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KONEC POČITNIC,  
ZAČETEK NEČESA NOVEGA

Pa je res novo? Vsekakor, vsak dan je nov, vsako 
pastoralno leto je novo, staro mineva, prihaja novo. 
Ali ni to nekaj lepega, nekaj kar nam zbuja priča-
kovanje, hrepenenje po novih doživetjih, novih od-
kritjih, novih znanjih, novih poznanstvih? Morda je 
v srcu nekaj negotovosti, nekaj strahu, vendar Jezus 
pravi: »Ne bojte se!« Z Jezusom iti naproti novim iz-
zivom je nekaj kar nam vliva v srce, mir in gotovost, 
da bo vse v redu. Kljub razburljivi vožnji skozi ovin-
ke obveznosti, kljub temnemu tunelu dogodkov, ko 
ne vidiš razpleta, se z Jezusom ne bom bal. Vožnja 
z njim je varna...če mu prepustim krmilo mojega 
življenja. Pa to ni vedno lahko. Kar hočem držati 
krmilo sam, s svojo pametjo, s svojo trmo. Potem 
pa pride do nesreče. In kdo je sedaj kriv? Če sem 
odkrit, ne drugi, ne Jezus, temveč sam. Zato, bom 
letos raje prepustil Jezusu krmilo, da ne bo nesre-
če. Kako? Tako da bom redno v molitvi predal dan 
Njemu, v molitvi ga bom vprašal za nasvet, klical 
bom Svetega Duha – Njegovega Duha, da mi pri-
de na pomoč, v odločitvah, pri učenju, pri delu, pri 
vzgoji otrok, vnukov, pravnukov. In ko se bo dan 
nagibal k zatonu, se mu bom za vse zahvalil. Tudi 
za polomljene grablje, tudi za razbit krožnik, tudi 
za pokvarjen kavni mlinček. Za vse, kajti vse to je 

Jezus  
pravi:  

»Ne bojte se!«
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nadomestljivo, biti v družbi z Jezusom pa 
je nenadomestljivo!  Zato bom redno hodil 
k nedeljski sveti maši. Jezus je moj Prijatelj, 
ki me ne razočara, vožnja z njim je vedno 
zanimiva, saj mi pomaga odkrivati moje 
skrite talente,  mi pomaga rasti v ljubezni, 
ponižnosti, krotkosti, odločnosti in svetos-

ti. Ta vožnja z Njim me pelje v večno srečo 
v nebesih....nekoč, za nekatere že kmalu, ni 
pomembno kdaj, pomembno je, da zagoto-
vo. Prisedi v vozilo: Jezus najboljši voznik, 
skupaj z Marijo, svojim angelom varuhom 
in vsemi svetniki. Ne bo ti žal!

BOŽJA BESEDA  22. NEDELJA MED LETOM 
Iz svetega evangelija po Luku. 

(Lk 14,1.7-14)
Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo 

nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazo-
vali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, 
je povabljenim povedal priliko. Govóril jim 
je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj 
na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki 
je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je 
povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor 
temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati 
na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in 
sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je 
povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹

Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s 
teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, 
bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«  
Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril: »Ka-
dar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne pri-
jateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih 
sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in 
ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gosti-
jo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povr-
njeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«

V evangeliju današnje nedelje sreča-
mo Jezusa za mizo v hiši prvaka med 
farizeji. Ko je opazil, da si povabljeni 

izbirajo prva mesta za mizo, jim je po-
vedal priliko, ki se dogaja med svatbo. 
Gospod nam ne želi dati poduk o ob-
našanju, niti o hierarhiji oblastnikov. 
On vztraja pri tistem odločilnem, ki je 
ponižnost: »kajti vsak, kdor se povišu-
je, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo 
povišan.« Ob tej priliki lahko na ne-
kem globljem nivoju pomislimo na od-
nos med človekom in Bogom. ‚Zadnje 
mesto‘ pravzaprav predstavlja stanje 
človeštva, ki ga je ponižal greh, stanje 
iz katerega ga lahko reši samo učlove-
čenje Edinorojenega Sina. Zato je Kris-
tus na svetu zasedel zadnje mesto – križ 
– in ravno s to korenito ponižnostjo 
nas je odrešil in nam nenehno poma-
ga. Na koncu prilike Jezus predlaga pr-
vaku farizejev naj ne vabi za mizo ne 
prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne 
bogatih sosedov, ampak povabi uboge, 
pohabljene, hrome, slepe, ki ti ne mo-
rejo povrniti, da bo to res zastonjsko. 
Resnično povračilo bo dal na koncu 
Bog, ki vlada svetu. Mi Bogu lahko 
pomagamo samo s tistim, kar lahko 
in dokler nam On da moči. Ponovno 
vidimo v Kristusu zgled ponižnosti in 
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zastonjskosti: od njega se učimo potr-
pežljivosti med skušnjavami, krotkosti 
med žalitvami, poslušnost Bogu med 
bolečino, v pričakovanju Njega, ki nas 
je povabil, da nam reče: ›Prijatelj, po-
makni se više!‹, kajti resnična dobrina 
je biti ob Njem. Sveti Ludvik, francoski 
kralj, je uresničil to, kar je zapisano v 
Sirahovi knjigi:»Čim večji si, tem bolj 
bodi ponižen, potem boš našel milost 
pri Gospodu«. Tako je Ludvik zapisal 

v svoji duhovni oporoki svojemu sinu: 
»Če ti bo Gospod dal bogastvo, ne 
samo da se mu moraš ponižno zahva-
liti, temveč dobro pazi, da ne postaneš 
slabši zaradi domišljavosti ali zaradi 
česa drugega, pazi, da ne se ne boš pos-
tavil nasproti Bogu in ga žalil z njego-
vimi darovi«. Prosimo Devico Marijo, 
naj nas voditi po poti ponižnosti, da 
postanemo vredni Božjega povračila.

Vir: Hozana.si 

UDEJANJANJE VDANOSTI V BOŽJO VOLJO  
OB ODVZEMU ZUNANJIH MILOSTI

Vdanost v Božjo voljo moramo udeja-
njati ob izgubi zunanjih in vidnih sredstev 
odrešenja, ki nam jih hoče vzeti. Odvzet 
vam je na primer duhovni voditelj ali pri-
jatelj, ki vas vodi. Zdi se vam, da brez nje-
gove pomoči ne morete več obstajati ali vsaj 
duhovno napredovati. In dejansko je v tem, 
kar občutite, nekaj resničnega, saj v resnici 
ne morete hoditi sami. Nujno potrebujete 
pomoč, zato vam je bil ta modri voditelj ali 
prijatelj tudi dan. Toda ali vas Bog ljubi da-
nes manj kot takrat, ko vam ga je podaril? 
Ali ni več vaš Oče? In ali Oče, kakršen je on, 
zapusti svoje otroke? Vodik, ki ga pogreša-
te, vas je resda lepo vodil po poteh, ki ste jih 
prehodili. Toda ali je tudi primeren, da vas 
vodi na poti, ki jo je še potrebno prehoditi, 
da pridete, kamor ste poklicani? Jezus je naš 
učitelj, učencem je rekel: »Za vas je bolje, da 
odidem, kajti če ne odidem, Tolažnik ne bo 
prišel k vam. Če pa odidem, vam ga bom 
poslal.« (Jn 16,7) Če je tako, kdo bi si potem 

upal reči, da zanj ni koristno, če ostane brez 
vodnika, najsi je ta še tako odličen? Kako 
apostolom, tudi nam Jezus pošilja Svetega 
Duha, njegovo luč, ki bo razsvetlila naše 
korake in njegovo maziljenje nas bo izdat-
no okrepilo. Drug primer: Vaše življenje je 
z vajami, ki so kakor hrana vaše duše, vse 
posvečeno pobožnosti. Vendar bolezen 
pretrga pobožna opravila, ki ste si jih nalo-
žili. Niti ob nedeljah ne morete več k sveti 
maši. Odvzeta vam je sveta hrana obhajila 
in kmalu boste tako oslabeli, da tudi moliti 
ne boste več mogli. Ne pritožujte se, ponu-
jena vam je čast, da sodelujete z Jezusom 
in dajete svoji duši hrano, ki je mogoče ne 
poznate, vendar bo njena uporaba naredila 
iz vaše bolezni močno sredstvo posvečenja. 
Svojim učencem je Jezus rekel: »Moja jed je, 
da izpolnim voljo tistega, ki me je poslal.« 
(Jn 4,32) Zato se ne vznemirjajte, temveč 
upoštevajte, da v zameno pričakuje Jezus, 
da se še bolj trudite uresničevati njegovo 
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voljo, ko se odpovedujete svoji. To uresniče-
vanje naj postane vaša poglavitna hrana. In 
njeno uživanje vam je pogosto omogočeno. 
Bolezen vam namreč nalaga toliko nevšeč-
nosti in žrtvovanj. Koliko priložnosti, da si 
rečete: »Tako hoče Bog, zgodi se njegova 
volja!« Poskrbite torej, da ne zamudite no-

bene priložnosti in boste povzdignjeni med 
duše, ki so Jezusu najdražje. Kajti rekel je: 
»Kdor uresničuje voljo mojega nebeške-
ga Očeta, je moj brat, moja sestra in moja 
mati.« (Mt 12,50)

Vir: knjižica Božja previdnost,  
Družina 2018

ZGODILO SE JE:
PREVZEM ŽUPNIJE DOVJE  

V SOUPRAVLJANJE
S prvim avgustom smo prevzeli še 

eno župnijo v soupravljanje. Gospod 
duhovni pomočnik France Urbanija se 
je poslovil od nas. To je za svetokriške 
župljane prineslo spremembo, da v žu-
pnišču ne biva več duhovnik, kajti novi 
duhovni pomočnik Anton Marinko biva 
v župnišču na Jesenicah. Sprememba je 
tudi v tem, da je nedeljska sveta maša 
pri Svetem Križu odslej ob 8:30 uri, te-
denska sveta maša pa ob četrtkih ob 18. 
uri.  Na Jesenicah ostaja razpored svetih 
maš nespremenjen, je pa za praznike kot 
na primer Marijino vnebovzetje samo 
ena sveta maša. Na Dovjem je nedeljska 
sveta maša ob 10. uri, med tednom pa v 

torek in v soboto ob 19. uri v poletnem 
času. Obveznosti na novi župniji ter-
jajo mojo prisotnost ob določenih do-
godkih, pogrebih in seveda maševanje 
tako na Dovjem kot pri Svetem Križu, 
da sem s tem vsaj občasno navzoč pri 
meni zaupanih župljanih. Zato prosim 
vse za vaše razumevanje in za molitev, 
da bomo vzdržali napore, ohranili vero 
in ostali med seboj povezani kot bratje 
in sestre ene Katoliške cerkve. Na vsa 
romanja, ki jih bomo organizirali, bomo 
vedno povabili župljane vseh treh žu-
pnij. Prvo bo že kmalu v soboto 14. sep-
tembra na Brezje na škofijski molitveni 
dan za duhovne poklice. Pojdimo sku-
paj prositi Gospodarja žetve, naj pošlje 
novih delavcev na svojo žetev!

Boris Rozman, župnijski upravitelj

PRED NAMI:
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)
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SVETI KRIŽ
- Urnik bomo določili po sestanku s 

starši v soboto 31.8.2019 ob 20. uri v župni-
šču. Objavljen bo na spletni strani župnije 
Jesenice in na oglasni deski pred cerkvijo 
pri Sv. Križu.

- Priprava na birmo na Jesenicah: torek 
ob 18h (traja do 19:45)

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

SV. MAŠA 
ob začetku veroučnega leta bo na Je-

senicah v nedeljo, 15. septembra ob 10. 
uri, pri Sv. Križu pa ob 8:30 uri. Med sve-
to mašo bomo blagoslovili šolske torbe, ki 
jih bodo otroci položili pred oltar in prosili 
Jezusa za blagoslov šolskega in veroučnega 
leta.

Cenik učbenikov:
Liturgični zvezek za razrede od 1. do 7., 

razen predšolskih – 3 EUR
1. razred – 10 EUR
2. razred – 10 EUR
3. razred – 10 EUR
4.,5.,6. razred: knjiga 8,50 EUR, zvezek 

5,50 EUR
Pripravniki na birmo: 15 EUR
Prispevek za katehezo (kurjava, čišče-

nje, material in drugi stroški) je 30 EUR 
na družino.* Prispevek poravna najmlajši 
veroučenec. Znesek je poenoten na ravni 
dekanije Radovljica.

Priporočamo tudi otroško revijo Mavri-
co.

MLADINSKA SKUPINA
se bo v tem letu srečevala ob sobotah po 

sveti maši v prostorih župnišča. Prvo sre-
čanje bo 28. septembra. Pred tem pa lepo 
povabljeni v Stično 21. septembra. 

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA 
za predšolske otroke od 3. leta do vstopa v 
osnovno šolo

Kateheza Dobrega pastirja je celosten 
način verske vzgoje za otroke. Delo poteka 
po načelih pedagogike Marije Montessori. 
Gre za delo v t.i. atriju, kjer otroci spozna-
vajo Boga. Poudarek  katehistinje je na opa-
zovanju otroka in uvidu, kako otroku poma-
gati, da sam vzpostavi odnos z Bogom. Delo 
poteka s preprostimi materiali preko katerih 
se otrok osredotoči na bistveno. V otroku 
se preko notranjega čudenja in dela v tišini 
rodi molitev ter začne graditi odnos z Bo-
gom. Pričetek katehez, ki jih bo vodila Petra 
Duhannoy bo v četrtek 26. septembra ob 
17. uri v Župnijskem domu. Otroke lahko 
prijavite do 15.9. s prijavnico v cerkvi, ki jo 
izpolnite in odložite v za to namenjeno škat-
lo. Letni strošek kateheze je 30€ na družino 
v sklopu prispevka za katehezo (glej zgoraj 
*) in 30 € za posebni material in opremo za 
izvedbo Kateheze Dobrega Pastirja. 

PRIPRAVA ODRASLIH NA 
PREJEM ZAKRAMENTOV – 

KATEHUMENAT
S pripravo na prejem zakramentov od-

raslih v prihodnjem letu bomo pričeli v 
sredo 18. septembra ob 20. uri. Kdor želi 
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stopiti na novo pot vere v Kristusa, naj se 
prijavi v župnišču na Jesenicah. 

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN 
ZA DUHOVNE POKLICE NA 

BREZJAH  - 14. september
Škofijski molitveni dan za duhovne 

poklice na Brezjah bo v soboto 14. sep-
tembra. Pričetek molitve bo ob 9. uri, slo-
vesna sveta maša bo ob 10.30 uri. Po sveti 
maši bo srečanje ministrantov z nadško-
fom. Z Jesenic bomo organizirali avtobusni 
prevoz. Avtobusni prevoz za ministrante 
je brezplačen. Prijavite se župniku osebno 
v župnišču ali v zakristiji. Odhod avtobusa 
bo ob 8:30 izpred Integrala. 

STIČNA MLADIH – 21. september
Te zanima srečati mlade iz širne Slove-

nije na največjem krščanskem shodu mla-
dine v Stični? Pridruži se jim in pokliči za 
prijavo župnika Borisa na telefon 064 223 
978. V Stično bomo odšli z avtobusom z 
mladimi iz naše dekanije. Predviden od-
hod avtobusa iz jeseniške avtobusne posta-
je  Integral bo ob 7:30. Strošek udeležbe je 
samo 5€ (vstopnina), pa kakšen sendvič bi 
bil priporočljiv, da vzameš s seboj. 

SLAVILNA MOLITVENA 
SKUPINA - KARIZMATIČNA 

PRENOVA CERKVE
V cerkvi Sv. Lenarta bomo ob petkih po 

sveti maši, začenši z 20. septembrom,  pri-
čeli z molitveno skupino karizmatične pre-
nove v Svetem Duhu. Ob petju, tišini, Božji 

besedi, katehezi,... bomo slavili Boga ter kli-
cali njegov blagoslov na nas, naše domače, 
naše župnije ter celotno Cerkev. Odprimo 
svoja srca njegovim milostim, slavimo ga v 
veselju, slavimo ga v težavi, v mraku svoje 
duše, pustimo, da njegova Luč posije v naše 
življenje, da bo obrodilo bogate sadove. 

PREDAVANJE KARLA GRŽANA 
NA DOVJEM v sredo 23. oktobra

„Karel Gržan, rojen v Celju, je magister 
teologije in doktor znanosti s področja lite-
rarnih ved. Pri 18 letih je vstopil v red bra-
tov kapucinov, ker je verjel v izročilo svete-
ga Frančiška in želel svoje življenje posvetiti 
razdajanju revnim in nemočnim. Kot du-
hovnik in kaplan v več župnijah na širšem 
Štajerskem je odgovarjal na stiske časa in lju-
di, ki so vstopili v njegovo življenje. Ukvar-
jal se je tudi s problematiko zasvojenosti in 
na Razborju pod Lisco ustanovil Don Pie-
rinovo komuno za odvisnike in pozneje za 
odvisnice, prvo in edino tovrstno dekliško 
skupnost v Sloveniji. Kot doktor literarnih 
znanosti je avtor številnih knjig, kot amater-
ski arheolog je odkril pomenljive megalit-
ske strukture na širšem območju Slovenije, 
dolga leta je predano raziskoval zgodbo o 
Veroniki Deseniški in Frideriku. Ves čas po-
tuje po Sloveniji in predava o medčloveških 
odnosih, odpuščanju in o tem, kako ljubiti 
človeka v njegovi resničnosti.“ (vir:  https://
www.sanje.si/karel-grzan.html).

Karel Gržan, ki ga sicer poznamo s šte-
vilnih duhovih radijskih oddaj, bo pripoto-
val tudi k nam, in sicer v sredo, 23. oktobra 
2019, ob 18. uri. Z njim se bomo srečali v 
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Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. 
Govoril bo „O tistem smehu, ki osvobaja.“ 
Za izvedbo večera bomo namenili prosto-
voljne prispevke. Veselimo se skupaj!

KARITAS – POVABILO NOVIM 
SODELAVCEM

Župnijska karitas Jesenice vabi nove 
prostovoljke in prostovoljce, ki vas veseli 
delo z ljudmi in imate čut za stisko bližnje-
ga, da se nam pridružite.

Delo pri Karitas je zelo razgibano, saj de-
lujemo na različnih področjih, tako da je vsak 
vaš talent dobrodošel. Srečujemo se vsak dru-
gi ponedeljek v mesecu po večerni sveti maši 
v Župnijskem domu. Lepo vabljeni!

Za več informacij nas lahko pokličete 
na našo telefonsko številko 064 287 261 ali 
nam pišete na karitas@zupnija-jesenice.si.
Naše prostovoljke o delu pri Karitas:

Anamarija: Pri Karitas sem že od same-
ga začetka, ko se je pojavila potreba po po-
moči predvsem zaradi beguncev. Pri Karitas 
skrbim za delitev prehrane. Čutim potrebo 
ljudi, ki so v stiski, in rada pomagam.

Silva: Naša Karitas je posebna Karitas, 
ki je pripravljena pomagati vsakemu, ne gle-
de na narodnost ali veroizpoved osebe, ki je 
prišla po pomoč. Ko vidiš na njihovem obra-
zu nasmeh, srečo v očeh, stisk roke v zahva-
lo, si pomirjen, srečen in ponosen, čeprav so 
bile to lahko samo besede, ki so jih pomirile 
in dale upanje ali dejanja, s katerimi jim je 
bila ponujena pomoč.

Marija: Sodelovanje pri Karitas mi veli-
ko pomeni, tako duhovno kot osebno. Ved-
no sem pripravljena prisluhniti in pomagati 

ljudem, ki so tega potrebni. V naši Karitas se 
počutim kot da smo ena velika družina. Zelo 
rada sodelujem pri potrebnem delu.

Martina: Pri naši Karitas skrbim za ob-
lačila. To delo opravljam z veseljem in rada 
pomagam ljudem.

Zora: Pri Karitas sodelujem že več kot 
15 let. Vztrajam, ker imam občutek, da sem 
tam potrebna. Veseli me, da lahko za člove-
ka v stiski naredim nekaj dobrega. Vest mi 
nekako to narekuje.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA 
OČETA ZA MESEC SEPTEMBER:

Za varovanje oceanov
Da bi se politiki, znanstveniki in ekonomisti 

skupaj trudili, da obvarujejo morja in oceane. 

SPREMEMBA URADNIH UR  
V ŽUPNIJSKI PISARNI

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

SPOVEDOVANJE V NAŠIH 
ŽUPNIJAH

Priložnost za sveto spoved je na Jeseni-
cah pol ure pred večerno sveto mašo, eno 
uro pred sveto mašo ob petkih in sobotah, 
ob nedeljah pa pol ure pred obema dopol-
danskima svetima mašama. Ostalo po do-
govoru z duhovnikoma. Pri Sv. Križu pa je 
redno spovedovanje pred večjimi prazniki, 
kot bomo objavljali v  oznanilih in po do-
govoru z duhovnikoma.  



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 SEPTEMBER 2019
• Binkoštno dvorano bomo molili v 

cerkvi v ponedeljek 2. septembra po 
večerni sveti maši.

• Srečanje ŽPS v župniji Sveti Križ bo 2. 
septembra ob 20:00 v župnišču pri Sv. 
Križu.

• Na prvi petek 6. septembra  bomo obi-
skali bolnike po domovih.

• Nedelja »agape« bo 8. septembra.
• Srečanje ŽPS v župniji Jesenice bo 9. 

septembra ob 19:45 v župnišču.
• Škofijski molitveni dan na Brezjah bo v 

soboto 14. septembra. Odhod avtobusa 
izpred Integrala ob 8:30 uri.

• Darovanje »ofer« za potrebe cerkve bo 
v nedeljo 15. septembra.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Franci Lajovic (Delavska), Alojz Sodja (Tomšičeva), Sonja Orson (Medvedova),  

Branko Šubic (Tomšičeva)
BRALCI BOŽJE BESEDE:

SEPTEMBER 7.30 10.00
1.9. ANI KONIG 

ALOJZIJA RAVNIK
SONJA RAJKOVIČ
SIMONA KOMLOŠI

8.9. MARTINA NEMEC 
AVRELIJ RAVNIK

MARIJA KOZMUS
ŽIGA VIŠNAR

15.9. MARIJA STARE  
OLGA PETRIČ    

VALENTIN RAVNIK
VERONIKA TARMAN

22.9. MARTA REBOLJ     
MARJAN PETRIČ

BARBARA RAVNIK
MATEJA KEŠINA

29.9. MARIJA MULEJ
MARJETA ŽOHAR   

HELENA BRICELJ
MOJCA LUZNAR


