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SRCE JEZUSOVO
Papež Pij XII. je v okrožnici o Srcu Jezuso-

vem zapisal: Češčenje Srca Jezusovega je »naj-
uspešnejša šola Božje ljubezni«. To češčenje 
je »naravno vzcvetelo iz žive vere in goreče-
ga češčenja Božjega Odrešenika in njegovih 
poveličanih ran, ki so kot znamenje njegove 
neizmerne ljubezni v največji meri vplivale 
na duše« . Srce Jezusovo nam »predstavlja in 
nazorno postavlja pred oči vso ljubezen, s ka-
tero nas je Kristus ljubil in nas še sedaj ljubi. 
Prav zato je treba pripisovati češčenju presve-
tega Srca tolikšen pomen in ga imeti za najbolj 
dovršeno praktično izpovedovanje krščanske 
vernosti. Češčenje presvetega Srca Jezusovega 
je po svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s ka-
tero nas Bog ljubi po Jezusu, in hkrati dejanski 
izraz naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga 
in svojega bližnjega. Za svoj namen ima, da nas 
privede do najpopolnejše in najbolj dovršene 
ljubezni do Boga in do bližnjega, do tiste lju-
bezni, ki vsak dan bolj velikodušno izpolnjuje 
novo zapoved«. Papežu Janezu Pavlu II. je če-
ščenje presvetega Jezusovega Srca zelo pri srcu. 
V nagovoru ob 300. obletnici smrti sv. Marjete 
Marije Alakok je povedal: »Ko sem bil leta 1986 
kot romar ob grobu sv. Marjete Marije, sem 
prosil v duhu izročila Cerkve, naj bi češčenje 
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Srca Jezusovega doživelo pristno pre-
novo. V Srcu Jezusovem namreč člo-
veško srce spoznava resnični in edini 
smisel svojega življenja in poslanstva. 
Samo v Kristusovem Srcu dobi človek 
zmožnost, da more ljubiti.« Isti pa-
pež je v nekem drugem nagovoru de-
jal: »Bistvene prvine te pobožnosti so 
stalno vključene v duhovnost Cerkve 
skozi vso njeno zgodovino. Od vsega 
začetka je Cerkev zazrta v prebodeno 
Srce križanega Kristusa, iz katerega 
sta pritekli kri in voda, simbola zakra-
mentov, ki vzpostavljajo Cerkev.«

Katekizem katoliške Cerkve uči: 
»Jezus nas je vse in vsakogar poznal in 
ljubil v času svojega življenja, svojega 
smrtnega boja in svojega trpljenja ter 
se daroval za vsakogar od nas: ‚Božji 
Sin me je vzljubil in daroval zame sam 

sebe‘ (Gal 2,20). Ljubil je nas vse s člo-
veškim Srcem. Zaradi tega Jezusovo 
presveto Srce, prebodeno zaradi na-
ših grehov in za naše zveličanje, velja 
za prav posebno znamenje in simbol 
tiste ljubezni, s katero Božji Odrešenik 
ljubi večnega Očeta in prav vse ljudi«. 
Pobožnost v čast Jezusovemu Srcu »od 
vernikov zahteva temeljno držo, izha-
jajočo iz spreobrnjenja in duha zadoš-
čevanja, ljubezni in hvaležnosti, apo-
stolskega prizadevanja in posvečenja v 
odnosu do Kristusa in njegovega odre-
šilnega dela. Zato jo Apostolski sedež 
in škofje priporočajo in pospešujejo 
njeno prenovitev«.

Vir: Sticna.com

BOŽJA BESEDA  7. VELIKONOČNA NEDELJA 
Iz svetega evangelija po Janezu.  

(Jn 17,2026)
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k 

nebu in molil:»Sveti Oče, ne prosim 
samo za té, ampak tudi za tiste,ki bodo 
po njihovi besedi verovali vame: da bi 
bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in 
jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da 
bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz 
sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, 
da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz 
v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma 
eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal 

in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. 
Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi 
jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da 
bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga 
dal, ker si me ljubil pred začetkom sve-
ta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz 
pa sem te spoznal in ti so spoznali, da 
si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje 
ime in jim ga bom še razodeval, da bo 
ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in 
bom jaz v njih.«

»In razodel sem jim tvoje ime in 
jim ga bom še razodeval, da bo lju-
bezen, s katero si me ljubil, v njih, 
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in jaz v njih.«(Jn 17,26). Jasno je, da 
se Jezus s temi besedami predstavlja 
kot novi Mojzes, ki pripelje do kon-
ca to, kar se je začelo z Mojzesom pri 
gorečem grmu. Bog je Mojzesu razo-
del svoje ‚ime‘. To ‚ime‘ je več kakor 
beseda. Pomenilo je, da se je Bog dal 
poklicati, da bi vstopil v občestvo z Iz-
raelom. Tako je v teku zgodovine Iz-
raelove vere postajalo vedno očitneje, 
da je bila z ‚Božjim imenom‘ mišljena 
njegova ‚imanenca‘: njegova navzoč-
nost sredi med ljudmi, v kateri je Bog 
docela tu in vendar neskončno prese-
ga vse človeško in svetno. ‚Božje ime‘ 
pomeni: Bog, ki je navzoč med ljud-
mi. Tako je o jeruzalemskem templju 
rečeno, da Bog daje, da tam ‚prebiva 
njegovo ime‘ (5Mz, 12,11). Izrael si 
ni nikoli upal kar naravnost reči: tu 
prebiva Bog. Izrael je vedel, da je Bog 
neskončno velik, da presega in obsega 
ves svet. In vendar je Bog resnično tu: 
On sam. To je mišljeno, kakor je reče-
no: ‚Bog daje, da tam prebiva njegovo 
ime‘. Bog je resnično navzoč in vendar 
vedno znova ostaja neskončno večji in 
nedoumljiv. ‚Božje ime‘ je Bog sam, 
ki se nam podarja. Pri vsej gotovos-
ti njegove bližine in ob vsem veselju 
nad tem Bog vedno ostaja neskončno 
večji. Jezus govori iz tega razumevanja 
Božjega imena. Ko reče, da je razodel 
Božje ime in ga bo še razodeval, tedaj s 
tem ne misli kakšne nove besede, ki bi 
jo sporočil ljudem kot posebej primer-
no poimenovanje za Boga. Razodetje 

imena je nov način navzočnosti Boga 
med ljudmi, popolnoma nov način, 
kako je Bog navzoč pri ljudeh. Bog se 
v Jezusu popolnoma izroča v svet ljudi: 
kdor vidi Jezusa, vidi Očeta (prim. Jn 
14,9). Če smemo reči, da se je Bog v 
Stari zavezi s svojo imanenco podarjal 
v besedi in bogoslužnem srečanju, je 
ta imanenca zdaj postala osebnostna: 
v Jezusu je Bog postal človek. Bog je 
vstopil v naše bitje sámo. 

V Jezusu je Bog resnično ‚Bog z 
nami‘. Z inkarnacijo, učlovečenjem, je 
Bog resnično postal človek. Ta novi 
način njegovega bivanja pa z Jezusovo 
daritvijo postane dogodek za vse člo-
veštvo. Kot Vstali prihaja na novo, da 
bi vse ljudi naredil za svoje telo, za nov 
tempelj. ‚Razodetje imena‘ meri na to, 
‚da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v 
njih, in jaz v njih‘ (Jn 17,26). Meri na 
preobrazbo vesolja, ki naj v edinosti s 
Kristusom čisto na novo postane pra-
vo bivališče Boga. »In razodel sem jim 
tvoje ime in jim ga bom še razodeval«. 
Ta podaritev Boga samega v Kristusu 
ni preteklost: ‚in jim ga bom še ra-
zodeval‘. Bog se v Kristusu nenehno 
približuje ljudem, da bi se oni mogli 
približati njemu. Razodevati Kristusa, 
pomeni razodevati Boga. Po srečanju s 
Kristusom se nam Bog približuje, nas 
priteguje k sebi (prim. Jn 12,32), da bi 
nas tako rekoč izpeljal onkraj nas sa-
mih v neskončno prostranost svoje ve-
ličine in svoje ljubezni.

Vir: hozana.si
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Udejanjanje vdanosti v Božjo voljo v  osebnih pomanjkljivostih
Naša vdanost v Božjo voljo se mora 

razširiti tudi na osebne pomanjklji-
vosti, celo na duševne. Ne smemo se 
namreč žalostiti ali pritoževati, da ni-
mamo tako dobrega spomina, tako 
pronicljivega duha, tako izoblikovane-
ga  in trdnega mnenja kot drugi. Pri-
toževali bi se namreč zaradi tiste male 
dediščine, ki nam je pripadala! Toda 
ali smo zaslužili, kar nam je dal Bog? 
Vse je Božji dar, za to smo mu dolžni 
veliko zahvalo! Že življenje, ki smo ga 
prejeli je dar! Zadovoljni bi morali biti 
z vsem, kar nam je bilo dode-
ljeno in si ne bi smeli želeti ni-
česar več. Ker imamo namreč 
dovolj, če je tako presodil Bog. 
Pomembno je, da dobro upo-
rabimo kar nam je podarjeno. 
Dodajmo, da je za mnoge zelo 
dobro, da  imajo povprečne 
lastnosti in omejene darove. Da jim je 
Bog to dal v manjši meri, jih bo rešilo, 
ker če bi dobili več, bi propadli. Kajti 
prevelika količina darov pogosto stre-
že samo krepitvi ošabnosti ali nečimr-
nosti in to za mnoge postane povod za 
propad. 

Božji volji se moramo vdajati v 
bolezni in betežnosti, v vseh okolišči-
nah, ne da bi želeli, da se spremeni ena 
sama, a vendar moramo narediti vse, 
kar je razumno, da bi ozdraveli, kajti 
tako hoče Bog. Sveti Alfonz Ligvorij 
pravi: »Čas bolezni jaz imenujem pre-

skusni kamen Duha; tedaj namreč od-
krijemo, koliko je vredna krepost neke 
duše.« Sveti Bonaventura poroča, da 
je svetemu Frančišku Asiškemu, ko ga 
je nekoč hudo mučila bolezen in mu 
povzročala ostre bolečine, eden nje-
govih redovnikov rekel: »Oče, prosite 
našega Gospoda, da ravna z vami malo 
bolj milo, zakaj zdi se mi, da vas nje-
gova roka preveč tlači.«   Ko je svetnik 
slišal te besede, je vzkliknil in takole 
okaral ubogega redovnika: »Če ne bi 
vedel, da so vaše besede posledica nič 

hudega misleče preproščine, bi 
jih ta trenutek zamrzil in vas ne 
bi hotel več videti, ker ste bili 
tako predrzni, da grajate sod-
be, ki jih Bog izvršuje nad me-
noj.« Potem se je človek Božji, 
čeprav je zaradi dolge in hude 
bolezni povsem onemogel, 

težko vrgel z ubornega ležišča na tla, 
čeprav bi si lahko polomil kosti, polju-
bil tlak v celici in rekel: »Zahvaljujem 
se ti, moj Gospod, za vse bolečine, ki 
mi jih pošiljaš, milo te prosim, da mi 
jih pošlješ stokrat več, če sodiš, da je 
primerno; nadvse bom vesel, če je tvo-
ja volja, da me prizadevaš brez priza-
našanja, zakaj uresničenje tvoje svete 
volje je zame največja tolažba.« Res je 
namreč, kot opaža sveti Efrem Sirski, 
da če še tako surovi moški vedo, kolik-
šen tovor lahko nosijo njihovi konji ali 
mule in jim ne nalagajo pretežkega; da 
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če lončar ve, koliko časa mora biti nje-
gov glineni izdelek v peči, da je žgan 
ravno toliko, da ga lahko uporabljamo, 
in ga v njej ne pusti ne več ne manj, 
potem si lahko le človek, ki se ne zave-
da ne svojih misli ne dejanj, drzne reči, 
da nam lahko Bog, ki je sama modrost 
in ki nas ima neskončno rad, naloži na 

ramena pretežko breme in nas pusti v 
ognju stiske dlje, kot je potrebno. Bo-
dimo torej brez skrbi, ogenj ne bo ne 
močnejši ne dolgotrajnejši, kot je tre-
ba, da je naša glina žgana do potrebne 
stopnje. 

Vir: knjižica Božja previdnost,  
Družina 2018

ZGODILO SE JE:
V nedeljo 19. maja sta Miro Leban 

in Aleš More sprejela službo izredne-
ga delivca svetega obhajila. Obhajilo 
bosta, kadar bo potrebno delila pri 
svetih mašah, lahko pa tudi bolnikom 

po domovih, v domu Franceta Berglja 
in bolnici. Hvala za njuno odprtost in 
pripravljenost pomagati duhovniku 
pri opravljanju te svete in pomembne 
službe. 

PRED NAMI:
BINKOŠTI – PRIHOD SVETEGA 

DUHA - 9. JUNIJ
Beseda binkošti izvira iz grške bese-

de pentekoste, to je petdeseti, namreč 
petdeseti dan.

Binkoštna nedelja velja za sklep 
petdesetdnevnega praznovanja Kristu-
sovega vstajenjskega slavja. K poveli-
čanemu življenju pri Očetu spada tudi 
podaritev Svetega Duha, s katerim nas 
poveličani Kristus že sedaj pripravlja 
deležne notranjega življenja troedine-
ga Boga. Z vnebohodom je šel Kristus 
vidno v popolno zunanjo oddaljenost 
od svojih učencev. Dnevi prikazovanj 
so bili s tem končani. Toda prav zani-
mivo je, da evangelist Luka  poroča o 

veselju nad vnebohodom. „Peljal jih 
je ven, tja proti Betaniji. Povzdignil je 
roke in jih blagoslovil. Med tem ko jih 
je blagoslavljal, se je ločil od njih in se 
vzdignil v nebesa. Oni pa so padli pred 
njim na obraz. Nato so se pa v velikem 
veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves 
čas v templju in poveličevali Boga“(Lk 
24, 50-53).   S tem dovolj jasno pove, da 
so ob vnebohodu Jezusovi učenci imeli 
pred očmi vse kaj več kakor ločitev. Saj 
to v bistvu sploh ni bila ločitev, temveč 
pritegnitev Jezusa v večjo bližino. Zato 
je tudi razumljivo, da evangelist Matej‚ 
namesto vnebohoda navaja kar Jezuso-
vo obljubo: „Vedite pa jaz, sem z vami 
vse dni do dovršitve sveta“ (Mt 28, 20). 
Pri tem pač misli na novo skrivnostno 
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trajno Kristusovo navzočnost, ki se je 
začela z vnebohodom. Veliko veselje 
prič Kristusovega vnebohoda je vhod 
v radost, ki sedaj nič več ne preneha 
in ki nastane povsod tam, kjer kdo res 
postane kristjan. Kristusova fizična 
navzočnost je prenehala, nastala pa 
je bogatejša navzočnost na duhovni 
zakramentalni ravni. Ta navzočnost 
pa se bistveno uresničuje po Svetem 
Duhu, ki je Duh poveličanega Kris-
tusa, povišanega na Božjo 
desnico. Delovanje Svetega 
Duha se je posebno poka-
zalo na binkoštni praznik, 
ko so bili učenci napolnjeni 
s Svetim Duhom in začeli 
pogumno pričevati Jezusu 
Kristusu in njegovem od-
rešenjskem delu.     Tako 
so v moči Svetega duha za-
mesili kvas Božje besede v 
testo človeške zgodovine. 
Apostol Peter je zbrani množici ozna-
nil križanega in vstalega Kristusa kot 
odrešenika sveta. „Tisti, ki so sprejeli 
njegovo besedo, so se dali krstiti; in 
tega dne se jim je pridružilo tri tisoč 
ljudi“ (Apd 2, 41). Veliko začudenje je 
pri ljudeh vzbudil poseben dar (kariz-
ma) govorjenja in razumevanja tujih 
jezikov (glosolalija). Apostoli so go-
vorili „v tujih jezikih, kakor jim je dal 
Duh izgovarjati“(Apd 2, 4), in v tej ve-
liki množici ljudi jih je „vsakdo slišal 
govoriti v svojem jeziku“(Apd 2, 6). 
Ljudje so jim s srcem prisluhnili ker so 

čutili, da so nagovorjeni v globini svoje 
osebnosti. Ta čudež razumevanja jezi-
kov in edinosti ima poseben pomen. 
Zgodba o babilonskem stolpu kaže, 
kako je greh najgloblji vzrok nerazu-
mevanja med ljudmi in odtujitve med 
narodi. V moči Kristusovega odreše-
nja pa na binkoštni praznik Sveti Duh 
začenja novo obdobje razumevanja in 
edinosti. Ta dogodek napoveduje tudi 
vesoljnost Kristusovega oznanila odre-

šenja. Kristus sam je v svo-
jem zemeljskem življenju 
res deloval samo med ju-
dovskim narodom, izvolje-
nim ljudstvom stare zaveze. 
Zdaj pa Sveti Duh izbira v 
Jezusovem imenu vse na-
rode v novo Božje ljudstvo 
ob spoznanju in ljubezni 
pravega Boga.     Na prve 
binkošti je bila rojena iz 
Božjega Duha Cerkev. Vsa 

prenova Cerkve je delo Svetega Duha, 
zato se Cerkev v vseh časih toliko pre-
navlja, kolikor se da voditi Svetemu 
Duhu. Seveda pa ima prenova Cerkve 
za cilj prenovo vseh njenih članov. V 
čim popolnejši meri naj bi postali za-
res kristjani, to se pravi v sebi naj bi 
imeli Kristusovo misel in Kristusovega 
duha in iz tega tudi živeli. Kristjan ima 
Kristusovega duha, če v njem biva Sve-
ti Duh, ki je Kristusov Duh. Kristusovo 
miselnost, Kristusov čut ima kristjan, 
ker mu je podarjen Sveti Duh. S tem je 
kristjan skrivnostno v globoki resnič-



7

nosti že včlenjen v življenje troedine-
ga Boga, živi božje, duhovno življenje. 
Sveti Duh je v nas dvojen. Podpira nas 
in spodbuja k dobremu. S svojimi nav-
dihi in notranjim razsvetljenjem nam 
pomaga spoznavati, da Božja beseda, 
ki jo poslušamo, govori prav nam v se-
danjem duhovnem stanju, in da je ta 
beseda odrešujoča za nas prav danes, 
v sedanjem trenutku življenja. Samo v 
moči Svetega Duha moremo spolnje-
vati največjo krščansko zapoved, za-
poved ljubezni. Saj ljubezen ni v prvi 
vrsti zunanje pravilo življenja, temveč 
je notranja moč, ki nagiba k delovanju, 
„ker je Božja ljubezen izlita v naša srca 
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan“ 
(Rim 5, 5). 

Vir: kapitelj.si

SV. REŠNJE TELO IN KRI – 20. 
JUNIJ – ZAPOVEDAN PRAZNIK

Na ta dan obhajamo Jezusovo nav-
zočnost v zakramentu sv. Rešnjega te-
lesa in krvi – evharistije, ki je središče 
krščanske vere in zakramentalnega živ-
ljenja vernih. Na praznik so ponekod v 
navadi različne oblike procesij, s čimer 
verniki tudi navzven pokažejo svo-
jo vero. Praznik je zapovedan, zato se 
katoličani ta dan udeležijo bogoslužja. 
Praznik nima stalnega datuma, saj je 
določen glede na praznik velike noči in 
ga obhajamo v četrtek drugi teden po 
prazniku binkoštih. Izraz evharistija 
prihaja iz grškega glagola eucharistein, 

ki pomeni zahvaljevati se. Evharistija 
je primarni zakrament predvsem zato, 
ker je pri drugih zakramentih prisotno 
deleženje pri neki Kristusovi kreposti, 
pri evharistiji pa je vsebovan Kristus 
sam, učlovečena Beseda, glavni avtor 
zakramentov. Sama v sebi je evharisti-
ja najprej zakrament Božje ljubezni do 
ljudi, kot jo označuje tridentinski kon-
cil. Nato je zakrament edinosti Cerkve, 
saj se z evharistijo izrazi in hkrati 
uresničuje edinost Božjega ljudstva. Z 
drugim vatikanskim koncilom bi lahko 
sintetizirali, da je Kristus pri zadnji ve-
čerji zaupal svoji Cerkvi „spomin svoje 
smrti in svojega vstajenja: zakrament 
dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez 
ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri 
se prejema Kristus, duša napolnjuje z 
milostjo in nam daje poroštvo prihod-
nje slave“ (B 47). Za zakrament evha-
ristije so se v zgodovini Cerkve izobli-
kovali različni vidiki in različna imena. 
Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri 
kateri je kruh spremenil v svoje telo ter 
vino v svojo kri, postavil zakrament 
evharistije, njegovo obhajanje pa je 
od začetkov krščanstva razpoznavno 
znamenje kristjanov. Postavitve zak-
ramenta evharistije se spominjamo pri 
vsaki maši, posebej tedaj, ko duhovnik 
izreka posvetilne besede nad kruhom 
in vinom. Kristjani verujemo, da kruh 
po posvetitvi postane Jezusovo telo, 
vino pa Jezusova kri. Posvečene hostije 
se hranijo v ciborijih. Namen hranje-
nja posvečenih hostij je dejstvo Jezuso-
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ve trajne navzočnosti v zakramentalni 
obliki kot tudi možnost za češčenje. 
Duhovniki monštranco izpostavljajo v 
češčenje za posebne priložnosti, ob ve-
liki noči in prazniku sv. Rešnjega telesa 
in krvi pa so v navadi tudi procesije, 

ki potekajo po cerkvah in/ali v bližnji 
okolici. Za praznik sv. Rešnjega telesa 
in krvi je marsikje v navadi postavlja-
nje začasnih kapelic ali oltarjev, mimo 
katerih poteka sprevod. Duhovnika 
z monštranco poleg bogoslužnih so-
delavcev spremljajo verniki in s tem 
izrazijo zunanjo versko pripadnost. 
Zakrament evharistije skupaj s krstom 
in birmo sodi med zakramente uvaja-
nja v krščanstvo. Otroci, ki so redno 
vključeni v proces kateheze, ki poteka 
v župnijah, v Cerkvi na Slovenskem k 
prvemu obhajilu pristopijo na koncu 
tretjega razreda. Evharistija pomeni 
tako polnost in vrh uvajanja v krščan-
stvo.

Vir: katoliska-cerkev.si

ZAOBLJUBLJENA SVETA MAŠA 
NA BLEJSKEM OTOKU –  

23. JUNIJ
V nedeljo 23. junija bo ob 18.uri  

na blejskem otoku zaobljubljena sveta 
maša. Prevoz z Jesenic odide ob 17h 
izpred Integrala. Cena za prevoz z av-
tobusom in pletno je ok. 20 € (odvisno 
od števila romarjev). Če bo šla kakšna 
družina z otroki, ima popust.

SRCE JEZUSOVO – 28. JUNIJ
Osem dni po prazniku Svetega Reš-

njega telesa in Rešnje krvi obhaja Cer-
kev slovesni praznik Srca Jezusovega. 
»V luči Svetega pisma izraz ‚Kristu-
sovo srce‘ označuje skrivnost samega 
Kristusa«. Zgodovina češčenja Jezuso-
vega Srca se začenja z apostolom Jane-
zom, ki se je naslonil na Jezusove prsi 
(Jn 13,15; 21,20). Češčenje Jezusovega 
Srca so posebno zavzeto širili srednje-
veški misleci sv. Bernard, sv. Bona-
ventura in sv. Bernardin. V njihovem 
času so nastale tudi pesmi, litanije in 
podobe Jezusovega Srca. Pobožnost se 
je najbolj razširila v 16. in 17. stoletju, 
za kar ima velike zasluge Janez Eudes, 
ki je leta 1670 napisal besedilo za mo-
litveno bogoslužje in mašo v čast Srcu 
Jezusovemu. Papež Pij X. ga je imeno-
val »začetnik, učitelj in apostol« litur-
gičnega češčenja Srca Jezusovega. Pa-
pež Leon XIII. je leta 1899 v okrožnici 
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Annum sanctum orisal smisel češčenja 
Srca Jezusovega in vsebino praznika. 
Odobril je tudi litanije Srca Jezusove-
ga. Papež Pavel VI. je leta 1965 napi-
sal okrožnico Nedoumljivo bogastvo 
Kristusovo. V njej je znova naglasil po-
membnost Srca Jezusovega. Češčenje 
Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar 
je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti 
odrešenja najglobljega, kar zajema iz 
globin njegove Božje - človeške ljubez-
ni. Častiti Srce Jezusovo torej pome-
ni častiti Jezusovo osebo s posebnega 
vidika njegove odrešenjske ljubezni. 
»Danes obhajamo praznik presvetega 
Jezusovega Srca in se z bogoslužjem 
tako rekoč oziramo v Jezusovo srce, 
ki je bilo ob smrti prebodeno s sulico 
rimskega vojaka. Da, njegovo srce je 
odprto za nas in pred nami - in s tem 
se je odprlo srce Boga samega« (Bene-
dikt XVI.).

ČEŠČENJE MARIJINEGA 
BREZMADEŽNEGA SRCA –  

29. JUNIJ
Marijino brezmadežno Srce zavze-

ma v fatimskem sporočilu središčno 
mesto. Pri drugem prikazanju, 13. ju-
nija 1917, je Marija rekla, da bo Jacin-
to in Frančiška kmalu vzela v nebesa. 
Luciji pa je napovedala: »Ti pa ostaneš 
tu še nekaj časa. Jezus hoče s tvojim so-
delovanjem doseči, da me bodo ljudje 
spoznali in ljubili. Na svetu hoče vpe-

ljati češčenje mojega brezmadežnega 
Srca. Tistemu, ki se ga bo oklenil, ob-
ljubim zveličanje. Te duše bo Bog ljubil 
kakor cvetlice, s katerimi bom krasila 
njegov prestol.« Lucija je tu dobila svo-
jo življenjsko nalogo: razširjanje če-
ščenja Marijinega brezmadežnega 
Srca. Pri vsakem prikazanju je Marija 
pastirčke obsijala z odsevom neizmer-
ne luči. Lucija je o namenu te luči za-
pisala: »Zdi se mi, da je bil namen te 
čudežne luči vliti v nas spoznanje in 
posebno ljubezen do Marijinega brez-
madežnega Srca. Od tega dne naprej 
smo čutili v srcu bolj gorečo ljubezen 
do Marijinega brezmadežnega Srca.« 
Jacinta je pogosto ponavljala: »Slad-
ko Srce Marijino, bodi moje rešenje!« 
Pred odhodom v bolnišnico je Luciji 
naročila: »Še malo, pa pojdem v nebe-
sa! Ti boš ostala in boš ljudem poveda-
la, da hoče Bog vpeljati na svetu češče-
nje Marijinega brezmadežnega Srca. 
Ko bo prišel čas za to, se ne skrij. Povej 
vsem ljudem, da nam Bog deli milosti 
po Marijinem brezmadežnem Srcu. Po 
njej naj prosijo za milosti, ker Srce Je-
zusovo hoče, da se ob njem časti Mari-
jino brezmadežno Srce. Marijino brez-
madežno Srce naj prosijo za mir, ker 
ga je Bog njej izročil.« Češčenje Mari-
jinega brezmadežnega Srca je po Božji 
volji sredstvo za rešitev ljudi za večno 
srečo, sredstvo, ki vodi k spreobrnjenju 
in svetemu življenju. Marija je to trem 
fatimskim otrokom razodela po vide-
nju pekla v tako imenovanem drugem 
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delu fatimske skrivnosti. Lucija pri-
poveduje: »Kakor da bi hoteli prositi 
pomoči, smo prestrašeni povzdignili 
pogled k naši Gospe, ki nam je z dob-
roto in žalostjo rekla: ‚Videli ste pekel, 
kamor pridejo duše ubogih grešnikov. 
Da bi jih rešil, hoče Bog na svetu vpe-
ljati pobožnost do mojega brezmadež-
nega Srca.‘« Marijino brezmadežno 
Srce bije za nas in nas hoče rešiti za 
večnost. Sveta nebesa se sklanjajo h 
grešni zemlji. V času prodiranja verske 
brezbrižnosti in nevere Devica Marija 
kliče vsemu svetu: »Ljudje, zganite se! 
Je Bog! Je večnost! Ni vseeno, kako ži-
vite! Ne bodite zakopani samo v zem-
ljo! Bog je usmiljen in pričakuje, da se 
spreobrnete in zaživite novo življenje!« 

Vir: sticna.com

KARITAS - AKCIJA ZBIRANJA 
ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Adem in Eldi sta se z dvema hčer-
kama iz Kosova priselila v Slovenijo, 
stanujejo kot podnajemniki v starem 
stanovanju, kljub temu je najemnina 
zelo visoka. Oče je v začetku kot grad-
beni delavec uspel s svojo plačo preživ-
ljati družino, vendar je zaradi slabega 
zdravja ostal brez dela, tako, da je nji-
hov edini dohodek socialna pomoč in 
otroški dodatek. Obe deklici sta v šoli 
zelo pridni, v dobrem letu sta se naučili 
slovensko in sedaj pomagata mami pri 
sporazumevanju. Hvaležni so za vsako 

pomoč, začetek šolskega leta bo brez 
naše pomoči težak.

Na Karitas so se v lanskem letu obr-
nile številne družine, ki potrebujejo 
pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. 
V lanskem letu je po vsej Sloveniji pre-
ko Karitas prejelo pomoč v obliki šol-
skih potrebščin kar  11.123  osnovno-
šolcev, kar je skoraj za  370 razredov 
otrok. Tudi letos številne družine pro-
sijo za pomoč. Še posebej tiste, ki so 
prizadete zaradi brezposelnosti staršev, 
bolezni in drugih težkih okoliščin. Od 
9.6.2019 bo pod korom košara, v ka-
tero lahko po svojih močeh prispevate 
šolske potrebščine za otroke. Zbiramo 
vse kar otrok potrebuje v šoli (zvezke, 
svinčnike, radirke, barvice, flomastre, 
pisala, tempere, škarje, lepilo...). 

Za vaš dar se vam že vnaprej najlep-
še zahvaljujemo. 

POLETNI ORATORIJ s temo: 
»Peter Klepec« 

Letošnji poletni oratorij bo od torka 
25. junija do sobote 29. junija. 
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DIAKONSKO POSVEČENJE 
NAŠEGA BOGOSLOVCA 

MARTINA LEBANA
Dne 25. junija bo ob 10. uri v žu-

pniji Šentvid pri Stični naš bogoslovec 
Martin Leban prejel diakonsko posve-
čenje, prvo stopnjo svetega reda. Z Je-
senic bo organiziran avtobusni prevoz. 
Odhod avtobusa z avtobusne postaje 
pri Integralu bo ob 8:00. Za prevoz se 
prijavite v župnijski pisarni. Za prehra-
no bo poskrbljeno! Lepo povabljeni, 
da z molitvijo in udeležbo na posveče-
nju podpremo našega Martina! 

MAŠNIŠKO POSVEČENJE 29. 
JUNIJA NA PRAZNIK SVETEGA 

PETRA IN PAVLA
Letos bodo v ljubljanski stolnici 

posvečeni Tadej Ložar, Gregor Bregar, 
Rok Pogačnik in Vito Urbanija in v 
mariborski stolnici Sebastijan Tišlar. 
Bogu hvala! Rok Pogačnik bo imel 
novo mašo v Radovljici 30. junija ob 
14. uri, 7. julija ob 9. uri pa ponovitev 
nove maše pri Svetem Križu. 

NOVA KAPELA V DOMU 
FRANCETA BERGLJA

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 gos-
podu župniku ali na blagajni oziroma 
tajništvu Doma. Z zbranimi darovi 
smo že kupili kip sv. Jožefa, potrebno 
pa je še kupiti tabernakelj, oltar, sveče 
in druge liturgične predmete.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA 
OČETA ZA MESEC JUNIJ:

Za evangelizacijo: duhovniki in nji-
hov način življenja

Da bi duhovniki s skromnim in 
ponižnim načinom življenja zavestno 
udejanjali svojo solidarnost z najbolj 
ubogimi.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Pavlina Kobe (Jesenice), Anica 

Ambrožič (Sv. Križ), Marija Terlikar 
(Žerjavec), Marija Gasser (Razgledna)



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 19.30

• tor: 8.00 - 9.00

• pet: po večerni sv. maši ob 19.30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   9.00

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 19.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  17.00

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.

BRALCI BOŽJE BESEDE:
JUNIJ 7.30 10.00

2. 6. ANI KONIG
MARJETA ŽOHAR

SONJA RAJKOVIČ
SIMONA KOMLOŠI

9. 6. MARTINA NEMEC
META RAKOVEC

MOJCA LUZNAR
 MATEJA KEŠINA

16. 6.  SONJA KUMAR     
POLONCA ŠIMNIC

CIRILA LEBAN
 MIRO LEBAN

20. 6.  Ob 19. uri: BARBARA RAVNIK 
VERONIKA TARMAN

23. 6. MARTA REBOLJ
ANAMARIJA DIJAK

GABER ŠUŠTARŠIČ
METKA ŠUŠTARŠIČ

30. 6. ANI KONIG 
BOŠTJAN GLUHAR 

KLEMEN VOLČINI
VESNA VOLČINI

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC JUNIJ 2019
• Binkoštna dvorana se bo molila v 

cerkvi v ponedeljek 3. junija po ve-
černi sveti maši.

• darovanje »ofer« za potrebe cerkve 
bo v nedeljo 16. junija.

• V nedeljo 9. junija bo sveta maša 
na Golici ob 14. uri.

• Krstna nedelja bo 16. junija.

• Zaobljubljena sveta maša na blej-
skem otoku bo 23. junija ob 18.uri

• V ponedeljek 24. junija bo srečanje 
sodelavcev župnijskega Karitasa.

• Diakonsko posvečenje Martina Le-
bana bo 25. junija v Šentvidu pri 
Stični.

• Oratorij od 25. do 29. junija


