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»Vstal sem in sem še naprej z vami!«

Praznik
velike noči
je praznik
naše vere
v Kristusa,
ki je med
nami kot
živi Bog.

Kristus je vstal, da nam podari življenje in
gre z nami v življenje. Če smo na veliki petek
zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca,
na velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot
zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje in
upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot. Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski
dogodek izpred več kot dva tisoč let, ampak je
dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!« Praznik velike noči je praznik naše
vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog.
Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč
je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat.
Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska
zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem.
Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja.
V postnem času molimo križev pot. Ta se
ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa položijo
v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo,
z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro.
Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed
nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje

besede meni in tebi: »Vstal sem in sem
še naprej z vami!« Praznovati veliko
noč pomeni vključiti se v bogat
tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesti veselje velikonočnega
jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da
Vstali, tako kot je prišel naproti ženam
in svojim učencem, prihaja naproti
tudi meni.

Dragi verujoči in ljudje dobre volje,
dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi
zamejci in zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne
praznike!
msgr. mag. Alojzij Cvikl
mariborski nadškof metropolit in
podpredsednik SŠK

BOŽJA BESEDA 5. POSTNA NEDELJA (TIHA NEDELJA)
Iz svetega evangelija po Janezu

Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski
gori. Zgodaj zjutraj se je spet napótil v
tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. Pismouki
in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so
jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili
so jo v sredo in mu rekli: »Učitelj, tole
ženo smo zasačili v prešuštvovanju.
Mojzes nam je v postavi ukazal take
kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko
tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal
po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor
izmed vas je brez greha, naj prvi vrže
kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in
pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za
drugim odhajali, od najstarejših dalje.
In ostal je sam in žena pred njim.
Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so,
žena? Te ni nihče obsódil?« Rekla je:
»Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal:
»Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej
ne gréši več!«
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V evangeljskem odlomku 5. postne
nedelje je dogodek o prešuštnici
prestavljen z dvema močnima prizoroma: v prvem prisostvujemo debati med
Jezusom ter pismouki in farizeji glede
žene, ki je bila zasačena v očitnem prešuštvu in bi bila zato po predpisu, ki je
v Tretji Mojzesovi knjigi (prim 20,20),
obsojena na kamenjanje. Med drugim
pa se odvije kratek in ganljiv prizor
med Jezusom in grešnico. Ženini neusmiljeni tožniki, medtem ko so navedli Mojzesovo postavo, so izzvali Jezusa,
ki ga poimenujejo ‚učitelj‘ (Didáskale),
tako, da so ga vprašali ali je prav, da jo
kamenjajo. Zelo dobro poznajo njegovo usmiljenje in njegovo ljubezen do
grešnikov, zato jih je zanimalo, kako
se bo v tem primeru ‚izvlekel ven‘, saj
je primer po Mojzesovi postavi čisto
jasen. Jezus se je takoj postavil na ženino stran. Najprej je začel po tleh pisati
skrivnostne besede, ki jih evangelist
ne razkrije ter nato izrekel stavek, ki
je postal znamenit: »Kdor izmed vas je
brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo«

(Jn 8,7). Sv. Avguštin je zapisal, da je
»Gospod s takšnim odgovorom, spoštoval postavo in se hkrati ni oddaljil od
svoje blagosti«. Avguštin še dodaja, da
je s temi besedami prisilil tožnike, da
se zazrejo vase in se, ko gledajo vase,
razkrijejo kot grešniki. Zato, »zadeti od teh besed, kot bi jih zadela tako
velika puščica, kot je bruno, so drug
za drugim odšli«. Drug za drugem so
torej tožniki, ki so hoteli izzvati Jezusa,
odšli »začenši od najstarejših dalje«.
Ko so vsi odšli, je božanski učitelj ostal
sam z ženo. »bednica in usmiljeni«. Iz
Božje besede, ki smo jo slišali, izhajajo
konkretne smernice za naše življenje.
Jezus se ni s svojimi sogovorniki spustil v teoretično razpravo, saj ni imel
namena, da bi v razpravi o razlaganju
Mojzesove postave zmagal. Njegov na-

men je namreč rešiti dušo ter razodeti, da samo v Božji ljubezni najdemo
zveličanje. Za to je prišel na svet, za to
bo umrl na križu in Oče ga bo obudil
tretji dan. Jezus nam je prišel povedat,
da nas vse želi v raju in da pekel, o katerem se dandanes tako malo govori,
obstaja in je večen za tiste, ki zaprejo svoje srce njegovi ljubezni. Tudi iz
tega dogodka lahko razumemo, da je
naš pravi sovražnik vztrajanje v grehu,
ki vodi v polom naše bivanje. Jezus je
odslovil ženo tako, da ji je zapovedal:
»Pojdi in odslej ne gréši več!«. Tukaj
je zelo jasno pokazano, da samo božje
odpuščanje in njegova ljubezen, sprejeti z odprtim in iskrenim srcem, dajeta moč upirati se zlu in ne ‚grešiti več‘.
Vir: hozana.si

Udejanjanje vdanosti v Božjo voljo ob udarcih usode

Človeka lahko v življenju doletijo
položaji, ki so na prvi pogled skrajno
krivični, vendar se moramo ob njih
vprašati, kaj nam želi Bog ob tem sporočiti. Biti vdan v Božjo voljo ob na
primer odpovedi službe, izgubi denarja ali kakšni drugi materialni škodi. Izguba uglednega položaja, izguba
donosne ga službenega mesta, zaradi
katerega ne boste mogli več zagotavljati družini že doseženega standarda. Ob
tem moramo z zaupanjem ponavljati
Jobove besede: »Gospod je dal, Gospod
je vzel, naj bo hvaljeno ime Gospodovo!« (Job 1,21) Kaj nam mar razlog, ki

so ga ubogali tisti, ki so postali orodje
naši udarcev usode! Absalomova volja,
Šimijeve žalitve so bile uperjene proti kralju Davidu z nekim namenom, z
neko politično mislijo, a je sveti kralj
kljub temu vse pripisoval volji, kot smo
videli zgoraj. Jobu je težave povzročil
demon zaradi njegove zvestobe Bogu.
Koliko plemenitim kristjanom so zaradi njihovih verskih prepričanj in vere
v Jezusa v časih preganjanja odvzeli
kakšno civilno funkcijo, jim zasegli premoženje, jih iztrgali iz njihovih
družin, jih pregnali iz domovine, jih
izročili rabljem! Daleč od tega, da bi se
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za to pritoževali, marveč so sledili zgledi apostolov in se veselili, da veljajo za
vredne, da postajajo vse te žalitve za
Jezusa. Kakršna koli je torej pretveza
za preganjanje, ki ga morate prestajati, in še zlasti če je razlog sovraštvo do
vaših verskih čustev, sprejmite vse brez
pomislekov kakor nekaj, kar prihaja od
očetovske in modre roke vašega Očeta,
ki je v nebesih. Isto velja ob denarnih
vprašanjih, če ste na primer prisiljeni
izvršiti plačilo, ki je po vašem mnenju
krivično, na primer za predmet, ki ga
morate plačati še enkrat, ker za prvotno plačilo nimate računa, ali morate
poravnati dolgove osebe, katere porok
ste. Če ima kdo moč, da zahteva to plačilo od vas, in če zlorabi to moč, je to
zato, ker hoče to Bog. Bog terja od vas
denar in v resnici ga dajete njemu, ko
prisilo, ki vam je storjena, sprejmete
v duhu podvrženosti njegovi volji. O,
koliko milosti je zagotovljenih tistemu,
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ki ravna tako! Zamislite si dve osebi:
prva v duhu vdanosti v Božjo voljo poravna plačilo, ki je mogoče čezmerno
ali celo povsem krivično, a ga moremo zahtevati od nje. Druga po lastni
odločitvi in prostovoljno podari enako
vsoto za miloščino. In zdaj vedite. Naj
miloščina tistim, ki jo dajejo, prinaša
že na tem svetu še tolikšne čudovite koristi, je dejanje osebe, ki žrtvuje
svoj denar ne iz lastnega nagiba, ne v
prid nekoga po lastni izbiri, temveč
v duhu vdanosti v Božjo voljo, veliko
koristnejše delo, ker je glede na to, da
je prosto lastne volje, veliko čistejše, v
Božjih očeh veliko prijetnejše, in če po
izkušnji vseh stoletij lahko rečemo, da
prinaša miloščina družinam najobilnejši blagoslov, lahko brez pretiravanja
pripišemo odličnejšemu delu, o katerem govorimo, še čudovitejše sadove.
Vir: knjižica Božja previdnost,
Družina 2018

ZGODILO SE JE:

DUHOVNI VIKEND BIRMANCEV

Srednji vrh, kjer smo skupaj v prečudoviti naravi molili križev pot. Zbralo
Od 22. do 24. februarja so naši se nas je preko 30 molivcev. Bog hvala
birmanci imeli prvi duhovni vikend v za vsakega izmed njih.
Bohinjski Bistrici. Na tem vikendu so
se spraševali, čemu so na tem svetu,
MATERINSKI DAN 25. MAREC
preverjali so, kako je z njihovo vero v
Jezusa in se učili graditi oseben odnos
Mama - le ena sama beseda, ki toz njim. Med seboj pa so se povezovali liko pove. Oseba, ki nam je dala živpreko igre in pogovorov. Hvala vsem ljenje. Zanjo so njeni otroci najdragonašim voditeljem in vsem molivcev, ki cenejša stvar na svetu. Vsaka mama
se trudite k duhovni rasti naših mladih pooseblja ljubezen, potrpežljivost, raduš. Bog vam povrni!
zumevanje, topel objem, vero, dobroto, milost, veselje, pogled, ki miri, ... In
KRIŽEV POT V SREDNJEM VRHU vse to deli in prenaša na svoje otroke in
svoje najbližje.
Materinski dan - rada imam ta praNa 3. postno nedeljo popoldan smo
se župljani iz obeh župnij podali v znik. Praznovali smo ga tudi v naši žu-
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pniji. Po darovani slovesni sveti maši
so mladi in malo manj mladi ter otroci pripravili program za mame. Bilo
je lepo. S solzami sreče sem dovolila
svojemu srcu, da sem začutila, kako se
me Bog dotika po teh mladih talentih,
ki so praznovanje naredili lepo s petjem, igranjem, pripovedovanjem in
molitvijo. Mame smo bile obdarjene s

prisrčnimi darili, ki so jih izdelale pridne roke skupine ročnih del.
Bogu hvala in vsem za lep materinski večer. Naj nas spremljata Kristusova in Marijina ljubezen ter spodbujata k vztrajanju v molitvi za vse naše
mame.
Irena

PRED NAMI:

KRIŽEV POT OB PETKIH:

V postnem času ob petkih pol ure
pred mašo molimo križev pot:
• 5. aprila vodijo molitev sodelavci
KARITAS
• 12. aprila vodijo molitev PEVCI
• 19. aprila vodijo molitev ŽPS (Veliki Petek)

SPOVEDOVANJE PRED
PRAZNIKI

Pred velikonočnimi prazniki poskrbimo, da jih bomo pričakali s čistimi dušami. Zato pristopimo k zakramentu svete spovedi. Priložnost za
sveto spoved je pol ure pred večernimi
svetimi mašami, ob petkih in sobotah
pa že 1 uro pred sveto mašo.

VELIKI TEDEN V NAŠIH ŽUPNIJAH

Cvetna nedelja
S Cvetno nedeljo pričenjamo Veliki teden. Gre za spomin slovesnega
Jezusovega vstopa v Jeruzalem. Je6

zusa jahajočega
na osličku ljudje
pozdravljajo z
vzkliki »Hozana« in tako, da
so predenj polagali zelenje.
Zato bomo tudi mi pred sveto mašo
blagoslovili zelenje, ki ga boste odnesli na svoje domove. Blagoslovljeno
zelenje doma hranimo na častnem
mestu do prihodnje Cvetne nedelje.
Lansko zelenje sežgemo v ognju. Na
Cvetno nedeljo prvič poslušamo pasijon, evangeljsko poročilo o zadnjih
urah Jezusovega zemeljskega življenja.
Veliki četrtek
Na Veliki četrtek se spominjamo,
kako je Jezus pri zadnji večerji s svojimi učenci, postavil zakrament svete
maše in mašniškega posvečenja. Pri tej
večerji je učencem umival noge in jih s
tem učil ponižnega služenja.

Dopoldan
ob 9. uri bo v
ljubljanski stolnici krizmena
sveta maša. Pri
tej sveti maši bo
nadškof blagoslovil bolniško in krstno olje ter posvetil sveto krizmo, ki se bo uporabljala
pri krščevanju, birmovanju in posvečevanju diakonov ter duhovnikov.

obe župniji ob 19. uri.
Po obredu Velikega petka bomo
pospremili Jezusa v Božji grob. Molitev pred Božjim grobom oblikujejo
molivci Frančiškove družine.
Ta dan je strogi post, ko se smemo
le enkrat na dan do sitega najesti in se
vzdržimo mesnih jedi!

Ob 19. uri bodo obredi Velikega
četrtka za obe naši župniji. Na ta dan
utihnejo zvonovi in orgle, ker se začenja čas Jezusovega trpljenja. Nabirka
večerne svete maše je namenjena župnijski Karitas.
Ta večer nas Cerkev vabi, da skupaj
z Jezusom molimo na Oljski gori. Molitev pred ječo oblikujejo molivci Binkoštne dvorane.

Velika sobota
je dan, ko Jezus
počiva v grobu.
To je dan, ko
obiščemo Jezusov grob in ob
njem tiho molimo.

Velika sobota

Ob 7. uri bo blagoslov velikonočnega ognja in vode na obeh župnijah.
Veliki petek
Ogenj blagoslovimo, da potem na
njem kuhamo velikonočne jedi. Na
Na
Veliki
okensko polico lahko postavimo svepetek se spomičo z blagoslovljenim plamenom. Z
njamo, kako je
blagoslovljeno vodo pa blagoslovimo
Jezus umrl na
domove in sestavine za pripravo velikrižu za nas. Ta
konočnih jedi.
dan je edini dan
Nato nesemo velikonočna jedila k
v letu, ko ne obblagoslovu. Primerno je, da v košarihajamo svete maše!
co damo kruh, potico, meso, pirhe in
hren. Ni primerno, da damo v košariKrižev pot v cerkvi bomo molili co čokoladne pirhe, bonbone, ali druge
ob 18:30 uri.
sladkarije, ki nimajo nobene povezave
Obredi Velikega petka bodo za z velikonočnimi simboli.
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Blagoslov velikonočnih jedil
Jesenice, cerkev sv. Lenarta
Stara Sava - pred cerkvijo
Kapelica na Plavžu
Dom Franceta Berglja
Hrušica - Mulej št. 200
Stara Hrušica - Razingar Meta
št. 34
Plavški Rovt
Sveti Križ
Gregorčičeva ulica pri Bertoncljevih

11h, 14h, 17h
10h
11h
11:30h
15h
14:30h
14h
15h
16h

Po cerkvenem izročilu se velikonočno slavje začne z velikonočno vigilijo
na Veliko soboto ob 19. uri. Zato velikonočne blagoslovljene jedi uživamo
po končani vigiliji.
Vabljeni ste, da ob blagoslovu jedil
darujete nekaj pomaranč, ki jih bomo
na Veliko noč razdelili oskrbovancem
v Domu Franceta Berglja. V cerkvi
boste na mizi pod korom lahko poleg
pomaranč oddali tudi blagoslovljene
jedi, s katerimi bomo po vstajenski
sveti maši pripravili velikonočni zajtrk za vse farane, godbenike in pevce.
Hvala za vaše darove!
Češčenje pri Božjem grobu
Povabljeni k češčenju Jezusa v Božjem grobu prav vsi! Češčenje vodijo po
določenih urah naslednje skupine:
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Binkoštna dvorana in
Frančiškova družina
Župnijski pastoralni
svet
Karitas in skupina
ročnih del
Veroučenci
Pevci

8h – 9h
9h – 10h
10h – 11h
15h – 16h
16h – 17h

Nabirka pri Božjem grobu je namenjena vzdrževanju svetišča v Sveti
deželi.
Velikonočna vigilija na Veliko
soboto je najpomembnejša in najbolj
slovesna sveta maša v cerkvenem letu.
Prvi kristjani so v spomin na Jezusovo
vstajenje v molitvi prebedeli celotno
noč. Obred bomo začeli pred cerkvijo,
kjer bomo blagoslovili ogenj, s katerim bomo prižigali velikonočno svečo. Sledi slovesen sprevod, v katerem
se velikonočna sveča prinese v cerkev.
Duhovnik ob tem trikrat zapoje »Kristusova luč!« ob tretjem vzkliku celotna
cerkev prižge sveče. Prosimo prinesite
svoje sveče in objemke, da se ne umažejo obleke, klopi in tla. Nato bomo
stoje poslušali hvalnico velikonočni
sveči. Prisluhnili bomo berilom Stare
zaveze in po zadnjem izmed njih zapeli Slavo, ob kateri se bodo ponovno
oglasile orgle in zvonovi. Sledi berilo
iz Nove zaveze in slovesna Aleluja
pred evangelijem. V tretjem delu velikonočne vigilije bodo naši katehumeni prejeli zakramente uvajanja v kr-

ščanstvo, ob tem bomo ostali obnovili srečala vstalega Jezusa, ki sta ga prekrstne obljube.
poznala šele po lomljenju kruha. Tudi
mi smo poklicani, da ta dan svoje veVelika noč
selje nad vstajenjem delimo z drugimi
ljudmi, zato jih obiščemo in se skupaj z
7:00: vstajenjska procesija s sve- njimi veselimo središča naše vere!
to mašo na obeh župnijah. Procesijo
začnemo pri Božjem
KARITAS
grobu, ko duhovnik
Lepo povabljeni, da k blagoslovu
zapoje trikrat »Alejedil
prinesete pomaranče, ki jih bodo
luja.« Nato se razvije
sodelavci in sodelavke Karitas na Veprocesija. Vsi ki staliko noč razdelili varovancem Doma
nujete ob poti, kjer
Franceta Berglja.
poteka velikonočna
procesija, ste lepo
povabljeni, da okna
ROMANJE V MEDJUGORJE
okrasite s cvetjem in prižgete sveče. Med procesijo in po končani sveti maši, bodo igrali godbeniki. Ob tej
priložnosti se jim iskreno zahvaljujem,
ker s svojim igranjem ponazarjajo mogočnost Kristusovega vstajenja.
10:00: sveta maša – Jesenice
15:00: sveta maša – Dom Franceta
Berglja
Velikonočni ponedeljek

žu

9:00: sveta maša na Jesenicah
18:00: sveta maša pri Svetem Kri-

Veliko noč praznujemo osem dni –
velikonočna osmina. Drugi dan na velikonočni ponedeljek se spominjamo
Od sobote 27. aprila zjutraj do
dveh učencev, ki sta na poti v Emavs torka 30. aprila zvečer 2019 bo or9

ganizirano romanje v Medjugorje. Prijave zbira Jurij Rakuš na telefon 041
515 070. Odhod avtobusa z Jesenic
bo ob 4:30 uri. Romarje bo duhovno
spremljal vaš župnik Boris Rozman.

DIAKONSKO POSVEČENJE
NAŠEGA BOGOSLOVCA
MARTINA LEBANA

POLETNI ORATORIJ

NOVA KAPELA V DOMU
FRANCETA BERGLJA

Dne 25. junija bo ob 10. uri v župniji Šentvid pri Stični naš bogoslovec
PRVO SVETO OBHAJILO
Martin Leban prejel diakonsko posveLetos bo v župniji Jesenice prvo čenje, prvo stopnjo svetega reda. Z Jesveto obhajilo v nedeljo 12. maja ob senic bo organiziran avtobusni pre10. uri. Sestanek za starše bo v torek voz. Lepo povabljeni, da z molitvijo
16. aprila ob 19:30 v učilnici župnij- in udeležbo na posvečenju podpremo
našega Martina!
skega doma.

s temo: »Peter Klepec«
- POPRAVEK TERMINA
Letošnji poletni oratorij bo od torka 25. junija do sobote 29. junija.
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Hvala vsem dobrotnikom, ki ste
že darovali svoja sredstva za ureditev
nove kapele v Domu Franceta Berglja.
Kdor se še čuti nagovorjenega, lahko
svoj dar nakažete na bančni računa

Doma: SI56 01100-6030265672, sklic
922 21 ter namen »kapelica doma«
Lahko ga oddate tudi osebno pri gospodu župniku ali na blagajni oziroma
tajništvu Doma. Z zbranimi darovi se
bo kupil tabernakelj, oltar, kip Svetega
Jožefa, kateremu bo kapela tudi posvečena, stole, vhodna vrata, sveče in druge liturgične predmete.

ZAHVALA

Kipar Drago Bartolić je župniji Jesenice podaril dva kipa izdelana iz lesa.
Kip Žalostne Matere Božje »Pieta« in
kip svetega papeža Janeza Pavla II. Kip
sv. Janeza Pavla II. bo razstavljen zadaj
pri desnem izhodu, kjer vas bo njegov
pogled prijazno pozdravljal, ko boste
zapuščali naše svetišče. Njegov pogled
nam govori: »Ponesite v svet veselje, ki
ga prinaša Kristus« »Pieto« pa bomo v

cerkvi razstavljali ob godu (15.9.) in v
Velikem tednu ob Božjem grobu, vmes
pa bo kip razstavljen v župnijski pisarni. Gospodu Dragu hvala za njegovo
darežljivost in čut za Cerkev.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA
OČETA ZA MESEC APRIL:

Za zdravnike in njihove humanitarne sodelavce na od vojne prizadetih
območjih, ki svoja življenja tvegajo, da
rešujejo življenja drugih.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:

Miran Kavalar (Hrušica), Florijan
Višnar (Kosova), Branko Železnik (C.
revolucije), Andrej Ramuš (Hrušica),
Janez Poklukar (C. Revolucije), Breda
Lah (C.1. maja), Stanislava Peternelj
(Tomšičeva)
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• Binkoštna dvorana se bo molila v
sodelavcev
župnijskega
cerkvi v ponedeljek 1. aprila po veKaritasa.
černi sveti maši.
• Sestanek za starše prvoobhajancev
bo v torek 16. aprila ob 19:50 uri v
• V soboto 13. aprila bo oratorijski
veroučni učilnici.
dan, na katerem bo osrednja delav• Darovanje »ofer« za nova okna v
nica izdelava butaric.
župnijskem domu bo na Veliko
• V ponedeljek 15. aprila bo v
noč v nedeljo 21. aprila.
župnijskem domu srečanje

April
7.4.
14.4.
21.4.
22.4.
28.4.

BRALCI BOŽJE BESEDE:

7.30
IRENA STEVANOVIĆ
MARTA REBOLJ
OLGA PETRIČ
MARJAN PETRIČ
AVRELIJ RAVNIK
ALOJZIJA RAVNIK
POLONCA ŠIMNIC
MARJETA ŽOHAR
ANI KONIG
AVRELIJ RAVNIK

10.00
META RAKOVEC
ŽIGA VIŠNAR
MATEJA KEŠINA
MOJCA LUZNAR
HELENA BRICELJ
VERONIKA TARMAN
JANEZ NOVAK
ANKA LIČOF
BARBARA RAVNIK
MARIJA KOZMUS

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 6100 0002 0488 881
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: 17.00

• ob nedeljah in praznikih

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 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.

