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POLETJE ČAS POČITNIC
Poleti si vzamemo čas za počitek od dela in 

šolskih obveznosti, da bi si tako  nabrati novih 
moči za nadaljnjo delo in učenje. To je vseka-
kor prav, vendar ali v počitniškem času poskr-
bimo tudi za duhovno nabiranje novih moči? 
Jezus je učencem, ko so bili preobremenjeni od 
dela rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in 
se malo odpočijte!« (Mr 6,31) S tem ni mislil na 
lenarjenje, vendar na telesno in duševno umi-
ritev. Na ponovno vzpostavitev pravega odnos 
do Boga, od katerega vse prejemam in me oh-
ranja pri življenju. Preobilica dela nas trga od 
misli na Boga, poslušanje njegove besede, ki 
je hrana za našo dušo. Tudi med počitnicami 
nas lahko razne aktivnosti, ki jih lahko delamo 
v prostem času tako zaposlijo, da pozabljamo 
na Boga, na molitev, na nedeljsko srečanje z 
Gospodom pri sveti maši. Zato si kristjan ne 
bi smel privoščiti, da bi razporedil počitniški 
čas brez prvenstvene misli na to, kje bo na po-
čitnicah lahko obiskal nedeljsko sveto mašo. 
Dneva ne bi smel začeti brez jutranje molitve. 
Počitniški čas bi lahko izkoristil za poglobitev 
svojega duhovnega življenja z obiskom duhov-
nih vaj. Vse to me bo lahko resnično napolnilo 
z veseljem in notranjim mirom, mi dalo res-
ničnih novih moči za delovni vsakdan. Brez 

»Pojdite 
sami zase v 

samoten kraj 
in se malo 
odpočijte!« 

(Mr 6,31)
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te duhovne razsežnosti počitniške-
ga časa, pa bom domov prišel še bolj 
prazen in duhovno izčrpan. V sebi ne 
bom imel pravega veselja, marveč bom 
iskal, kako naj čim prej povem, svojim 
prijateljem, sorodnikom, sodelavcem, 
kje vse sem bil, kaj vse sem videl in 
kaj vse »norega« sem doživel. Pa je to 
resnično pravi namen mojih počitnic? 
Jezusovo povabilo učencem, je povabi-

lo k potrebnemu počitku. K naslonitvi 
svojega srca na Jezusove prsi, na njego-
vo Srce, ki je polno ljubezni do nas in 
nas hoče napolniti s svojo ljubeznijo. 
Ne zavračajmo te ljubezni, če hočemo 
resnično živeti! Oklenimo se Njegove-
ga Srca še posebej v počitniškem času, 
ko bi morali imeti več časa Zanj. Tega 
nam ne bo nikoli žal. 

BOŽJA BESEDA  17. NEDELJA MED LETOM 
Iz svetega evangelija po Luku. (Lk 11, 
1-13)

 Nekoč je Jezus na nekem kraju mo-
lil. Ko je nehal, mu je eden izmed nje-
govih učencev dejal:

»Gospod, naúči nas moliti, kakor 
je tudi Janez naúčil svoje učence.«  
Rekel jim je: »Kadar 
mólite, recite: Oče! Pos-
večeno bodi tvoje ime.  
Pridi tvoje kraljestvo. 
Naš vsakdanji kruh nam 
dajaj od dne do dne in 
odpústi nam naše grehe, 
saj tudi mi odpuščamo 
vsakomur, ki nam je dol-
žan, in ne daj, da pade-
mo v skušnjavo!« In rekel jim je: »Kdo 
izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel 
opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prija-
telj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k 
meni je s potovanja prišel prijatelj  in 
mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo 
oni znotraj odgovóril:  ›Ne nadleguj 

me! Vrata so že zaprta in moji otroci 
z menoj v postelji, ne morem vstati in 
ti dati.‹  Povem vam: Če ne bo vstal 
in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, 
bo vstal zaradi njegove nadležnosti in 
mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz 
vam pravim: Prosíte in vam bo dano! 
Iščite in boste našli! Trkajte in se vam 

bo odprlo! Kajti vsak, 
kdor prosi, prejme; in 
kdor išče, najde; in kdor 
trka, se mu bo odprlo. Ali 
je med vami oče, ki bo 
dal svojemu sinu kačo, če 
ga bo prosil za ribo? Ali 
mu bo dal škorpijona, če 
ga bo prosil za jajce? Če 
torej vi, ki ste hudobni, 

znate dajati svojim otrokom dobre 
darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal 
Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«

Današnji moderni človek nerad 
prosi Boga, bolj misli, da bo sam z na-
predno tehniko in znanjem vse dose-
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gel. Pa se zelo moti. Prošnja k Bogu je 
zelo aktualna tudi v današnjem času. 
Jezus je molil pred vsemi pomembni-
mi dogodki v življenju. Ko so ga učenci 
videli moliti, so ga prosili, naj jih nauči 
moliti. Jezus jim je v Očenašu pokazal, 
kako naj njihova molitev ne bo prazno 
blebetanje, temveč prošnja, polna vse-
bine. Prilika o prijatelju, ki pride po-
noči prosit tri hlebe ponazarja, da naša 
molitev ne gre v prazno. Jezus pozna 
naše dvome in tudi navidezno drugač-
ne skušnjave. Dokazuje Božjo dobroto. 
Za zemeljske očete, ki so v primeri z 
dobroto Boga, ki je »edini dober« (Mr 
10,18), hudobni, velja, da ne morejo 

drugače kot dati darove otrokom, ki 
jih zanje prosijo. Luka namesto dobrih 
darov zemeljskih očetov preskoči kar 
na Svetega Duha, kajti gotovo je Sve-
ti Duh največji dar, ki si ga od Boga 
lahko izprosimo. Sveti Duh nas uvaja 
v vso resnico, nas osvobaja strahov, 
zasvojenosti in malodušja. Sveti Duh 
nam prinaša mir in veselje, kar pa res-
nici na ljubo si želi vsak človek. Pridi, 
Sveti Duh! Napolni nas svojo močjo, 
preženi temo iz naših src in nas vžgi z 
ognjem svoje ljubezni.

Vir: Knjižnica Božjega okolja – 
Evangeljske misli

Udejanjanje vdanosti v Božjo voljo v  osebnih pomanjkljivostih
Vdanost v Božjo voljo moramo poka-

zati tudi s tem, da sprejemamo smrt. Da 
moramo umreti, je odlok, na katerega ni 
priziva. Umrli bomo na dan, ob uri in 
tako, kakor bo hotel Bog in smrt, ki nam 
jo je namenil, moramo sprejeti kot tisto, 
ki se mi je zdela najustreznejša njegovi 
slavi. Ko se je sveta Gertruda nekega dne 
vzpenjala na hrib, ji je spodrsnilo in se 
je skotalila v dolino. Ko je nepoškodova-
na vstala, je spet veselo odšla navkreber, 
rekoč: »Preljubeznivi Jezus, kakšna sreča 
bi bila zame, ko bi mi ta padec omogo-
čil prej priti k tebi.« Spremljevalke so jo 
vprašale, ali se ne boji smrti, ne da bi 
prejela zakramente. »Oh«, je odgovorila 
svetnica, »seveda jih želim prejeti v tem 
zadnjem trenutku, vendar imam še rajši 
Božjo voljo. Prepričana sem namreč, da 

je najboljši in najzanesljivejši ukrep, da 
lepo umreš, to, da se podrediš volji Boga. 
Zato me bo k njemu pripeljala takšna 
smrt, kakršno hoče on in si jo želim jaz, 
in tako pripravljena imam zaupanje, da 
mi bo njegovo usmiljenje prišlo na po-
moč ob kakršni koli smrti.« Sloviti uči-
telj duhovnega življenja Louis de Blois 
uči, da bo tisti, ki ob smrtni uri pokaže 
popolno vdanost v Božjo voljo, odrešen 
ne le pekla, marveč tudi vic. Sveti Alfonz 
dodaja: »Tako je zato, ker tisti, ki sprejme 
smrt s popolno vdanostjo, pridobi zaslu-
go, enako mučencev, ki so prostovoljno 
dali življenje za Jezusa. In vrh tega tudi v 
najhujših bolečinah umre zadovoljen in 
vesel.«

Vir: knjižica Božja previdnost, 
Družina 2018
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ZGODILO SE JE:
ROMANJE NAJSTNIKOV NA 

BREZJE - sobota, 8. junij 
Ko bi lahko še spali, nas navsezgodaj 

prebudijo budilke. Hitro se oblečemo 
in že v naslednjem hipu se prvi romarji 
začnemo zbirati na železniški postaji. 
Ko smo vsi na kupu, najprej povabimo 
Jezusa med nas, nato pa se skupaj use-
demo na vlak. Vozimo se komaj 10 mi-
nut in že pri Žirovnici izstopimo. Našo 
romarsko pot nadaljujemo peš skozi 
žirovniške vasi. Imamo res lepo vre-
me in ob prijetni družbi, polni smeha, 
pozabimo, kako nam je vroče in kako 
dolga pot nas v resnici čaka. Ko mi že 
kar nekaj časa pridno hodimo, se os-
tali romarji s kolesi pred cerkvijo šele 
začno zbirati. Tudi oni medse povabijo 
Jezusa in že v naslednjem trenutku so 
vsi na kolesih, pripravljeni na štart. Pot 
jih vodi skozi Jesenice, mimo Koroške 
Bele, žirovniških vasi, kjer si na daleč 
pomahamo. Vsi pa napredujemo proti 
istemu cilju. In kje je naš cilj, kam ro-
mamo? Romamo na Brezje k Mariji, 
da se ji zahvalimo za uspešen zaklju-
ček šolskega leta. Kolesarji prispejo 
prvi, kmalu za njimi pa še tisti, ki ro-
mamo peš. Zbere se nas veliko mladih, 
tudi iz drugih župnij, vsi smo z istim 
namenom prišli obiskat našo nebeško 
Mamico. Po zahvalni maši smo si zas-
lužili kepico sladoleda, sledila pa je še 
skupinska igra – vlečenje vrvi. In kdo 

je zmagal? Naša ekipa, seveda! Za nag-
rado smo dobili veliko čokolado Go-
renjka, ki smo si jo razdelili, jo hitro 
pojedli, nato pa se prijetno utrujeni in 
z lepimi spomini vsak po svoje odpra-
vili proti domu. Hvala voditeljem, da 
ste poromali z nami in da ste nas varno 
pospremili. Drugo leto z veseljem po-
novimo! 

ZAOBLJUBLJENO SVETA MAŠA 
NA BLEJSKEM OTOKU – 23. junij

Nedeljsko popoldne nas je nekaj 
župljanov, kot že vrsto let poroma-
lo na blejski otok, kjer smo darovali 
zaobljubljeno sveto mašo. Leta 1348 
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Gorenjsko ni prizadel samo potres, 
ampak tudi KUGA, ki je v naše kraje 
prišla iz Italije in zahtevala precej žrtev. 
Na Murovi naj bi razsajala tako močna 
kuga, da so ljudje morali biti zaprti v 
svojih hišah in nihče jih ni smel obi-
skati. Jedi so dobivali le skozi okna. 
Ljudje so si pomagali na različne na-
čine. Eni so pili podleskov čaj, drugi 
vinski kis. V taki stiski so ljudje klicali 
na pomoč Boga in svetnike. Za kužne 
patrone so si izbrali Marijo Devico, 
Roka, Boštjana, Barbaro, Rozalijo. Ko 
se je bolezen ustavljala in skoraj izgini-
la, so Murovčani sklenili zavezo z Ma-
rijo Kraljico na jezeru, da bodo vsako 
leto na ta dan rešitve prirejali romanje 
na Blejski otok. Spomin na to zaoblju-
bo, z nekajkratnimi prekinitvami, traja 
še danes. 

DIAKONSKO POSVEČENJE  
– 25. junij

Ko nam je Jezus dal največjo zapo-
ved, naj ljubimo Boga in drug druge-
ga, nam je s tem naročil, naj ga posne-
mamo. Na dan državnosti smo dvojno 
praznovali. Odločili smo se in odšli v 
župnijo Šentvid pri Stični v cerkev sv. 
Vida. Tu je naš Martin Leban s še štirimi 
ljubljanskimi bogoslovci, enim redov-
nikom in dvema poročenima može-
ma prejel diakonsko posvečenje, prvo 
stopnjo svetega reda. Veličastno globok 
obred je spremljalo veliko duhovnikov, 
trije škofje in nabito polna cerkev ver-
nikov. To doživetje je bilo nekaj poseb-
nega, nekaj svetega, za ljudski posladek 
pa pozneje razširjeni agape. Dogajanje 
lahko opišemo po domače, po sloven-
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sko, zanimivo izvirno pa v indijanski 
modrosti. Do takega dogodka pride 
po nekem boju, kot bi se bojevala dva 
volkova, eden zloben in drugi krotek, 
je dejal dedek Irokez svojemu vnuku.  
Prvi volk je zloben, nevoščljiv, zajedljiv, 
sovražen, popadljiv,  drugi pa dober, 
ljubezniv, prijateljski, popustljiv, razu-
mevajoč.    In kdo zmaga, je zanimalo 
vnuka? Dedek je pojasnil da tisti, ki ga 
hraniš. Slovenski prevod pa dopušča, 
da te le volk lah-
ko hrani. Hvala 
dobremu volku -  
staršema za Mar-
tinovo življenjsko 
odločitev in naše-
mu dobremu vol-
ku - župniku Bo-
risu da nas hrani. 
»Duh Gospodov 
je nad menoj, ker 
me je mazilil » ( 
Lk 4,18 ) 

Anka Ličof

POLETNI 
ORATORIJ 

»IMAŠ MOČ«
Od 25. do 29. 

junija smo na Sta-
ri Savi imeli po-
letni oratorij, na 
katerem je bilo 56 
otrok, pomagalo 
pa je 14 animator-

jev. Vsem, ki ste pomagali pri pripravi 
in izvedbi 12. jeseniškega oratorija se 
iskreno zahvaljujem, še posebej vodi-
teljici animatorjev Mojci Luznar, nje-
ni pomočnici Janji Razingar ter vsem 
animatorjem, ki ste ves teden vztrajali 
v igri, molitvi, delavnicah in prijet-
nem druženju. Posebej hvala tudi go-
spe Anamariji Dijak, ki je poskrbela, 
da nismo bili lačni. VSEM ISKRENA 
HVALA!!!
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PRED NAMI:
Poslavlja se naš duhovni pomočnik 

France Urbanija
NA PLANINI JE ŽIVEL …        

»Spodobi se in pravično je…« se 
glasi začetek večina hvalospevov v 
mašni daritvi. Vzpodbujen po nadško-
fovi besedi in osebnem premišljeva-
nju sem prišel do spoznanja, da nisem 
zmožen v zadostni meri udejanjati pri-
čakovanja in zahteve v župniji Jesenice 
in Sveti Križ. Nadškof je to razumeva-
joče sprejel in me pošilja na »počitni-
ce« v župnijo Kamnik. 

Ob svojem prihodu med vas, dragi 
krajani in kristjani –deseto leto mi-
neva od takrat-, sem vas z besedami 
apostola Pavla prosil: » Prenesite malo 
moje nespameti….«  In ste jo prenaša-
li. Morda nekateri tudi zelo težko. Saj 
nisem hotel nikomur 
storiti kaj slabega, a kot 
omejen  človek sem z 
vami vred tudi grešnik. 
In zato v pričakovanju 
Božjega in vašega od-
puščanja kakor že sta-
rozavezni psalmist: «Iz 
globočine kličem k tebi 
Gospod. Če boš pregre-
he v spominu ohranil, 
kdo bo obstal? Toda Ti 
grehe odpuščaš, da bi Ti 
v spoštovanju služili.«  Z osrečujočim 
darom odpuščanja, bom lažje odšel tja, 

kamor me Božja previdnost pošilja. Z 
mnogoterimi obrestmi naj vam Vse-
mogočni povrne vse, kar ste mi dob-
rega storili. Kakor meni, naj bo tudi 
vam vedno v pomoč spozna- nje, da na 
zemlji nimamo stalnega prebivališča in 
da je le veselje v Gospodu naša resnič-
na moč.
»PA BOHVONI, K‘ SMO PRJATLI!«

France Urbanija,   
vaš brat v Gospodu

Prihaja novi duhovni pomočnik 
Anton Marinko

Spoštovani župljani!
Prihajam k vam kot pomoč gospo-

du župniku. Za mano je dolga kilo-
metrina duhovništva, zato sem se na 
predlog g. škofa brez odlašanja odločil, 
da sprejmem pomoč župniji, kjer bom 

še naprej lahko služil, kot duhovnik, 
božjemu ljudstvu. K vam prihajam v 
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upanju, da se bomo dobro razumeli 
in sodelovali na področjih, zlasti du-
hovnega življenja. Trudil se bom, da 
bom po najboljših močeh služil vsem, 
ki boste potrebovali pomoč pri veselih 
in tudi pri najtežjih trenutkih, s kateri-
mi se srečujemo v življenju. Želim si, 
da bi se hitro navadili drug na druge-
ga, složno sodelovali in delali skupaj v 
Gospodovem vinogradu. Tako, da me 
kar pocukajte za rokav, da se osebno 
srečamo in se predstavimo. 

Želim vam obilo Božjega blagoslo-
va in se veselim snidenja z vami. 

Anton Marinko, 
duhovni pomočnik

Novi duhovni pomočnik bo prvič 
maševal 1. avgusta pri Svetem Križu 
ob 18. uri in  4. avgusta ob 7:30 in 10. 
uri na Jesenicah.

V soupravljanje dobimo še eno 
župnijo – Dovje

Zaradi zdravstvenih težav se je žu-
pnik na Dovjem odpovedal župniji, 
tako bomo s 1. avgustom prejeli v so-
upravljanje še župnijo Dovje. Za jese-
niško župnijo to ne bo prineslo večjih 
sprememb, za svetokriško pa bo spre-
memba v tem, da bo po 1. avgustu ne-
deljska sveta maša ob 8:30 uri. Med 
tednom pa bo sveta maša ob četrtkih 
ob 18. uri. Novi duhovni pomočnik 

Anton Marinko bo bival v župnišču na 
Jesenicah. 

MARIJINO VNEBOVZETJE  
– 15. avgust

Praznik Marije Device so v jeruza-
lemski Cerkvi začeli obhajati že kmalu 
po koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga 
povezovali z Marijinim odhodom s tega 
sveta. Čeprav Marijino vnebovzetje sodi 
med najstarejše Marijine praznike (prve 
omembe segajo še v obdobje pred 4. st. 
po Kr.), je papež Pij XII. (1939–1958) 
versko resnico o Marijinem vnebov-
zetju slovesno razglasil šele leta 1950 
z apostolsko konstitucijo Munificen-
tissimus Deus. Številne cerkve po sve-
tu – od mogočnih katedral do vaških in 
božjepotnih cerkvic – izpričujejo stole-
tno vero v Marijino vnebovzetje. Pisna 
vira, ki poročata o Marijinem vnebov-
zetju ali zaspanju (lat. dormitio), sta t. 
i. apokrifna evangelija Zaspanje svete 
Božje Matere in Prehod blažene Device 
Marije. K tema spadajo še številni spisi 
in druga dela pomembnih teologov iz 
prvih stoletij krščanstva, npr. sv. Jane-
za Damaščana, sv. Efrema Sirskega, sv. 
Epifanija in Timoteja Jeruzalemskega. 
V Sloveniji je Mariji posvečenih veli-
ko župnijskih, podružničnih, zlasti pa 
božjepotnih cerkva in kapelic, zato je 
Marijino vnebovzetje v našem verskem 
izročilu globoko zakoreninjeno. Kato-
liška in Pravoslavna Cerkev ta praznik 
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obhajata na isti dan. V preteklosti so 
ljudje na ta dan veliko romali. Roma-
nja imajo globlji verski pomen zato, ker 
verujoče spominjajo, da je naše celotno 
zemeljsko življenje pravzaprav roma-
nje, katerega cilj je večno življenje v ne-
besih. Marijino vnebovzetje je praznik 
upanja, saj nam sporoča, da je Marija 
dosegla polnost življenja v večnosti. To 
dejanje predstavlja napoved vstajenja 
mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu 
deležni vsi ljudje, ki so bodo zapisani v 
knjigi življenja. Marijino vnebovzetje 
pomeni poklon ženi, saj je Bog Mari-
jo, ženo in mater, poveličal v nebesih. 
Katoliška Cerkev s praznovanjem tega 
praznika poudarja dostojanstvo in pok-
licanost vsake žene.

Vir: katoliska-cerkev.si

Posvetitev Mariji
V prvem letu samostojnosti, leta 

1992, se je slovenski narod na Brezjah 
posvetil Mariji. To posvetitev na pra-
znik Marijinega vnebovzetja z ljubljan-
skim nadškofom obnavljamo vsako 
leto. Slovenski kristjan je povabljen, da 
se Mariji Pomagaj posveti vsak dan. 

Na praznični dan bomo pri sveti 
maši skupaj zmolili posvetilno molitev 
Mariji. Kdor ne bo mogel k sveti maši, 
povabljeni, da jo molite, kjerkoli ste. 
Posvetilna molitev zavzema vsa pod-
ročja človekovega življenja. Molimo jo 
v želji, da bi Marija res spremljala naše 
življenje in da bi se mi tega zavedali:

Presveta Devica Marija! 
Ti si Jezusova mati: t
i si ga pod srcem nosila, 
ga rodila in z njim pod križev trpela. 
Ti si tudi naša mati: 
tvoja materinska roka 
nas je varovala skozi vso zgodovino. 
Tebi izročamo sami sebe, 
da bi v molitvi in pokori 
spreminjali svoja srca. 
Tebi izročamo naše družine, 
da bi bile odprte za življenje 
in bi mladim odkrivale 
duhovne vrednote. 
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, 
da bi v zvestobi evangeliju 
gradila edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovino, 
da bi napredovala v luči vere 
in krščanskega izročila. 
Tebi izročamo naše rojake po svetu, 
da bi ostali zvesti Bogu 
in svoji domovini. 
Sprejmi nas v svoje varstvo 
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, na-
šemu Odrešeniku, 
ki živi in kraljuje vekomaj.
Amen.



11

URNIK VEROUKA ZA 
ŽUPNIJO 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: torek ob 16h
7. razred: sreda ob 16h
priprava na birmo: torek ob 18h 

(traja do 19:45)

Veroučni urnik za SVETI KRIŽ 
bomo objavili v prihodnjem Pismu fa-
ranom.

Verouk bomo pričeli v ponedeljek 
9. septembra. Če otroci še niso vrnili 
spričeval, naj jih prinesejo k veroučni 
uri.

KARITAS – ZAHVALA
V imenu Župnijske karitas Jeseni-

ce in otrok, se najlepše zahvaljujemo 
vsem, ki ste sodelovali v naši akciji zbi-

ranja šolskih potrebščin. Veseli smo, 
da ste se odzvali v tako velikem številu 
in prinesli veliko šolskih potrebščin, ki 
jih bomo podarili otrokom iz socialno 
šibkejših družin.

Hvala vam in Bog povrni.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA 
OČETA ZA MESEC AVGUST:
Za evangelizacijo: družine, šole člo-

vekovega razvoja.
Da bi družine po svojem življenju 

iz molitve in ljubezni postajale čedalje 
bolj očitne »šole resničnega človekove-
ga razvoja«.

SPREMEMBA URADNIH UR V 
ŽUPNIJSKI PISARNI

Od 1. avgusta bodo uradne ure v 
župnijski pisarni v sredo po večerni 
sveti maši namesto v petek. Uradne 
ure so še v ponedeljek po večerni sveti 
maši in v torek od 8. do 9. ure.



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 
oskrbovana iz župnije Jesenice

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 19.30

• tor: 8.00 - 9.00

• sreda po večerni maši ob 19:30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

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

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 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 AVGUST 2019
• Na prvi petek 2. avgusta  bomo obi-

skali bolnike po domovih.
• Binkoštno dvorano bomo molili v 

cerkvi v ponedeljek 5. avgusta po 
večerni sveti maši.

• Darovanje »ofer« za potrebe 
cerkve bo v nedeljo 18. avgusta.

• Krstna nedelja bo 25. avgusta

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:
Frančišek Kejžar (C. 1. maja), Mari-

ja Kobe (Lipce), Jožica Jurašek (C. re-
volucije), Milan Lasnik (Titova), Tone 
Kolac (Tavčarjeva), Veronika Pelcl 
(Tomšičeva), Marija Bevc (C. Revo-

lucije), Janez Novak (Bokalova), Vida 
Roškar (Bergelj), Frančiška Dragovan 
(Titova), Angela Uršič (C. Revolucije), 
Marijan Dolinšek (C. 1. maja)


