubogal 
brez ugovarjanja. Rekel je: »Ko ob pitju 
čaja v sobi slavim Boga, sem prav tako 
zadovoljen, kot ko sem na morju iz-
postavljen sunkom vetra.« Zadnje leto 
življenja je prebil v popolni samoti, od 

koder je pisal prijatelju: »Lahko vam 
zagotovim, da sem srečo, ki se je nade-
jamo na tem svetu, našel s samotnem 
kotičku, kjer mi življenje teče daleč od 
sorodnikov, prijateljev in znancev.« 
Nekje drugje je zapisal: »Vsa skrivnost 
sreče na tej zemlji je v izpolnjevanju 
Božje volje.« Bistvo njegove misli je: 
Videti Boga in podrejati se Božji volji 
v vseh stvareh!

Vir: knjižica Božja previdnost,  
Družina 2018
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ZGODILO SE JE:
8. september: Romanje na škofijski 
molitveni dan za duhovne poklice 

na Brezje
Na praznik rojstva Device Mari-

je smo nekateri z avtobusom, drugi z 
osebnimi avtomobili poromali k Mari-
ji Pomagaj na Brezje, da bi prosili, naj 
Gospod pošlje novih delavcev na svojo 
žetev. Molitvena ura pred Najsvetejšim 
se je pričela ob 9. uri, ob 10. uri pa je 
bila praznična sveta maša, ki jo je vodil 
gospod nadškof Stanislav Zore. Med 
sveto mašo je bilo pet bogoslovcev 
ljubljanske nadškofije sprejetih med 
pripravnike za diakonsko in mašniško 
službo. Med njimi je bil tudi naš  Mar-
tin Leban iz Slovenskega Javornika. Pri 
sveti maši nas je Jure Ferlež, odgovo-
ren za delo z duhovnimi poklici nago-
voril, da naj naredimo »nekaj več« za 
duhovne poklice, saj do tega dneva ni 
bil v ljubljansko bogoslovno semenišče 
vpisan še noben nov bogoslovec iz cele 
Slovenije. Zato smo se na župnijskem 
pastoralnem svetu odločili, da bomo 
vsak četrtek po jutranji sveti maši 
molili rožni vence za nove duhovne 
poklice ter stanovitnost vseh, ki so 
že odgovorili na Božji klic. Lepo po-
vabljeni, da se nam v molitvi pridru-
žite v cerkvi ali kjerkoli ste. V duhu 
bodimo povezani v skupni prošnji. 
Romanje na Brezje bomo drugo leto 
ponovili in tudi s tem naredili »nekaj 

več« ter pokazali, da nam je mar, ali 
bo imela naša domovina dovolj de-
livcev Božjih skrivnosti in dovolj re-
dovnic in redovnikov. Kdor more, iz 
srca povabljen tudi na to romanje k 
Mariji Pomagaj.

Boris Rozman, župnijski upravitelj

DUHOVNI ŠOPEK - žetev je velika, 
delavcev  pa  malo. 

V avgustu leta 2012, smo prejeli  iz 
Stične od p. dr. Antona Nadraha pro-
šnjo in spodbudo za molitev za duhov-
nike, za njihovo stanovitnost in svetost 
in za nove duhovne  poklice. Naj naša 
molitev vsem poklicanim pomaga, da 
se bodo vztrajno prizadevali za zgle-
dno in sveto  življenje. 

Letos je že sedmo leto, ko se župlja-
ni vključimo v to, čemur rečemo ‚‘du-
hovni šopek‘‘. Na plakatu v naši cerkvi, 
zadaj, na stebru, barvamo žitna klasja. 
Vsako zrno na pšeničnem klasju po-
meni 500 enot, ki jih predstavlja mo-
litev litanij, rožnega venca,   križevega 
pota, dobra dela, branje Sv. pisma, ... 
Na lističe, ki jih vzamemo na mizi pod 
korom, si molitve beležimo, na koncu  
meseca pa liste oddamo v zato   prip-
ravljeno škatlo, ki je prav  tako na mizi 
pod korom.

Vsem, ki že sodelujemo pri ‚‘nabi-
ranju duhovnega šopka‘‘, naj nam Bog 
pomaga, da pri tem še naprej vztraja-
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mo in naj nam to boga-
to povrne. Tiste, ki pa 
se nam še niste pridru-
žili, pa naj k tem spod-
budi On, ki to zna.

V naši   župniji smo 
lahko veseli in ponosni, 
da imamo bogoslov-
ca Martina, ki je znal   
poslušati Božji klic. 
Molimo   zanj, za nje-
gove starše in za celo 
družino. Vztrajajmo v 
molitvi k Sv. Duhu za 
družine, kajti iz njih 
se rojevajo mladi, naši 
potomci. Tam, kjer so 
mladi, je tudi Jezus, ki 
vedno najde pravi tre-
nutek, da se jim prid-
ruži na njihovi   poti. 
Obračajmo se tudi k 
Materi Mariji in jo 
prosimo, da bodo naši 
mladi znali odpreti   
svoja srca in poslušati 
Božji glas. 

Cerkev je polna neopevanih juna-
kov, mož in žena, fantov in deklet, ki 
neopazno služijo Gospodu. Njihova 
predanost in služenje spreminjata svet. 
Ko molimo za duhovne poklice, moli-
mo tudi za to, da bi Cerkev zasijala v 
taki luči, kakor jo želi Jezus Kristus, ki 
je rekel: ‚‘Vi ste luč sveta!‘‘ Tudi od na-
ših molitev je odvisna svetost in lepota 
Cerkve. Jezus nas še vedno vabi: ‚‘Pro-

site  Gospoda žetve… Prosite  in boste 
prejeli. ‚‘ Brez molitve  in sv. Evharistije 
pravi kristjan ne more živeti. 

‚‘Naredimo tudi mi   nekaj več, ne 
samo post, tudi žrtev,‘‘ Res, naredimo 
nekaj več. Z ljubeznijo, z vero, z upa-
njem in zaupanjem se obračajmo k na-
šemu Gospodu Jezusu Kristusa, ki nas 
je naučil moliti in hoditi po Njegovi 
poti.

Pripravila: Irena Stevanovič
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15.9. Stična mladih
Tako kot vsako leto, je tudi letos sep-

tembra potekala Stična mladih, ki že 37 
let zbira mlade iz cele Slovenije, da skupaj 
praznujemo mladost, vero in se krepimo 
v pričevanju. Tokratno srečanje je pote-
kalo pod geslom: »Ne boj se!« Tudi letos 
je srečanje potekalo v organizaciji Skup-
nosti katoliške mladine v Samostanu v 
Stični, udeležilo pa se ga je okoli 5300 
mladih. Med njimi smo bili seveda tudi 
mi, mladinska ‚‘klapa‘‘ Jeseniške župnije. 

Skupaj z drugimi mladimi iz okoliš-
kih župnij smo se zgodaj zjutraj z avto-
busom odpeljali proti Stični, kjer smo se 
začeli zbirati okoli 9 ure. Ob prihodu nas 
je pričakal sprejem prostovoljcev, nato 
pa smo se vsi zbrali na osrednjem prire-
ditvenem prostoru, kjer smo imeli sku-
pen začetek in molitev. Okoli 10:15 se je 
pričel program, razdeljen na tri vsebin-
ske dele z naslovi Opogumi me, Nauči 
me in Vnemi me. Zatem je sledil kratek 

odmor za kosilo. Ob    12:15 pa so se pri-
čele delavnice, ki so nas navdušile z za-
nimivo tematiko za pogovor ter nam po-
nudile ideje za dodatno razmišljanje tudi 
v našem vsakdanjem življenju. Vrhunec 
letošnje Stične mladih je bila, tako kot 
vsako leto, sveta maša, ki jo je daroval 
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franci 
Šuštar. Sveta maša v Stični ni kot vsaka 
nedeljska maša, pač pa jo doživiš neka-
ko drugače, na popolnoma svojevrsten 
način. Nestrpno pa smo pričakovali tudi 
začetek zabavnejšega dela, ki je sledil po 
sveti maši, ko smo lahko zaplesali in za-
peli z novim Stična bendom. Zatem smo 
se, okoli 18:00 veseli in še polni energije 
odpeljali nazaj proti Jesenicam.

Že zdaj nestrpno pričakujemo Stično 
mladih 2019, zato povabljeni vsi mladi, 
da se nam drugo leto pridružite. Kajti to 
je, preprosto povedano, nekaj čudovitega 
in nudi predvsem to, kar mladi potrebu-
jemo – zabavo! 

Janja Razingar
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PRED NAMI:

Molitev rožnega venca
V mesecu oktobru smo vsi pokli-

cani, da še posebej poživimo in poglo-
bimo molitev rožnega venca, najprej v 
družini, potem v župnijskem občestvu 
in nenazadnje v osebni molitvi. Rožni 
venec je molitev, pri kateri premišlju-
jemo Jezusovo in Marijino življenje. 
Njuno življenje nam je vzor, kako naj 
živimo življenje povezano z Bogom, 
vdano v Njegovo voljo. 

Tudi letošnji oktober smo povablje-
ni, da se združimo v skupni molitvi pol 
ure pred večerno sveto mašo in po jut-
ranji sveti maši v naši župnijski cerkvi 
na Jesenicah. Med tednom so k vode-
nju rožnega venca povabljene nasled-
nje skupine:

ponedeljek: Binkoštna dvorana 
         in Frančiškova družina
sreda: Karitas
petek: ŽPS
sobota:pevci

Prav tako bomo vsako nedeljo ob 
15h molili rožni venec tudi po naših 
kapelicah. Povabljeni smo prav vsi, 
vodijo pa molitev naslednje skupine:

8. oktober: PLAVŠKI ROVT – Binko-
štna dvorana in Frančiškova druži-
na

15. oktober: SPOMINSKI PARK – ŽPS
22. oktober: KALVARIJA – Skavtska 

bratovščina
29. oktober: KAPELICA NA PLAVŽU 

– Karitas in pevci

Molitev očenaša za rajne
Ena izmed navad v naši župniji je, 

da v mesecu novembru po končani 
sveti maši v cerkvi skupaj molimo za 
naše rajne domače, ki jih priporočite 
v molitev. Liste, na katere boste vpisa-
li imena vaših svojcev, za katere bomo 
molili očenaše, oddajte v nabiralnik 
pri Marijinem oltarju.



8

Praznik vseh svetih – 1. November
Prvi november je praznik vseh 

svetih, praznik življenja in ne smrti. 
Spominja nas, da smo vsi poklicani k 
prizadevanju za svetost, ki je naša te-
meljna poklicanost od Boga: »›Bodite 
sveti, kajti jaz, GOSPOD, vaš Bog, sem 
svet.« 3 Mz 19,2 

JESENICE:
Sveti maši bosta po običajnem ne-

deljskem redu, ob 7:30 in 10:00.
Ob 15:00 bo skupna molitev na po-

kopališču na Blejski Dobravi.
Ob 17:00 bomo za naše rajne v 

cerkvi molili vse dele rožnega venca: 
veseli del moli Frančiškova družina, 
svetli del moli Binkoštna dvorana, ža-
lostni del moli Karitas in častitljivi del 
molijo pevci.

Ob 19:00 so mladi povabljeni k mo-
litvi pri križu na Blejsko Dobravo.

SVETI KRIŽ:
Sveta maša bo ob 9:00.
Ob 15:30 bodo  molitve za rajne na 

pokopališču, nato pa molitev rožnega 
venca v cerkvi.

Spomin vse vernih rajnih –  
2. november

na ta dan se spominjamo vseh duš, 
ki še trpijo v vicah, in še potrebujejo 
naše molitve, da bodo lahko v polnosti 
uživale nebeško blaženost. Zato na ta 
dan darujemo svete maše za njih.  

JESENICE:
Molitev rožnega venca bo ob 7:30.
Svete maše v župnijski cerkvi bodo 

ob 8:00 in ob 18:00, v spominskem 
parku pa ob 9:00.

SVETI KRIŽ:
Molitev rožnega venca bo ob 16:30.
Sveta maša bo ob 17:00.

Župnijsko romanje - 13. oktober
Na »zadnji fatimski dan« Marijinih 

prikazovanj v Fatimi bomo poromali 
na Kurešček, h Kraljici Miru. Odhod 
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avtobusa bo izpred Čopa na Planini bo 
ob 7:30, iz avtobusne postaje Integral 
na Jesenicah pa ob 7:45. Na Kureščku 
bo ob 10:00 sveta maša, po sveti maši 
se bomo zbrali v Marijini hiši poleg 
cerkve, kjer nam bodo predstavili do-
godke povezani z Marijinimi prika-
zanji očetu Špeliču na Kureščku. Ro-
manje bomo nadaljevali proti župniji 
Tomišelj, kjer nas bo sprejel župnik 
g. Jože Razinger, ki je tudi tesno po-
vezan s Kureščkom. Nato bomo imeli 
kosilo, po kosilu pa bomo obiskali še 
župnijo Dobrova, kjer je znana Božja 
pot k »Mariji Leščevju« z začetki v 9. 
stoletju. O slavi starodavne Marijine 
Božje poti na Dobrovi je med drugimi 
obširneje pisali Janez Veikard Valvasor 

v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 
1689. Cena prevoza in kosila je 20€. 
Prijave in akontacijo 10€ oddajte v 
župnijski pisarni oziroma župniku ali 
duhovnemu pomočniku. 

Festival Ritem srca   
v četrtek, 11. oktobra 

Radio Ognjišče vabi mlade po letih 
in po srcu na festival sodobne krščan-
ske glasbe s slavljenjem, Ritem srca, 
ki bo v četrtek, 11. oktobra, ob 19.30, 
v telovadnici Osnovne šole Alojzija 
Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. Cena 
vstopnice je 5 €. Lahko jih rezervirate 
prek spleta, kupite na Radiu Ognjišče, 
v prodajalnah založbe Ognjišče, Slom-
škove knjigarne in eno uro pred festi-
valom. „Glasbeno ogrevanje“ se začne 
ob 18. uri v avli osnovne šole, kjer bo 
skupina Svetnik predstavila novo zgoš-
čenko. Mladi, pridite in slavite Boga s 
pesmijo in svojo prisotnostjo! Več na: 
ritemsrca.ognjisce.si

Zahvalna nedelja bo 4. novembra
Zahvalno nedeljo obhajamo prvo 

nedeljo v mesecu novembru. To nede-
ljo bomo obhajali zunanjo slovesnost 
župnijskega zavetnika župnije Jeseni-
ce sv. Lenarta. Pri sveti maši se bomo 
Bogu zahvalili za vse zemeljske dobro-
te, ki smo jih deležni. Svojo hvaležnost 
Bogu izkažimo tudi s tem, da prejete 
darove podarimo tudi drugim, ki jih 
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potrebujejo. Tudi letos bomo zbirali 
hrano – moko, kruh, riž, testenine, 
vloženo zelenjavo, sadje, meso, mleč-
ne izdelke,... za ljudi v stiski. Daro-
ve, ki jih boste prinesli v tedni pred 
zahvalno nedeljo v župnišče, bomo 
odpeljali v župnijo Ljubljana -Ježica, 
kjer delujejo Misijonarke ljubezni, 
ki skrbijo za brezdomce. V njihovem 
imenu se že sedaj prisrčno zahvalju-
jem. 

Zakonski jubilanti - 11. november
Zakonski jubilanti se bodo pri sveti 

maši Bogu zahvalili za zvestobo in bla-
goslov na Martinovo nedeljo 11. no-
vembra.

Katehumenat
S pripravo na prejem zakramentov 

odraslih v prihodnjem letu bomo pri-
čeli v petek 12. oktobra ob 19. uri. Kdor 
želi stopiti na novo pot vere v Kristusa, 
naj se prijavi v župnišču.  

Zimski urnih svetih maš
S 1. oktobrom na Jesenicah preha-

jamo na zimski urnik večernih svetih 
maš, ki bodo ob 18. uri, če ne bo kaj 
drugače oznanjeno zaradi prihajajočih 
dogodkov, kot bo na primer miklavže-
vanje 5.12.

Pri Svetem Križu pa bodo večerne 
svete maše med tednom ob 17. uri.
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Župnijska karitas:  molitvena 
zveza

Iz Svetega pisma poznamo dogo-
dek, ko so Izraelce na poti v obljublje-
no deželo želeli uničiti Amalečani. Ob 
tej nevarnosti zasledimo dvojen odziv: 
Jozue se je z možmi pripravil na boj, 
Mojzes pa je stopil na hrib nad bojnim 
poljem in  molil k Bogu. Ko je Mojzes 
držal roke kvišku, je zmagoval Izrael. 
Ko so se mu roke utrudile, so začeli 
zmagovati Amalečani (prim. 2 Mz 17).

Bog torej po molitvi daje svoj bla-
goslov in pomoč. Zato se obračamo na 
vas s prošnjo za molitveno podporo 
delu Karitas. Dobro se namreč zaveda-
mo, da ni dovolj samo človeško delo in 
prizadevanje. Potrebujemo tudi Božjo 
pomoč, da bo delo Karitas blagoslov-
ljeno.

Vaša molitev bo prošnja:
• Za blagoslov prejemnikov pomoči, 

še posebno tistih v težjih stiskah
• Za blagoslov dobrotnikov Karitas
• Za blagoslov vseh sodelavcev Kari-

tas, ki darujejo čas in talente za po-
moč potrebnim.
Kdor se vključi v molitveno zvezo, 

sprejme molitveno obvezo ene de-
setke rožnega venca vsak dan, vsi pa 
smo povabljeni k darovanju trpljenja 
in vsakodnevnih bremen za namen 
molitvene zveze.

Posebej ste k molitvi povabljeni vsi, 
ki čutite s Karitas, pa vam življenjske 
okoliščine ne omogočajo, da bi po-

magali s svojim delom ali darovanimi 
sredstvi.

Molivci vsako četrtletje prejmejo 
pismo s posebnimi molitvenimi name-
ni in duhovno mislijo.

Pridružite se nam!
Prijavnice oddajte v škatlo, ki se 

nahaja na mizi pod korom.

V Očetovo hišo so odšli:
Silva Korbar (Tomšičeva), Josip Ču-

turič (Titova), Frančiška Dolinšek (C. 
1. maja), Pavel Ambrožič (Planina nad 
Golico), Zvonka Žmuc (Verdnikova)



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 0510 0801 0527 111

SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 
T: 031 598 098
France Urbanija, duhovni pomočnik

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

Izdaja: župnijski urad Jesenice 
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o. 

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• pet: po večerni sv. maši ob 18.30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   9.00

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  17.00

bolnišnica Jesenice
sveta maša - sre: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu. 
Prijava za krst vsaj mesec dni pred 
krstom. Priprava za starše in botre 
na domu po dogovoru. 
Na pripravi imejte družinsko knjižico 
in potrdilo za botre.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

Prijava v župnišču vsaj mesec dni 
pred poroko. Potrebni dokumenti: 
krstni in samski list, potrdilo o 
opravljenem tečaju za zaročence.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC OKTOBER 2018
• obisk bolnikov in ostarelih po do-

movih bo na 1. petek 5. oktobra
• sestanek Karitas bo v ponedeljek, 

8.10.2018 po večerni sveti maši 
• nedelja »agape« na Jesenicah bo 14. 

oktobra
• jesensko župnijsko romanje na 

Kurešček bo 13. oktobra

• krstna nedelja bo 21. oktobra
• ofer za potrebe cerkve bo v nedeljo 

21. oktobra
• Peta obletnica misijona na Jesenica 

bo na misijonsko nedeljo 21. okto-
bra

BRALCI BOŽJE BESEDE:
oktober 7.30 10.00

 7.10. Avrelij Ravnik 
Lojzka Ravnik

Sonja Rajkovič 
Simona Komloši

14.10. Marta Rebolj 
Marjeta Žohar

Anka Ličof 
Marija Kozmus

21.10. Alenka Ravnik 
Marija Stare

Žiga Višnar 
Valentin Ravnik 

28.10. Marija Mulej 
Sonja Kumar

Veronika Tarman 
Barbara Ravnik 


