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Oktober mesec rožnega venca
Rožni venec ima v molitvi Cerkve posebno 

mesto. Rožni venec govori o Kristusovi skriv-
nosti. V litanijah to molitev celo imenujemo 
sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej pog-
labljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v 
našem življenju. Zgodovina in izvor rožnega 
venca se ujemata s staro prakso menihov in 
posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi 
psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene ose-
be. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdrava-
marij in 30 očenašev, številka 150 ustreza ena-
kemu številu psalmov v Svetem pismu. Rožni 
venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, 
žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pa-
vel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega 
venca. Rožni venec je molitev ponavljanja, saj 
kar 50 ponovimo eno molitev zdravamarija v 
enem samem delu rožnega venca. Zdi se, da se 
to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda 
molitev rožnega venca ni podajanje informa-
cij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi 
lahko Bog zelo osebno spregovori. Rožni ve-
nec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali 
bratje dominikanci. Poznamo še druge oblike 
te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec 
Božjega usmiljenja in druge. Danes je rožni 
venec molitev mnogih laikov in družin. Obe-

Rožni venec 
nam pomaga, 

da na poti 
upodabljanja 
po Kristusu 

rastemo 
naproti cilju, 
ki je svetost.
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nem pa je postal skupna molitev vse 
Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v 
Cerkvi srečamo. Ob poplavi duhovnih 
tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in 
nesvobodno preoblikujejo našo dušo, 
spoznavamo rožni venec kot blago 
šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po 
Mariji vstopa v naše srce. Rožni venec 
nam pomaga, da na poti upodablja-
nja po Kristusu rastemo naproti cilju, 

ki je svetost. ‚Najpomembnejši raz-
log za ponovno odkritje in poživitev 
molitve rožnega venca je poklicanost 
vseh k svetosti. »Potrebujemo krščan-
stvo, ki se bo odlikovalo predvsem po 
umetnosti molitve«. Krščanska obče-
stva naj postanejo »pristne šole molit-
ve« v novem tisočletju.

(Iz Apostolskega pisma: Rožni venec 
Device Marije, papeža Janeza Pavla II.)

BOŽJA BESEDA 26. NEDELJE MED LETOM 
Iz svetega evangelija po Luku 16,1931

Tisti čas je Jezus rekel farizejem: 
»Žível je bogataš. Oblačil se je v škrlat 
in dragoceno tkanino ter se dan na dan 
sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je 
lęžal revež, ki mu je bilo ime Lazar in 
je imel polno ran po telesu. Rad bi se 
najedel tega, kar je padalo z bogataše-
ve mize, pa so le psi prihajali in lizali 
njegove rane. Revež je umrl in angeli so 
ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi 
bogataš je umrl in so ga pokopali. In ko 
je v podzemlju trpel muke, je povzdig-
nil oči in od daleč videl Abrahama in 
Lazarja v njegovem naročju. Zaklical 
je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji 
Lazarja, da pomóči konec svojega prsta 
v vodo in mi ohladi jezik, kajti strašno 
trpim v tem plamenu.‹  Abraham mu 
je rekel: ›Otrok, spomni se, da si v živ-
ljenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav 
tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti 
pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami 
velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli 

od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi 
od tam se ne da priti k nam.‹ Nato mu 
je bogataš rekel:›Prosim te torej, oče, da 
ga pošlješ v hišo mojega očeta. Imam 
namreč pet bratov; naj jih posvarí, da 
tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹ 
Abraham mu je dejal: ›Imajo Mojzesa 
in preroke, té naj poslušajo!‹ Bogataš pa 
mu je odvrnil:›Ne, oče Abraham, tem-
več če pride kdo od mrtvih k njim, se 
bodo spreobrnili.‹ On pa mu je dejal: 
›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, 
se ne bodo dali prepričati, četudi kdo 
vstane od mrtvih.‹ «

V današnjem nedeljskem evange-
liju Jezus pripoveduje priliko o boga-
tašu in o ubogem Lazarju. Prvi živi v 
obilju in sebičnosti in ko umre gre v 
pekel. Reveža, ki se hrani z ostanki iz 
bogatinove mize, pa ob smrti ange-
li prenesejo v večno bivališče Boga in 
svetnikov. »Blagor vam, ubogi«, je re-
kel Jezus svojim učencem, »kajti vaše 
je Božje kraljestvo«. Toda sporočilo te 
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prilike nam pove še več, spomni nas, 
da dokler smo še na tem svetu, mora-
mo poslušati Gospoda, ki nam govori 
po Svetem pismu in živeti po njegovi 
volji, sicer bo po smrti prepozno za ke-
sanje. Ta prilika nam torej pove dvoje: 
prvič, da ima Bog rad uboge in jih dvi-
guje iz njihovega ponižanja, drugič pa, 
da je naša večna usoda odvisna od na-
šega ravnanja. Na nas je, da hodimo po 
poti, ki nam jo je Bog pokazal, da do-
sežemo večno življenje. Ta pot je ljube-
zen, ne kot čustvo, temveč kot služenje 
drugim v Kristusovi ljubezni. Protest 
zoper Boga v imenu pravičnosti je ne-
smisel. Svet brez Boga je svet brez upa-
nja (Ef 2,12). Samo Bog more ustvariti 
pravičnost. In vera nam daje gotovost: 
Bog to stori. Podoba o poslednji sod-
bi najprej ni podoba groze, marveč je 
podoba upanja, za nas morda celo od-
ločilna podoba upanja. Toda ali ni tudi 
podoba strahu? Rekel bi: podoba od-
govornosti. Torej podoba za tisti strah, 
o katerem sv. Hilarij pravi, da ima ves 

naš strah svoje mesto v ljubezni. Bog 
je pravičnost in ustvarja pravičnost. 
To je naša tolažba in naše upanje. A 
v svoji pravičnosti je hkrati milost. 
To vemo s pogledom na križanega in 
vstalega Kristusa. Oboje, pravičnost in 
milost, je treba gledati v pravilni not-
ranji povezanosti. Milost ne izključuje 
pravičnosti. Milost krivice ne naredi za 
pravico. Milost ni goba, ki vse pobriše, 
tako da na koncu postane vse enako 
veljavno, kar je kdo na zemlji storil. 
Jezus nam je v svarilo v priliki o boga-
tem potratnežu in ubogem Lazarju (Lk 
16,19–31) pokazal podobo duše, uni-
čene z objestnostjo in bohotnostjo, ki 
si je sama ustvarila nepremostljiv jarek 
med seboj in ubožcem: jarek zaprtosti 
v materialno uživanje, jarek pozablja-
nja drugega, nesposobnost ljubiti, ki 
zdaj postane pekoča žeja, ki je ni več 
mogoče ozdraviti.

Vir: hozana.si –  
zaslužni papež Benedikt XVI.

ZATEKANJE K MOLITVI
»Kar koli boste prosili v mojem 

imenu, bom storil, da bo Oče poveli-
čan v Sinu.« (Jn 14,13) Glede na to, da 
se je Jezus tako slovesno obvezal, da bo 
izpolnil vse naše želje, je čudno, da se 
večina kristjanov vsak dan pritožuje, 
da ni uslišana. Morda zato, ker so ljud-
je v svojih željah večinoma nenasitni 
in so njihove prošnje tako čezmerne 
in nujne, da Gospoda odbijajo s svojo 

neobzirnostjo ali vsiljivostjo? Nikakor! 
Edini razlog, da dobimo od Boga tako 
malo je to, da ga prosimo prepičlo in 
s premalo vztrajnosti. Jezus nam je res 
obljubil, da nam bo njegov Oče podelil 
vse do najmanjše stvari, vendar nam je 
izrecno priporočil, da se v svojih zah-
tevah držimo nekega reda, sicer zaman 
upamo, da bomo kaj dobili. Jezus je 
rekel: »Iščite najprej Božje kraljestvo 
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in njegovo pravičnost, pa vam bo vse 
navrženo.« Kralju Salomonu je Bog 
dovolil prositi vse, kar hoče, ona pa 
si je želel, da bi mu podelil modrost, 
da bi sveto opravljal svoje kraljevsko 
nalogo. Niti z besedico ni omenil ne 
zakladov, ne zemeljske slave. Bogu je 
bilo to všeč, zato mu je poleg modrosti 
dal tudi čast in bogastvo. Če Bog deli 
svoje milosti po takem razporedu, se 
ne smemo čuditi, če smo doslej prosili 
brez uspeha. Morda kdo ne hrepeni po 
velikem imetju, zadovoljiv bi se s tem, 
da se izvleče iz skrajne revščine.  Rad bi 
se ognil sramoti, v katero ga je spravi-
lo obrekovanje sovražnikov. Že dolgo 
lahko človek moli, da ga reši nadloge, a 
se zdi, da je neizprosen. Revščina člo-
veku služi za to, da se drži v ponižnos-

ti svojega duha. Ker je človek izredno 
navezan na svet, potrebuje obrekova-
nje, čeprav ga prizadene, bolezni so v 
človeku zoper nagnjenje do užitka, zo-
per nagnjenje, ki mu bi nakopalo kup 
tegob. Če bi Bog odvzel križe, preden 
bi človeku podelil kreposti, ki jih še 
nima, bi pomenilo, ne da ga ljubi, tem-
več ravno nasprotno. Če Bog vidi večjo 
ali manjšo vnemo za te kreposti, bi mu 
jih podelil brez odloga in ne bi bilo tre-
ba prositi za preostalo. Kot vidimo, ne 
dobimo nič, če ne prosimo dovolj, bo-
dimo zahtevni in vztrajni, vendar pro-
simo s pogojem, da prošnje ne bodo v 
nasprotju tako Božji slavi, kot našemu 
lastnemu zveličanju. 

Vir: knjižica Božja previdnost,  
Družina 2018

ZGODILO SE JE:
2. september: ROMANJE 

SODELAVCEV ROČNIH DEL IN 
KARITASA JESENICE: ».....DAN, KI 

GA JE NAREDIL GOSPOD....«
V ponedeljek, kot da se je odprlo 

nebo in zlivalo na nas smrtnike vso 
vodo, ki se je nabrala, vse to pa so 
spremljale strele in grmenje. Mislila 
sem na naslednji dan, torek, ko naj bi 
ob osmi uri poromali na Sv. Višarje. 
Nič ne bo, saj ob takem vremenu gon-
dola sigurno ne bo vozila. Čakala sem, 
da bo romanje odpovedano.

    A glej, torek je bil dan, ki ga je 

naredil Gospod in to prav za nas. Ob 
osmi uri smo se odpeljali, 16 nas je bilo 
: prostovoljci Karitasa in skupina roč-
nih del z domačima duhovnikoma. V 
Žabnici je bilo kar hladno, a nas je že 
obsijalo sonce, ki nas je spremljalo ves 
dan do cilja. 

    Naše prošnje in molitve smo po-
nesli Višarski Mariji, ki ima dom 1766 
m  visoko. Nekaj nas je bilo prvič, 
mnogi pa so Marijo obiskali že večkrat 
kot naši predniki v preteklosti. 

    Naša duhovna voditelja sta ma-
ševala skupaj z domačim duhovni-
kom. Nismo samo mi poromali k 
Višarski Mariji. Svoje prošnje in mo-
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litve so prinesli s seboj tudi Italijani 
in nemško govoreči romarji, zato je 
bila maša v treh jezikih. Med dožive-
to mašo so se mi porajale misli  zakaj 
nismo ljudje povezani kot v tej cerkvi. 
Tudi zunaj nje, pa ne glede na to od 
kod prihajamo, kam gremo. Mogoče 
se bo to nekoč uresničilo in si vsi po-
damo roke. 

   Prepričana sem, da je to romanje v 
vsakem od nas pustilo upanje, da bodo 
naše prošnje in molitve uslišane.

HVALA TI, VIŠARSKA MARIJA !
Marjeta  Žohar

14. september: ROMANJE NA 
ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA 

DUHOVNE POKLICE NA BREZJE
Hodimo po svetu in opazuje-

mo ter občudujemo zvezde, sla-
pove, eksotiko, gradove, mosto-
ve, ladje,....Sebe pa ne opazimo ali 
smo napredovali ali nazadovali -                                                                                                  
sv. Avguštin

Na Brezjah se je molitev dvigala k 
nebu uro pred začetkom svete maše: 
zbrana skupna molitev rožnega venca, 
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premišljevanje in glasno prepevanje. 
Vse to je bila ena sama velika prošnja, 
zahvala in slava za bogastvo in os-
mišljanje Luči v temini časa. Pristop k 
daritvenem oltarju je bil poln upanja, 
radosti in poguma. Vila se je nepre-
gledna množica ministrantov, majhnih 
in velikih fantov. Žrtvovali so svoje 
krožke za duhoven sobotni Gospo-
dov dan. Za zlatim, visoko dvignjenim 
evangelarijem pa so v belih Marijinih 
mašnih plaščih stopali številni duhov-
niki. Evharistija res združuje, ker so se 
odzvale tudi številne mlade družine, 
saj toliko otrok Marija redko vidi. Tudi 
nadškof Zore je v pridigi poudaril, da 

vse to utira dobljeno bitko za ohranja-
nje vere in za nove duhovne poklice. 
Gre le za krizo poklicanih. Nove du-
hovne poklice izbira predvsem Bog. 
Kar dvigne jih. »Ko dvigneš me, sem 
kralj na vrhu gore, sem to kar si želim« 
poje pesem. Pomembno je, da vse, kar 
naredimo delamo z ljubeznijo, preda-
nostjo in odgovornostjo do cilja.  Misel 
modrega misleca je vredno znova in 
znova obujati: Ko bodo vse živali izu-
mrle, ko bo vse rastlinje ovenelo, ko iz 
drevesa ne bo več padalo listje in sade-
ži, šele takrat bo človek spoznal, da LE  
DENAR  nič ne koristi. 

Anka Ličof

PRED NAMI:
IZREDNI MISIJONSKI MESEC 

OKTOBER 2019
Z mesecem oktobrom se bo pričel 

»Izredni misijonski mesec oktober 
2019«, ki ga je razglasil sam papež 
Frančišek. Papež Frančišek namreč 
želi, da bi se obudila in prebudila 
misijonska zavest vse Cerkve, ki je 
garant prihodnosti in obet prenove 
Cerkve v duhu poslanstva in izpol-
njevanja zadnjega Jezusovega na-
ročila učencem: »Pojdite po vsem 
svetu in oznanite evangelij vsemu 
stvarstvu« (Mr 16,15). »Izredni mi-
sijonski mesec oktober 2019« tako 
predstavlja uvod v dogajanje, za 
katerega upamo da bo, v pristnem 
razumevanju misijonskega duha, bi-

stveno in pozitivno zaznamovalo na-
daljnji razvoj Cerkve.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
V mesecu oktobru smo vsi pokli-

cani, da še posebej poživimo in poglo-
bimo molitev rožnega venca, najprej v 
družini, potem v župnijskem občestvu 
in nenazadnje v osebni molitvi. Rožni 
venec je molitev, pri kateri premišlju-
jemo Jezusovo in Marijino življenje. 
Njuno življenje nam je vzor, kako naj 
živimo življenje povezano z Bogom, 
vdano v Njegovo voljo. 

Tudi letošnji oktober smo povablje-
ni, da se združimo v skupni molitvi pol 
ure pred večerno sveto mašo in po jut-
ranji sveti maši v naši župnijski cerkvi 
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na Jesenicah. Med tednom so k vode-
nju rožnega venca povabljene nasled-
nje skupine:

• ponedeljek: Binkoštna dvorana in 
Frančiškova družina

• sreda: Karitas
• petek: ŽPS
• sobota: pevci

Prav tako bomo vsako nedeljo ob 
15h molili rožni venec tudi pri naših 
kapelicah. Povabljeni smo prav vsi, vo-
dijo pa molitev naslednje skupine:

6. oktober: PLAVŠKI ROVT – Binko-
štna dvorana in Frančiškova druži-
na

13. oktober: SPOMINSKI PARK – ŽPS
20. oktober: KALVARIJA – Skavtska 

bratovščina
27. oktober: KAPELICA NA PLAVŽU 

– Karitas in pevci

JESENSKO ŽUPNIJSKO ROMANJE 
V PADOVO - 19. OKTOBER

V soboto 19. oktobra se bomo 
odpravili na enodnevno romanje v Pa-
dovo.  Odhod avtobusa bo iz avtobus-
ne postaje nasproti Integrala na Jese-
nicah ob 5:30 (smer Kranjska Gora), 
izpred Čopa pa bo ob 5:45. Ogledali si 
bomo baziliko Svetega Antona Pado-
vanskega, relikvije svetega Luka, evan-
gelista in relikvije svetega Leopolda 
Mandića. Cena prevoza je 25€. Mali-

ca pa bo iz popotne malhe. Prijave in 
akontacijo 10€ oddajte v župnijski pi-
sarni ali Jerneju pri Svetem Križu. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA 
POLJSKO OD 30. 4. DO 3. 5. 2020

Vabim vas na štiridnevno romanje 
na Poljsko v času prvomajskih poči-
tnic. Ogledali si bomo Krakow, Mariji-
no središče v Częstochowi, Wadowice 
- rojstni kraj svetega papeža Janeza Pa-
vla II., Wielicka - rudnik soli, Auschwi-
tz – koncentracijsko taborišče. Odhod 
avtobusa bo v četrtek ob 5h, vrnemo 
pa se v nedeljo zvečer. Cena romanja 
bo okvirno 300€ na osebo. 

PREDAVANJE KARLA GRŽANA 
NA DOVJEM v sredo 23. oktobra

„Karel Gržan, rojen v Celju, je magi-
ster teologije in doktor znanosti s pod-
ročja literarnih ved. Pri 18 letih je vsto-
pil v red bratov kapucinov, ker je verjel v 
izročilo svetega Frančiška in želel svoje 
življenje posvetiti razdajanju revnim 
in nemočnim. Kot duhovnik in kaplan 
v več župnijah na širšem Štajerskem je 
odgovarjal na stiske časa in ljudi, ki so 
vstopili v njegovo življenje. Ukvarjal se 
je tudi s problematiko zasvojenosti in 
na Razborju pod Lisco ustanovil Don 
Pierinovo komuno za odvisnike in po-
zneje za odvisnice, prvo in edino tovr-
stno dekliško skupnost v Sloveniji. Kot 
doktor literarnih znanosti je avtor šte-
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vilnih knjig, kot amaterski arheolog je 
odkril pomenljive megalitske strukture 
na širšem območju Slovenije, dolga leta 
je predano raziskoval zgodbo o Veroniki 
Deseniški in Frideriku. Ves čas potuje 
po Sloveniji in predava o medčloveških 
odnosih, odpuščanju in o tem, kako lju-
biti človeka v njegovi resničnosti.“ (vir:  
https://www.sanje.si/karel-grzan.html).

Karel Gržan, ki ga sicer poznamo s 
številnih duhovih radijskih oddaj, bo 
pripotoval tudi k nam, in sicer v sredo, 
23. oktobra 2019, ob 18. uri. Z njim 
se bomo srečali v Aljaževem prosvet-
nem domu na Dovjem. Govoril bo „O 
tistem smehu, ki osvobaja.“ Za izved-
bo večera bomo namenili prostovoljne 
prispevke. Veselimo se skupaj!

RITEM SRCA 2019
Radio Ognjišče vabi mlade po letih 

in po srcu na festival sodobne krščan-
ske glasbe s slavljenjem, Ritem srca, ki 
bo v četrtek, 10. oktobra, ob 19.30, v 
športni dvorani Osnovne šole Alojzija 
Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. „Glas-
beno ogrevanje“ se začne ob 18. uri 
v avli osnovne šole, kjer bo skupina 
Dominik predstavila svojo zgoščenko. 
Mladi, pridite in slavite Boga s pesmijo 
in svojo prisotnostjo! Vstopnice po 6 
€ bodo na voljo na dan festivala od 18. 
ure naprej pri vhodu v dvorano. Več 
na: ritemsrca.ognjisce.si 

MOLITEV OČENAŠA ZA RAJNE
Ena izmed navad v naši župniji je, 

da v mesecu novembru po končani sve-
ti maši v cerkvi skupaj molimo za vaše 
rajne, ki jih priporočate v molitev. Lis-
te, na katere boste vpisali imena rajnih, 
za katere bomo molili očenaše, oddajte 
v nabiralnik pri Marijinem oltarju.

PRAZNIK VSEH SVETIH  
– 1. NOVEMBER

Prvi november je praznik vseh 
svetih, praznik življenja in ne smrti. 
Spominja nas, da smo vsi poklicani k 
prizadevanju za svetost, ki je naša te-
meljna poklicanost od Boga: »›Bodite 
sveti, kajti jaz, GOSPOD, vaš Bog, sem 
svet.« 3 Mz 19,2 

JESENICE:
Sveti maši bosta po običajnem ne-

deljskem redu, ob 7:30 in 10:00.
Ob 15:00 bo skupna molitev na po-

kopališču na Blejski Dobravi.
Ob 17:00 bomo za naše rajne v 

cerkvi molili vse dele rožnega venca: 
veseli del moli Frančiškova družina, 
svetli del moli Binkoštna dvorana, ža-
lostni del moli Karitas in častitljivi del 
molijo pevci.

Ob 19:00 so mladi povabljeni k mo-
litvi pri križu na Blejsko Dobravo.

SVETI KRIŽ:
Sveta maša bo ob 8:30.
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Ob 15:30 bodo  molitve za rajne na 
pokopališču, nato pa molitev rožnega 
venca v cerkvi.

SPOMIN VSE VERNIH RAJNIH – 
2. NOVEMBER

Na ta dan se spominjamo vseh duš, 
ki še trpijo v vicah, in še potrebujejo 
naše molitve, da bodo lahko v polnosti 
uživale nebeško blaženost. Zato na ta 
dan darujemo svete maše za njih.  

JESENICE:
Molitev rožnega venca bo ob 7:30.
Svete maše v župnijski cerkvi bodo 

ob 8:00 in ob 18:00, v spominskem 
parku pa ob 9:00.

SVETI KRIŽ:
Molitev rožnega venca bo ob 8:00.
Sveta maša bo ob 8:30.

ZAHVALNA NEDELJA BO  
3. NOVEMBRA

Zahvalno nedeljo obhajamo prvo 
nedeljo v mesecu novembru. Pri sve-
ti maši se bomo Bogu zahvalili za vse 
zemeljske dobrote, ki smo jih deležni. 
Svojo hvaležnost Bogu izkažimo tudi s 
tem, da prejete darove podarimo tudi 
drugim, ki jih potrebujejo. Tudi letos 
bomo zbirali hrano – moko, kruh, 
riž, testenine, vloženo zelenjavo, sad-
je, meso, mlečne izdelke,... za ljudi 
v stiski. Darove, ki jih boste prines-

li v tednu pred zahvalno nedeljo v 
župnišče, bomo odpeljali v župnijo 
Ljubljana - Ježica, kjer delujejo Misi-
jonarke ljubezni, ki skrbijo za brez-
domce. V njihovem imenu se že sedaj 
prisrčno zahvaljujem. 

LENARTOVA NEDELJA IN 
ZAKONSKI JUBILANTI  

- 10. NOVEMBER
V nedeljo 10. novembra bomo ob-

hajali zunanjo slovesnost župnijskega 
zavetnika na Jesenicah. Ob tem pra-
zniku se bodo tudi letošnji zakonski 
jubilanti pri sveti maši ob 10. uri Bogu 
zahvalili za zvestobo in blagoslov. 

ZIMSKI URNIH SVETIH MAŠ
 S 1. oktobrom na Jesenicah preha-

jamo na zimski urnik večernih svetih 
maš, ki bodo ob 18. uri.

Pri Svetem Križu pa bodo večerne 
svete maše med tednom ob 17. uri.

SLAVILNI VEČERI V ŽUPNIJSKI 
CERKVI NA JESENICAH

Povabljeni vsak petek po sveti maši 
k slavljenju Boga s pesmijo, besedo, 
tišino in poslušanju, kaj mi Gospod 
govori po svoji besedi. S tem bomo kli-
cali njegov blagoslov na nas osebno, na 
naše drage, župnije in celotno Cerkev. 
Pridi Sveti Duh in prenovi naša srca, 



10

da bo v njih veselje! Pridi in spozna-
vaj moč Svetega Duha, moč živega 
Boga! 

ŽUPNIJSKA KARITAS 
OMOGOČILA  »POČITNICE 

BISEROV«
Komaj sva čakala 29. julij, ker sva 

odšla na letovanje v Portorož. Staša 
sta naju peljala v Ljubljano v Tivoli, 
kjer smo se z avtobusom odpeljali do 
morja. Ko smo prispeli, smo najprej 
zagledali cerkev, kjer križ in streha 
spominjata na jambor in ladjo. Nekaj 
posebnega! Potem smo se razdelili v 
skupine in razpakirali. Imeli smo dve 
ločeni sobi za punce in fante. Vsako 
jutro smo imeli telovadbo, igrico in 
bogat zajtrk. Mizo so pripravljali dežu-
rni. Tudi razna opravila smo imeli, to 
so: pometanje, pomivanje posode, no-
šenje stvari na plažo. Po opravilih smo 
šli v vodo, kjer smo plavali, se potaplja-
li, nabirali školjke, opazovali morje. S 
plaže smo odšli na kosilo. Vsak dan je 
bilo drugačno in vsak dan smo dobili 
sladoled. Imeli smo veliko iger in spo-
znala sva veliko prijateljev. Vsako leto 
Bisere obišče znana oseba. Letos nas je 
obiskal Klemen Bauer (biatlonec).

Najbolj zanimiva je vožnja z ladjico 
do Izole, kjer smo šli na sladoled in se 
okopali. Letos je bilo morje razburka-
no in nas je bilo kar strah. Še dobro, da 
je bil z nami gospod župnik Gašper, ki 
je zmolil Očenaš. On je res faca! Zad-

nji poslovilni večer je prišel ansambel 
Hec, kjer smo žurali in plesali. Brez 
alkohola, seveda! Naslednjo jutro smo 
odšli domov. Takšne počitnice so za-
kon, ker se vseskozi nekaj dogaja. 

A. in M.

MANJŠA SVEČA ZA SOČLOVEKA 
SREČA

Prižiganje sveč na grobovih preko 
celega leta in na prvi november nas 
povezuje z našimi umrlimi sorodniki 
in prijatelji. Ta lep običaj je v Slove-
niji še posebej razširjen. Na ta dan se 
običajno srečamo tudi s sorodniki in 
utrdimo medsebojno povezanost. Bo-
gato založene police v trgovskih cen-
trih in trgovinah nas že nekaj tednov 
prej vabijo, da kupimo sveče - poceni, 
v večjih količinah in s čim daljšo dobo 
gorenja. Naši grobovi so tako v začetku 
novembra prekriti s svečami, ki so na-
rejene iz zelo slabih ali celo škodljivih 
materialov. Pri tem nastanejo tudi ve-
like količine odpadkov, ki obremenju-
jejo naše okolje. 

Župnijska karitas Jesenice vas tudi 
letos vabi k akciji MANJŠA SVEČA 
ZA SOČLOVEKA SREČA, ki nas 
spodbuja, da prižgemo manj sveč ali 
vsaj manjšo svečo ter sredstva raje na-
menimo za ljudi v stiski. Karitas sveče 
so izdelane iz kvalitetnih materialov, ki 
se v celoti reciklirajo. Sveče bodo na 
voljo od 20. oktobra. 
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Bolj pomembno od dolžine dni go-
renja, vrste, velikosti in števila sveč, je 
misel na naše rajne in na našo lastno 
umrljivost. To nas spodbuja k večjemu 
sočutju in odprtosti do ljudi, s kateri-
mi živimo. S svojim darom naredimo 
nekaj lepega in konkretnega za ljudi 
okrog nas, ki bijejo bitko za vsakdanji 
kruh. 

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Alojzija Klemenc (Titova), Anton 

Rogelj (C. Revolucije), Irena Jelenič 
(Hrušica), Rozalija Škafar (Titova), 
Alojzija Markeš (Murova), Rudi Miku-
la (Titova), Rozalija Škafar (Titova)



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 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• sreda po večerni maši ob 18:30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

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

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC OKTOBER 2019
• Obisk bolnikov in ostarelih po do-

movih bo na prvi petek 4. oktobra
• Binkoštno dvorano bomo molili v 

ponedeljek 7. oktobra.
• »Ofer« za potrebe cerkve bo v ne-

deljo 13. oktobra. 

• Nedelja »agape« na Jesenicah bo 
13. oktobra

• Sestanek Karitas bo v ponedeljek, 
14. oktobra po večerni sveti maši 

• Jesensko župnijsko romanje v Pa-
dovo bo v soboto, 19. oktobra

BRALCI BOŽJE BESEDE:
OKTOBER 7.30 10.00

Rožnovenska nedelja - 6.10. Sonja Kumar 
Boštjan Gluhar

Gaber Šuštaršič 
Metka Šuštaršič

28. nedelja med letom - 13.10. Irena Stevanovič 
Tadeja Gluhar

Klemen Volčini 
Vesna Volčini

Misijonska nedelja - 20.10. Anamarija Dijak 
Meta Rakovec

Miro Leban 
Cirila Leban 

 Žegnanjska nedelja - 27.10. Polonca Šimnic 
Alenka Ravnik

Anka Ličof 
Sara Đukanović 

Zahvalna nedelja - 3.11. Irena  Stevanovič
Marjeta Žohar

Nives Regeis
Simona Komloši


