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Dragi župljani!
Po poletnih počitnicah se z novimi doživetji,
novimi poznanstvi, prenovljenimi duhovnimi in
telesnimi močmi vračamo na svoja delovna mesta, veroučne in šolske klopi, k varstvu in vzgoji
svojih vnukov in vnukinj. Za vse lepe trenutke, ki
smo jih doživeli, se Bogu zahvalimo in si prizadevajmo, da nas bodo ta lepa doživetja navdihovala pri vsakodnevnih obveznostih. Z mesecem
septembrom začenjamo v naših župnijah novo
pastoralno leto. Zato v Pismu faranom navajamo,
različne skupine, h katerim se lahko vključite tudi
tisti, ki se še niste, pa čutite v svojem srcu, da bi
se radi in bi tako gradili živo občestvo župnije in
s tem obogatili sebe in druge. Jezus pravi: »Ne
bojte se!« (Jn 6,20) Tudi sam sem prišel med Vas
nove župljane, upam, da se bomo dobro razumeli, si medsebojno pomagali in skupaj rasli v boljše
kristjane in boljše ljudi. Začnimo novo pastoralno leto z veselim in gorečim srcem, da bomo pred
ljudmi »luč« (Mt 5,14), ki kaže na Kristusa, ki
nam daje vse kar imamo in kar smo: »Brez mene
ne morete storiti ničesar« (Jn 15,5) To je resnica,
ki naj nas navdihuje pri naši ponižni in hvaležni drži kristjana, po zgledu Božje matere Marije, ponižne Gospodove dekle, popolnoma vdane
v Božjo voljo. Naj Ona, prosi za nas, da bomo v
svojem življenju zvesto izpolnili Božjo voljo.
Boris Rozman, Vaš župnik

BOŽJA BESEDA 22. NEDELJE MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA

Iz svetega evangelija po Marku
7,1-8.14-15.21-23

Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz
Jeruzalema, in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to je
z neumitimi rokami.
Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov in ne jedo, če si
prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar
s trga ne jedo, če se prej ne umijejo. In
še mnogo drugega se držijo po izročilu:
umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce.
Zato so ga farizeji in pismouki vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo
po izročilu prednikov, ampak jedo kar
z nečistimi rokami?« Odgovóril jim je:
»Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas
hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo
me časti z ustnicami,a njihovo srce je daleč od mene. Toda zaman mi izkazujejo
čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo zapoved opuščate in se držite
človeškega izročila.« In spet je poklical
k sebi množico in ji govóril: »Poslušajte
me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo omadeževati, če pride
vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride
iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli,
nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva,
pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost,
nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«
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Danes smo priča t.i. komisiji, ki so
jo judovske oblasti iz Jeruzalema poslale v Galilejo. Ugotovila naj bi, kakšno
versko gibanje se tam začenja. Za bistvene sestavine Jezusovega nauka se
komisija ni zanimala, pač pa je ugotovila, da si njegovi učenci pred jedjo
ne umivajo rok. To obveznost, ki so jo
nekoč imeli samo duhovniki, je izročilo raztegnilo na vse Jude. Jezus pouči
ljudstvo, da ni pomembna zunanjost.
Kdor ima nečisto srce, kdor išče sam
sebe in svojo korist, si lahko še toliko
»umiva roke«, pa bo še vedno ostal
poln madežev. Vse je odvisno od tega,
kako človek uporablja dobrine (denar,
tehnika, spolnost, avto, zdravje, družina, kultura, umetnost,..) Lahko jih
uporablja res kot človek in Božji otrok,
ki so mu vsi ljudje bratje. Če pa hoče
biti človek sam sebi bog, postane ljudem tiran, stvarem pa suženj.
Vir: Knjižnica Božjega okolja –
Evangeljske misli

BOŽJA PREVIDNOST

Človek je ustvarjen, da časti Boga in
na ta način zveliča svojo dušo. Vse ostalo je ustvarjeno, da mu pomaga priti
do tega cilja. Zato naj se ne zanaša na
stvari, temveč jih uporablja le, če služijo temu cilju. Na stvari in na lastna
pričakovanja naj se ne navezuje, pač pa
naj ima pred očmi cilj, za katerega je
ustvarjen. Vsak posameznik je poklican, da odgovori na Božji klic in učeč
se od Kristusa najde in izpolni Božjo
voljo. Predanost Jezusu v konkretnih
stvareh življenja pomeni stopati po
poti zveličanja, kar ne pomeni samouresničitve, temveč sodelovanje z Božjo
ljubeznijo, ki deluje v vsem stvarstvu,
dogodkih in ljudeh. Človek na ljubezen, ki je Božje razodetje in razdajanje,
lahko odgovori le z ljubeznijo, s sprejetjem in razdajanjem samega sebe v še
večjo Božjo slavo. In vse, kar koli delate
v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. (Kol 3,17)
Vendar Božja ljubezen ni vedno
takoj očitna. Božje dopuščanje trpljenja jemlje zaupanje in poganja ljudi v
obup. Božje dopuščanje trpljenja je gotovo ena od glavnih ovir, zaradi katerih
ljudje na poti posvečevanja odnehajo.
In tu stopa v ospredje zaupanje v Božjo previdnost, ki ve za kaj je določeno
trpljenje potrebno. Filozofija, teološko
argumentiranje in poučni primeri navadno ne odženejo trpljenja. Veliko

bolje ga blažijo človeška bližina, sočutje in zvestoba. Tudi beseda ob pravem času, na pravi način, lahko prinesejo nekaj upanja in nov, nekoliko
osvobojen način gledanja na bolečino.
Bolečina in izguba nista končna stvar,
temveč celo nekaj, kar nas lahko zbliža
z Bogom, čeprav tega v procesu ne moremo zaznati. Preusmeritev pogleda
od trpljenja v Božjo previdnost in življenja iz nje, pomaga človeku k sprejemanju vsega kar mu želi Bog v danem
trenutku življenja podariti. Vsaka molitev je hkrati duhovna vaja, ki počasi
rojeva sadove v konkretnem življenju,
celo trpljenju. Iz molitve prihaja prenova srca in sprememba pogleda na
situacijo, v kateri smo.
Vir: knjižica Božja previdnost, Družina 2018
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PRED NAMI:

URNIK VEROUKA ZA
VEROUČNO LETO 2018/2019

JESENICE
1. razred: torek ob 16:30h/na 14 dni
2. razred: ponedeljek ob 16h
3. razred: torek ob 15h
4. razred: sreda ob 17h
5. razred: ponedeljek ob 17h
6. razred: četrtek ob 15h
priprava na birmo: torek ob 18h (traja
do 19:45)
SVETI KRIŽ
1. razred: torek ob 16:15
2. razred: četrtek ob 15h
4. razred: četrtek ob 16h
5. razred: četrtek ob 16h
priprava na birmo na Jesenicah: torek
ob 18h (traja do 19:45)

Predšolska Kateheza Dobrega Pastirja – 10 EUR
1. razred – 10 EUR
2. razred – 10 EUR
3. razred – 10 EUR
4.,5.,6. razred: knjiga 8,50 EUR,
zvezek 5 EUR
Pripravniki na birmo: 10 EUR
Prispevek za katehezo (kurjava, čiščenje, material in drugi stroški) je 20
EUR za družino.
Priporočamo tudi otroško revijo
Mavrico.
MLADINSKA SKUPINA
se bo v tem letu srečevala ob sobotah po sveti maši v prostorih župnišča.
Prvo srečanje bo 22.septembra. Pred
tem pa lepo povabljeni v Stično 15.
septembra.

Verouk bomo pričeli v ponedeljek
KATEHEZA DOBREGA PASTIR10. septembra. Če otroci še niso vrnili
spričeval, naj jih prinesejo k veroučni JA za predšolske otroke od 3. leta do
vstopa v osnovno šolo
uri.
Kateheza Dobrega pastirja je celosSV. MAŠA ob začetku veroučnega ten način verske vzgoje za otroke. Delo
leta bo na Jesenicah v nedeljo, 16. sep- poteka po načelih pedagogike Marije
tembra ob 10. uri, pri Sv. Križu pa ob 9. Montessori. Gre za delo v t.i. atriju,
uri. Med sveto mašo bomo blagoslovili kjer otroci spoznavajo Boga. Poudarek
šolske torbe, ki jih bodo otroci položili katehistinje je na opazovanju otroka in
pred oltar in prosili Jezusa za blagoslov uvidu kako otroku pomagati, da sam
vzpostavi odnos z Bogom. Delo potešolskega in veroučnega leta.
ka s preprostimi materiali preko kateCenik učbenikov:
Liturgični zvezek za vse razrede ra- rih se otrok osredotoči na bistveno. V
otroku se preko notranjega čudenja in
zen predšolskih – 3 EUR
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dela v tišini rodi molitev ter začne graditi odnos z Bogom. Pričetek katehez,
ki jih bo vodila Petra Duhannoy bo v
četrtek 27. septembra ob 17. uri v učilnici Župnijskega doma.

očetu: »Mnogi se bodo radovali njegovega rojstva (1,14). Mišljeno je veselje,
ki ga bo v verujočih povzročil nastop
mesijanske dobe. Ali ne velja isto in
še bolj za Odrešenikovo Mater, čeprav
Sveto pismo tega izrecno ne trdi? VeliRojstvo Device Marije - 8. september ki cerkveni učenik sv. Janez Damaščan
(+ 749) o tem nič ne dvomi; zato praPraznik zemeljskega rojstva obha- znik Marijinega rojstva imenuje »rojja Cerkev samo pri treh osebah, pri stni dan vesoljnega veselja«. Marijino
Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker rojstvo je za nas kakor sijoča zarja, ki
je bilo rojstvo teh treh oseb res sveto: nosi v sebi obljubo velikega prihodnjeJezusovo zaradi združenja Božje nara- ga dne. Človeško gledano je Marijino
ve s človeško naravo v eni osebi, obe- rojstvo trenutek, ki bi mu mogli reči
nem zaradi deviškega spočetja v moči začetek odrešenja.
Svetega Duha; Marijino zaradi njenega
vir: marija.si
brezmadežnega spočetja, to se pravi
zaradi tega, ker je bila kot mati priŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN
hodnjega Odrešenika po posebni BožZA DUHOVNE POKLICE NA
ji naklonjenosti že v prvem trenutku
svojega bivanja obdarjena s posvečujoBREZJAH - 8. september
čo milostjo in torej obvarovana izvirŠkofijski molitveni dan za duhovne
nega greha; Krstnikovo zaradi tega, ker
je bil – kakor na temelju Svetega pisma poklice na Brezjah pod geslom »Prižitrdijo cerkveni očetje – izvirnega gre- gaj luč vere!«. bo na Marijin praznični
ha očiščen še pred rojstvom. Drugače dan. Pričetek molitve bo ob 9. uri, slopa Cerkev pri svetnikih redno obhaja vesna sveta maša bo ob 10.30 uri. Med
njihov smrtni dan kot dan njihovega sveto mašo bo naš bogoslovec Martin
v polnosti resničnega rojstva, rojstva Leban sprejet med pripravnike za diza večno blaženo življenje v nebesih, v akonsko službo. Po sveti maši bo sreBogu. Pri vseh treh omenjenih osebah čanje ministrantov z nadškofom. Iz
je že dan njihovega časnega rojstva v Jesenic bomo organizirali avtobusni
prav posebnem odnosu do našega prevoz. Prijavite se župniku osebno v
odrešenja in do notranjega življenja župnišču ali po telefonu 064 223 978.
Cerkve. O Janezu Krstniku je v evange- Odhod avtobusa bo ob 8:30 izpred galiju sv. Luka zapisana napoved nadan- silskega doma nasproti našega župnijgela Gabrijela Zahariju, Janezovemu skega doma.
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STIČNA MLADIH – 15. september

lja ob 8. uri, začetek konec septembra
v župnij. domu
Te zanima srečati mlade iz širne • MINISTRANTI: vsaka druga soboSlovenije na največjem krščanskem
ta ob 16. uri (Prvo srečanje 8.9. bo
shodu mladine v Stični? Pridruži se
molitveni dan za duhovne poklice
jim in pokliči za prijavo župnika Bona Brezjah – avtobusni prevoz za
risa na telefon 064 223 978. V Stično
ministrante je brezplačen)
bomo odšli z avtobusom z mladimi iz • MEŠANI PEVSKI ZBOR SVETI
naše dekanije. Predviden odhod avtoKRIŽ: petek po večerni sveti maši,
busa iz jeseniške avtobusne postaje Inzačetek 7. september
tegral bo ob 7:30. Strošek udeležbe je • MINISTRANTI SV. KRIŽ: enkrat
samo 5 € (vstopnina).
na mesec v soboto po dogovoru (če
se bodo udeležili molitvenega dne
na Brezjah 8.9. je za njih prevoz
SKUPINE V ŽUPNIJI JESENICE,
brezplačen, vzemite ministr. obleki se jim lahko pridružite:
ko)

• SKUPINA ROČNIH DEL: torek od
18. do 20. ure, začetek 11. 9. v župnijskem domu
• KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
ZA OTROKE: četrtek ob 17. uri do
18:30
• FRANČIŠKOVA DRUŽINA: tretji
petek v mesecu ob 17. uri, začetek v
mesecu septembru
• BINKOŠTNA DVORANA: prvi ponedeljek v mesecu po večerni sveti
maši
• KARITAS: drugi ponedeljek v mesecu po večerni sveti maši
Molitveni nameni svetega očeta
• MLADINSKA SKUPINA: sobota po
večerni sveti maši
za mesec september:
• OTROŠKI PEVSKI ZBOR: četrtek
Splošni: MLADI IZ AFRIKE
ob 16h
Da bi imeli mladi iz afriškega kon• STAREJŠI PEVSKI ZBOR: petek po
tinenta
dostop do izobrazbe in dela v
sveti maši
• MLADINSKI PEVSKI ZBOR: nede- lastnih državah.
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BRALCI BOŽJE BESEDE:
datum

7:30

10:00

2. september
22. nedelja med letom

Irena Stevanovič
Barbara Ravnik

Metka Šušteršič
Gaber Šušteršič

9. september
23. nedelja med letom

Cirila Leban
Miro Leban

Metka Rakovec
Tadej Petek

16. september
24. nedelja med letom

Tadeja Gluhar
Boštjan Gluhar

Marija Kozmus
Anka Ličof

23. september
25. nedelja med letom

Anamarija Dijak
Martina Nemec

Klemen Volčina
Vesna Volčina

30. september
26. nedelja med letom

Polonca Šimnic
Lojzka Ravnik

Mojca Luznar
Mateja Kešina

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:

Jože Jug, (C. 1. maja); Brigita (Gita) Potočnik, (Tavčarjeva)

KRŠČENI SO BILI:

Julija Štular (Ul. Staneta Bokala)

ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA SO SKLENILI:

Miha Kozelj in Marija Kavar (župnija Sveti Križ)
Ob poroki so darovali za cerkev Sv. Križa 100€.
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ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC SEPTEMBER 2018

ljek 10. septembra po večerni sveti
• Binkoštna dvorana bo 3. septembra
maši
na prvi ponedeljek v mesecu po večerni sveti maši. Molitev rožnega • Načrtovanje ŽPS bo v sredo 12.
venca in češčenje Svetega Rešnjega
septembra po večerni sveti maši
Telesa.
• Zunanja slovesnost ob prazniku
• Darovanje (»ofer«) za potrebe
Povišanja Svetega Križa bo v necerkve bo v nedeljo 16. septembra.
deljo 16. septembra ob 9. uri. Popoldan ob 16. uri bo predstavitev
• Krščevanje otrok bo v nedeljo 16.
pisatelja Slavka Savinška v Domu
septembra.
krajanov.
• Sveta maša na Zgornjih Pejcah bo
• »agape« po svetih mašah na Jesenicah bo 9. septembra
• Načrtovanje Karitas bo v ponede15. september ob 18. uri

KATEHUMENAT

S pripravo na prejem zakramen- Kdor želi stopiti na novo pot vere v
tov odraslih v prihodnjem letu bomo Kristusa, naj se prijavi v župnišču.
pričeli v petek 12. oktobra ob 19. uri.

SPREMENJEN ELEKTRONSKI NASLOV ŽUPNIJE

Župnija ima nov elektronski naslov: info@zupnija-jesenice.si

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

ŽUPNIJSKA PISARNA

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ: 9.00

• pon: po večerni sv. maši ob 19.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 19.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: 18.00

• ob nedeljah in praznikih

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

• tor: 8.00 - 9.00
• pet: po večerni sv. maši ob 19.30
ni uradnih ur

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

KRŠČEVANJE
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.

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

