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Kaj nam prinaša novo leto 
Ob začetku novega leta se pogosto sprašu-

jemo, kaj  nam bo  prineslo novo leto. Ali bo 
boljše kot prejšnje, ali bomo   imeli več zdra-
vstvenih težav,  več težav v službi, ali bo  to pre-
lomno leto, ko se bom moral odločiti o moji 
poklicni usmeritvi, ali nas bodo preplavili mi-
granti. Še in še vprašanj se nam lahko postavlja 
v glavi, ki nas lahko popolnoma ohromijo s 
strahom, a le eno je potrebno: Zaupati Gos-
podu, se mu vreči v naročje in hoditi za njim 
naprej! Kdor hodi za Gospodom, gre v svetlo 
prihodnost, ne glede na to, kaj se dogaja oko-
li nas. »Vse zmorem v njem, ki mi daje moč!« 
(Flp, 4,13) pravi apostol Pavel. »Kdor ostane 
v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti 
brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,5) 
pa pravi Jezus! Naslonimo se na Božjo besedo, 
ne na svoje moči. Zajemajmo moč pri Njem, ki 
je svet premagal! Zajemajmo moč pri Njem, ki 
deli z nami svojo dediščino Božjega otroštva, 
razume naše nestalnosti, težave in nas ljubi za 
ceno svoje smrti. Potem  nas ne bo strah, ne 
bomo dvomili, ne bomo klonili ob težavah, 
ampak pogumno hodili naprej v svetlo priho-
dnost, prihodnost mnogih odrešenih ljudi, ki 
so že dosegli cilj svojega zemeljskega romanja. 
Morda nas čaka še dolga pot, to ni pomembno, 
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pomembno je, da bo z Gospodom laž-
ja! Podarjeno nam je, da smo sinovi ali 
hčere Očeta, ki ljubi vse, ne sinovi ali 
hčere strahu, teme, žalosti, nesmisla in 

uničenja. Poživimo v naši srcih hvale-
žnost za dar vere, za dar odrešenosti, 
za dar Božje bližine v celem letu, če jo 
le hočemo sprejeti in iz nje živeti!

BOŽJA BESEDA GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
Iz svetega evangelija po Mateju 2,1-12 

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Ju-
deji v dneh kralja Heroda, so prišli modri 
z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je 
ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli 
smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, 
in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj 
Herod to slišal, se je vznemiril in ves Je-
ruzalem z njim. Sklical je vse vélike du-
hovnike in pismouke ljudstva ter pri njih 
poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so 
mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle 
je pisano po preroku:

In ti, Betlehem, dežela Judova,nika-
kor nisi najmanjši med Judovimi vodi-
telji;iz tebe bo namreč prišel vodnik,ki 
bo pasel moje ljudstvo Izraela.«

Tedaj je Herod skrivaj poklical mod-
re in od njih natančno poizvedel o času, 
ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih 
je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in 
natančno raziščite glede deteta. Ko ga 
najdete, mi sporočite, da se mu pojdem 
tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah 
so se modri odpravili na pot; in glej, 
zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred 
njimi, dokler ni obstala nad krajem, 
kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, 
so se silno razveselili. Stopili so v hišo 
in zagledali dete z Marijo, njegovo ma-

terjo. Padli so predenj in ga počastili. 
Odprli so svoje zaklade in mu darovali 
zlata, kadila in mire. In ker so bili v sa-
njah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k 
Herodu, so se po drugi poti vrnili v svo-
jo deželo.

 
Obhajamo praznik Gospodovega 

razglašenja, ko se je Gospod razodel 
narodom vsega sveta, ki so jih zasto-
pali Modri, ki so prišli z Vzhoda, da bi 
se poklonili judovskemu Kralju. Ko so 
opazovali nebeške pojave, so ti skriv-
nostni možje videli, da je vzšla nova 
zvezda. Potem ko so bili preko staro-
davnih prerokb poučeni, je bila zvezda 
za njih znamenje, da se je rodil Mesija, 
Davidov potomec (prim. Mt 2,1-12). 
Od trenutka, ko se je Kristusova luč 
pojavila, ne neha več privlačiti k sebi 
ljudi, ki jih ima ‚Bog rad‘ (Lk 2,14) iz 
vsakega jezika, ljudstva in kulture. Moč 
Svetega Duha spodbuja srce in razum 
k iskanju resnice, lepote, pravičnosti 
in miru. O tem je Božji služabnik Ja-
nez Pavel II. zapisal v okrožnici Fides 
et ratio (Vera in razum): »Človek je na 
poti raziskovanja, ki je, človeško gleda-
no, brez konca: na poti iskanja resnice 
in osebe, ki bi ji bilo mogoče zaupati« 
(Vera in razum, CD 80,30). Modri so 
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obe te resničnosti našli v betlehem-
skem Otroku. Možje in žene vsake 
generacije potrebujejo pri svojem ro-
manju smer: kateri zvezdi naj sledimo? 
Potem ko je »obstala nad krajem, kjer 
je bilo dete« (Mt 2,9) je zvezda, ki je 
vodila Modre, opravila svojo vlogo, 
toda njena duhovna luč je za vedno os-
tala navzoča besedah Evangelija, ki je 
še tudi danes sposoben voditi vsakega 
človeka k Jezusu. Ta ista beseda, ki ni 
nič drugega kot odsev Kristusa, pra-
vega Boga in pravega človeka, vplivno 
odmeva preko Cerkve v vsaki duši, ki 

jo je voljna sprejeti. Tako tudi Cerkev 
pravzaprav opravlja za človeštvo pos-
lanstvo zvezde. Nekaj podobnega bi 
lahko rekli za vsakega kristjana, ki je 
poklican razsvetljevati korake sobra-
tom  z besedo in življenjskim zgledom. 
Kako pomembno je, da smo mi kristja-
ni zvesti svoji poklicanosti. Vsak resni-
čen vernik je vedno na poti svoje vere, 
a istočasno lahko s svojo majhno luč-
ko, ki jo nosi  v sebi, pomaga tistemu, 
ki je ob njem ter se morda muči najti 
pot, ki vodi h Kristusu.

Vir: hozana.si

Vdanost v  Božjo voljo osreči človeka že v tem življenju
Vdanost naše volje Božji se nika-

kor ne omejuje na to, da izvede naše 
posvečenje, temveč je njena posledica 
tudi to, da nas osreči že na tem svetu. 
Po njej dosežemo najpopolnejši mir, 
ki ga je moč okusiti v tem življenju. 
Alfonza Velikega, aragonskega in nea-
peljskega kralja so vprašali, katero ose-
bo ima za najsrečnejšo na svetu. Kralj 
je odgovoril: »Tisto, ki se popolnoma 
prepušča Božjemu vodstvu in spreje-
ma vse dogodke, srečne in nesrečne, 
kot da prihajajo od Boga.« »Ko bi bili 
pazili na moje zapovedi, bi plavali v 
reki miru.« je rekel Jezus Judom. Po-
dobno je rekel Elifaz, eden izmed tro-
jice Jobovih prijateljev: »Podredite se 
Bogu in boste imeli mir...Vsemogočni 
bo nastopil proti vašim sovražnikom 
in vam napolnil srca z veseljem.« (Job 
22, 21-26) Tudi angeli so ob Odrešeni-

kovem rojstvu prepevali: »Slava Bogu 
na višavah in na zemlji mir ljudem, ki 
so mu po volji.« Sleherna želja, ki skuša 
nasprotovati Božji volji, je neizbežno 
premagana in strta ter namesto miru in 
sreče doseže s svojim poskusom zgolj 
ponižanje in razočaranje. Bog je mo-
der in vsemogočen; kdo se mu je kdaj 
mogel upreti in ostati v miru? (Job 9,4) 
Blaženi Božji mir lahko uživa samo tis-
ti, čigar volja je popolnoma usklajena, 
združena z voljo Boga. Salvijan pravi: 
»Najsrečnejši ljudje na svetu so tisti, 
ki so resnično verni, ki se jim zgodi le 
to, kar želijo. - Vendar so ponižani, za-
ničevani, ker to hočejo biti. So revni, 
ker so radi v revščini. Torej so vedno 
srečni, naj se zgodi kar koli, kajti nihče 
ne more biti srečnejši in zadovoljnejši 
od tistih, ki so celo v največjih nesre-
čah v stanju, v kakršnem hočejo biti.« 
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Obstaja nepomirljivo nasprotje med 
idejo trpljenja, ponižanja, zavrženosti, 
pa tudi revščine in idejo sreče. Zato je 
čudež milosti, da se more človek pod 
bremenom takšnih muk počutiti sreč-
nega. V Božjo čast in slavo je, da so tis-
ti, ki Bogu plemenito služijo, zadovolj-
ni s svojo usodo. Jezus pravi: »Če hoče 
kdo iti za menoj, naj se odpoved sebi 
in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« 
(Lk,9,23) Če Jezus na tem mestu zahte-
va, da se njegovi učenci odpovedo sebi 
in nosijo svoj križ za Njim, pa se drugje 
s prisego zavezuje, da jim bo po čude-
žu svoje vsemogočnosti poleg večnega 
življenja že na tem svetu dal stokratno 
vseh reči, ki se jim bodo odpovedali, 
da mu bodo všečni. Poleg tega oblju-
bi, da bo olajšal breme svojega križa, 
ker namreč trdi ne le to, da je njegov 
jarem prijeten, temveč dodaja, da je 
celo lahek. (Mt 11,30) Če torej ne pre-
izkušamo prijetnosti Jezusovega jarma 
ne olajšanja bremena križa, ki nam ga 
nalaga, je to vsekakor zato, ker še nis-
mo dodobra zatajili svoje volje in ker 
se še nismo popolnoma  odrekli vsem 
našim človeškim vidikom, da bi stva-
ri ocenjevali le v luči vere. Ta luč vere, 
nam bi pomagala, da se zahvaljujemo 
Bogu v vsem,  kot nam sporoča in zah-
teva od nas sveti Pavel.(1 Tes 5,18)

Oče Taulere, pobožni in učeni re-
dovnik iz reda svetega Dominika, na-
vaja v zvezi s tem ganljiv zgled. Ker 
je vroče želel napredovati v kreposti 
in ker se ni zanesel na svoje znanje, je 

že osem let ponižno prosil Gospoda, 
naj mu pošlje enega svojih služabni-
kov, da mu pokaže najzanesljivejšo in 
najkrajšo pot do resnične popolnosti. 
Nekega je zaslišal glas, ki mu je rekel: 
»Pojdi v to in to cerkev in boš našel, 
kogar iščeš.« Pobožni mož se je nemu-
doma odpravil. Ko je prišel do cerkve, 
je našel pred vrati ubogega berača, ki  
zbujal usmiljenje in misel, da je bolj 
željan svetne pomoči kot pa primeren 
za dajanje duhovnih napotkov. Vendar 
je Taulere stopil k njemu in mu rekel: 
»Dober dan, prijatelj.« »Gospod,« je 
odvrnil berač, »zahvaljujem se vam 
za vašo željo, vendar se ne spomnim, 
da sem imel kdaj slab dan.« »Po Gos-
podovi zaslugi sem bil vedno srečen 
in ne vem, kaj pomeni biti nesrečen.« 
»Dnevi so slabi le, kadar jih ne pora-
bimo za to, da izkazujemo Bogu čast, 
ki smo mu jo dolžni; dnevi so zmeraj 
dobri, če jih ne glede na to, kaj prinaša-
jo, posvetimo temu, da ga z naklonje-
nostjo hvalimo. Kot vidite sem ubog 
berač, povsem nebogljen in obubožan, 
brez podpore in zavetja na svetu, pre-
puščen mnogim tegobam in stiskam. 
A tudi ko ne dobim vbogajme in trpim 
lakoto, hvalim Boga: kadar me motijo 
dež, toča, veter, prah ali žuželke, kadar 
prenašam vročino ali mraz, zmeraj se 
zahvaljujem dobremu Bogu; kadar me 
ljudje zavračajo ali zaničujejo, hvalim 
in slavim Boga. Moji dnevi niso sla-
bi, ker dnevi namreč niso slabi zaradi 
nevšečnosti, temveč zaradi naše nepo-
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trpežljivosti, ki izhaja iz tega, da je naša 
volja uporna, namesto da bi bila zme-
raj pokorna ter neprenehoma častila 
in hvalila Boga.« »Kdor hoče samo to, 
kar hoče Bog, ne zadene več na nobe-
no oviro za svojo voljo, ker je povsem 
usklajena z željami Boga, torej je pres-
rečen.« » Nič se vam ne zgodi, česar 
Bog ne bi hotel, in Bog hoče zmeraj le 
to, kar je za nas najboljše.« »«Kako ne 

bi bil srečen, ko pa sem prepričan, da 
se mi zgodi natanko tisto, kar je zame 
najboljše? Moram se le spomniti, da je 
Bog moj neskončno modri, neskončno 
dobri in vsemogočni Oče, ki dobro ve, 
kaj njegovi otroci potrebujejo in jim to 
tudi rad daje.«

Vir: knjižica Božja previdnost, 
Družina 2018

ZGODILO SE JE:
MIKLAVŽEVANJE

Letos je bilo miklavževanje kot 
običajno dan pred godom svetega 
Miklavža 5. decembra v župnijskih 
cerkvah na Jesenicah in pri Svetem 
Križu. Srečanje se je pričelo z igrico, ki 
so jo zaigrali naši mladi, potem pa je 

otroke obiskal in obdaril sv. Miklavž. 
V petek 7. decembra pa je sv. Miklavž 
obiskal še stanovalce in zaposlene v 
Domu Franceta Berglja ter nato še na 
pediatričnem oddelku Jeseniške bolni-
šnice. Obakrat so navzoče nagovarjali 
k dobrodelnosti tudi naši mladi z upri-
zorjeno igrico. 
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KARITAS – DELAVNICA PEKE 
POTICE

Potica je dobra jed, boljše nima celi 
svet, pravi star ljudski pregovor o enem 
najdragocenejših biserov naše kulina-
rične zakladnice. To prvovrstno peci-
vo je že od nekdaj veljalo za boljšo jed 
in obenem postalo tesno povezano s 
prazničnim obredjem in šegami na slo-
venskih tleh. Vemo, da znajo naše stare 

mame in babice speči najboljše. Prav 
zaradi tega, so v soboto, 15. decembra, 
karitasovke za otroke in mlade prip-
ravile delavnico peke potice. Razkrile 
so nam njihov recept in nam pokazale 
celoten postopek priprave, pri katerem 
smo pomagali tudi sami. Na koncu je 
vsak svojo »potičko« odnesel domov. 
Hvala karitasovkam in gospe Martini 
za podeljeno dragoceno znanje!

Janja Razingar
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ROMANJE SODELAVCEV 
KARITAS IZ DEKANIJE 

RADOVLJICA V PONIKVO

Vsako leto v tednu Karitas je na 
Slomškovi Ponikvi organizirano sre-
čanje sodelavcev Slovenske Karitas. 
Letos je potekalo pod 
geslom »mladost iz 
korenin modrosti«. V 
cerkvi sv. Martina na 
Slomu smo se zbrali 
sodelavci iz vse Slove-
nije. To je kraj, kjer je 
bil rojen blaženi An-
ton Slomšek. 

Mrzlo, vendar jas-
no jutro je bilo, ko smo 
vstopili na avtobus, na 
katerem so bili že naši 
znanci iz Bohinja, Ble-
da in Gorij. Kasneje 
so se pridružili še so-
delavci iz Žirovnice, 
Begunj in Radovljice. 
Že na Jesenicah nas 
je prijazno pozdravil 
duhovni vodja, župnik 
gospod Martin Golob. 
Ko smo napolnili av-
tobus in se je skupno 
romanje pričelo, smo 
sklenili roke in skupaj 
zmolili rožni venec. Kar prehitro smo 
prispeli do cerkve na Slomu. Ob 11h 
se je pričela molitvena ura, za uspešno 
delo Karitas. Smo kristjani, priprav-

ljeni za kakršnokoli pomoč, delamo 
prostovoljno in smo enakih misli tudi 
po duši, zato je bilo neizmerno lepo 
sodelovati pri teh molitvah. To ni tiši-
na, to je glasna pesem in molitev, ki se 
razlije med vsa srca romarjev. Ob 12h 
se je pričela sv. maša, ki jo je daroval 
predsednik Slovenske Karitas, nadškof 

Alojzij Cvikl.  Sveta maša je potekala v 
duhu prostovoljstva in dobrodelnosti. 
Vse, ki smo se potrpežljivo stiskali v 
nabito polni cerkvi, je uvodni nago-
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vor opomnil, da smo se zavedli, zakaj 
smo tukaj. Neizmerna zahvala za vse, 
kar delamo in spodbuda za delo nap-
rej, nas je ogrela. Vse prebrane prošnje 
so bile prepletene z našim delom. Naša 
srca so pela in molila kot eno samo 
srce. Srečni smo, ker smo del tega. 

Po končani sveti maši, so nas so-
delavci tamkajšnje župnijske Karitas 
postregli s čajnim pecivom. Naša pot 
pa še ni bila končana, vodila nas je v 
Celje, kjer so nas v športni dvorani ča-
kali s kosilom. Dobro kosilo se ni mog-
lo meriti s prijaznostjo postrežbe in 
odnosa drug do drugega. Pri mizi smo 
se pomešali s sodelavci iz vse Slovenije. 
Med nami se je razvil pogovor o temah 
in izkušnjah, s katerimi se pri našem 
delu srečujemo vsak dan. Ljudje ne 
potrebujejo le hrane in obleke, večkrat 
potrebujejo le nekoga, ki jih posluša in 
razume. Mnogokrat je to težje dati, kot 
kos kruha. 

Naši gostitelji so nas ob 16. uri nag-
radili še s koncertom znanih pevcev in 
glasbenikov, ki je potekal pod geslom 
»klic dobrote«. Na koncu se nam je 
še enkrat zahvalil za vse delo gospod 
nadškof Alojzij Cvikl in generalni taj-
nik Slovenske Karitas Cveto Uršič.

Na poti proti domu smo se z molit-
vijo zahvalili Bogu za lep dan in skupaj 
zapeli pesem Angel Gospodov.

Hvala našemu g. župniku Borisu 
Rozmanu, ki nam je vse to omogočil.

Urška Lavtar

PRENOVLJENI TABERNAKELJ

V cerkvi sv. Lenarta na Jesenicah 
smo prenovili tabernakelj. Notranjost 
je sedaj obložena s fino tkanino, nova 
vratca pa so sedaj kovinska – zlate 
barve. Na njih so simboli evharistije 
grozdje in pšenični klas. Na starih vra-
tcih je bilo steklo na dveh mestih po-
čeno, tudi zmožnost vloma je bila prej 
veliko večja kot je sedaj. Mojster je do-
končal obnovo ravno na prvi Sveti ve-
čer 24.12., tako je Jezus, ki se je to noč 
rodil v borne jasli, dobil prenovljen ta-
bernakelj, kjer je njegovo prebivališče 
med nami. Bogu hvala za njegovo nav-
zočnost med nami!
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ZAHVALA ZA POMOČ 

IN SODELOVANJE
Iz srca hvala vsem, ki ste pripomogli, 

da je bilo božično praznovanje primer-
no prazniku, ki mu gre. Najprej hvala 
vsem liturgičnim sodelavcem: me-
žnarci in krasilki Marici, diakonu To-
netu, bogoslovcu Martinu, mašnemu 
pomočniku Romanu, ministrantom, 

organistom in pevcem, skavtski bra-
tovščini in mladincem, ki so postavili 
jaslice in smreke, skupini ročnih del 
za okraske na smrekah, vsem čistil-
kam, vsem, ki ste s svojo molitvijo in 
glasnim petjem povzdignili slovesnost 
praznovanja! Hvala tudi vsem, ki ste 
se v teh dneh spomnili na svoja dušna 
pastirja s kakšnim darilom, voščilnico 
ali besedo pozornosti in zahvale. Naj 
vam Bog povrne!

PRED NAMI:
JEZUSOV KRST - 13. januarja
O Jezusovem krstu poročajo vsi 

prvi trije evangelisti kot začetnem do-
godku Jezusovega javnega delovanja. 
(prim. Mt 3,13-17; Mr l, 16-1 l; Lk 3, 
21-22). Jezus je sam o sebi vedel, da je 
tisti Božji služabnik, o katerem je bilo 
napovedano, da bo naložil nase grehe 
mnogih (prim. Iz 53). Ko je prišel od 
Očeta določen čas se je, čeprav je bil 
brez greha, uvrstil med grešnike, ki so 
od Janeza Krstnika prejemali krst po-
kore. Kakor vedno in v vseh stvareh 
je hotel tudi s prejemom Janezovega 
krsta izpolniti Očetovo voljo. Kot Jag-
nje, ki odjemlje grehe sveta (prim. Jn 
l, 29), je hotel nepokorščino in napuh 
prvega Adamovega greha in greha vseh 
Adamovih potomcev popraviti s po-
nižnostjo in pokorščino. Jezusov krst 
v Jordanu je že naznanjal in pripravljal 
njegov dokončni odrešitveni krst, to se 

pravi smrt na križu (prim. Lk 12, 50). 
S krstom je Jezus tako rekoč uradno 
potrjen v svoji odrešenjski službi. Oče 
in Sveti Duh sta poroka da je res božji 
Sin in ga predstavita svetu, da  bi svet 
sprejel njegovo oznanilo. Tako se zgo-
dovina odrešenja uresničuje v Kristusu 
s sodelovanjem Svete Trojice. S krstom 
je Jezus začel delo našega odrešenja. 
S krstom tudi mi postanemo deležni 
tega njegovega odrešenja. Tudi za nas 
je krst sam po sebi le začetek in izho-
dišče našega poslanstva, kakor je bil za 
Jezusa njegov krst. Ves teži za dosego 
polnosti življenja v Kristusu. S pra-
znikom Kristusovega krsta se liturgič-
no konča božični čas. Ima pa božični 
značaj tudi še praznik Jezusovega da-
rovanja (svečnica), ki je na 2. februar 
postavljen zato, ker se takrat izteka 
štirideset dni po božiču. V naši ljud-
ski zavesti in pobožnosti je pravzaprav 
šele takrat pravi sklep božičnega časa. 
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Zato navadno šele takrat pospravimo 
jaslice in nehamo peti božične pesmi.

Vir: kapitelj.com

SVEČNICA – JEZUSOV DAROVANJE 
V TEMPLJU - 2. februar

V katoliški Cerkvi 2. februarja pra-
znujemo praznik Jezusovega darova-
nja v templju, ki ga obhajamo štirideset 
dni po božiču, praznik pa je dobil tudi 
ime svečnica, ker na ta dan po stari na-
vadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. 
Svečnica je dan, ko sta mati Marija in 
sveti Jožef odnesla novorojenega sina 
v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila 
Bogu. Ko jih je Simeon videl, je vedel, 
da je Jezus Mesija, na katerega Izrael in 
svet čakata. Vzel je otroka v naročje, se 
zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok 
luč celotnemu svetu. V spomin temu 
dogodku, se ob polnoči prižgejo sveče, 
kot simbol očiščenja. Po judovski pos-
tavi je morala vsaka mati, ki je rodila 
sina, štirideseti dan po porodu priti v 
tempelj, tam darovati in se tako očis-
titi. Če je mati rodila sina je bila po 
porodu obredno nečista sedem dni, če 
je rodila hčer je bila obredno nečista 
štirinajst dni. V tem času se ni smela 
družiti z nikomer, zlasti pa ni smela 
iti v svetišče. Redovnice in redovniki 
pa praznujejo dan Bogu posvečenega 
življenja. To je dan zahvale, molitve za 
svetost, premišljevanja in medsebojne-
ga srečanja. Dan posvečenega življenja 
ima trojen namen: hvaležnost za dar 

redovništva v posvečenem življenju, ki 
bogati in razveseljuje krščansko skup-
nost z mnogovrstnostjo svojih darov 
(karizem), da bi celotno Božje ljudstvo 
bolj spoznalo in cenilo posvečeno 
življenje, da bi skupaj slavili čudovita 
dela, ki jih je Gospod naredil v Bogu 
posvečenih osebah in da bi se še bolj 
živo zavedali, kako nenadomestljivo je 
njihovo poslanstvo v Cerkvi in v svetu.
 

Običaji

V ljudskih običajih in cerkvenem 
obredju so v uporabi različne sveče, 
od tiste največje velikonočne do manj-
ših na oltarjih, od krstne, obhajilne do 
mrliške sveče doma, od tistih, ki jih 
prižigamo pred milostnimi podoba-
mi do sveč mrtvim v spomin. Vse so 
simbol našim prošnjam. Blagoslovitev 
sveč za cerkveno obredje in sveč verni-
kov je na svečnico pred mašnim opra-
vilom. Verniki prižgejo sveče, duhov-
nik zmoli molitev blagoslova, pokropi 
sveče z blagoslovljeno vodo ter jih po-
kadi s kadilom. Sveči, blagoslovljeni na 
svečnico, se pripisuje zaradi blagoslo-
va posebno moč, ljudje jo zato  imajo 
doma spravljeno in vedno pri roki, da 
jo prižgejo pri umirajočem. Nekateri 
prižgejo to svečo tudi ob hudi uri, da 
bi sveti plamen odgnal grozeče oblake, 
odvrnil strelo in točo, prižgejo jo tudi 
ob nevarnosti poplave.

Vir: kapitelj.com
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DAROVALI ZA CERKEV
50€ - neimenovano

MOLITVENI NAMEN SVETEGA 
OČETA ZA MESEC JANUAR:
Za evangelizacijo: mladi v Marijini 

šoli
Da bi mladi, zlasti v Latinski Ame-

riki, sledili Marijinemu zgledu in se 
odzvali Gospodovemu povabilu, naj 
veselje evangelija posredujejo svetu.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Marija Babič (Tomšičeva), Oton Tar-
man (Hrušica), Anica Beden (Tavčar-
jeva), Vinko Begić (Titova), Magdale-
na Faganel ( Titova), Marija Peternel 
(Hrušica), Silva Božena Lužnik (1. 
maja), Stanislava Geršak (Ukova)

VERSKA STATISTIKA ZA LETO 
2018

Podatki so za leto 2018, v oklepaju 
pa so podatki za leto 2017.

SVETI KRSTI:
Sveti krst je na Jesenicah prejelo 14 

otrok  (15). Dečkov je bilo 7 in prav 
tako deklic 7.  Od tega je bil 1 zakon-
ski, 3 civilno zakonski in 9 iz izvenza-
konskih skupnosti.

Sveti krst je pri Svetem Križu preje-
lo 5 otrok (6), dečki so bili 3 in deklic 

2. Od tega sta bila 2 zakonska in 3 iz 
izvenzakonskih skupnosti.

PRVO SVETO OBHAJILO:
V župniji Jesenice je bilo 6 prvoob-

hajancev (6), pri Svetem Križu pa jih 
ni bilo.

SVETA BIRMA:
V župniji Jesenice je bilo 22 birman-

cev, pri Svetem Križu pa 6.

SVETI ZAKON:
V župniji Jesenice sta bila sklenjena 

2 sv. zakona (1).
Pri Svetem Križu je bil sklenjen 1 sv. 

zakon (0).

POGREBI:
Na Jesenicah je bilo 56 (65) cerkve-

nih pogrebov: 19 moških in  37 žensk. 
Previdenih (prejeli zakramente za 
umirajoče) je bilo 7, neprevidenih pa 
49.

Pri Svetem Križu so bili 3 pogrebi: 
1 moški, 2 ženski. Previdena sta bila 2, 
nepreviden pa 1.

NEDELJNIKI:
Štetje obiskovalcev nedeljskih sve-

tih maš se opravi na dve nedelji v letu. 
Na Jesenicah je bilo nedeljnikov 374, 
pri Svetem Križu pa 72.

SVETO OBHAJILO:
Na Jesenicah je bilo podeljenih 

24.000 obhajil, pri Svetem Križu pa 
4500.



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 6100 0002 0488 881

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 JANUAR 2019
•	 obisk bolnikov in ostarelih bo na 

prvi petek 4. januarja.
•	 binkoštna dvorana bo v ponedeljek 

7. januarja po večerni sveti maši.
•	 agape v župniji Jesenice bo v nede-

ljo 13. januarja.
•	 načrtovanje Karitas bo v ponede-

ljek 14. januarja po večerni sveti 
maši v župnijskem domu.

•	 darovanje »ofer« za župnika bo v 
nedeljo 20. januarja.

•	 na svečnico 2. februarja bo pri sve-
ti maši blagoslov sveč, ki jih boste 
lahko kupili pred sveto mašo in jih 
odnesli domov. Po večerni sveti 
maši se bomo na Jesenicah odpra-
vili v cerkev na Stari Savi k bese-
dnemu bogoslužju in blagoslovu 
sveč. 

•	 blagoslov svetega Blaža bo v nede-
ljo 3. februarja med vsemi svetimi 
mašami.

BRALCI BOŽJE BESEDE:
januar 7.30 10.00
6.1. IRENA STEVANOVIĆ

ALENKA RAVNIK
JANEZ NOVAK
ANKA LIČOF

13.1. MARTINA NEMEC
MARJETA ŽOHAR

VERONIKA TARMAN
HELENA BRICELJ

20.1. MARIJA STARE
ANAMARIJA DIJAK

 SONJA RAJKOVIČ
SIMONA KOMLOŠI

27.1. MARJAN PETRIČ
OLGA PETRIČ

 ŽIGA VIŠNAR
MARIJA KOZMUS

2.2. IRENA STEVANOVIĆ 18:00 ANAMARIJA DIJAK


