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SVETI TRIJE KRALJI - 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

6. januarja praznujemo sveti dan, ki je poveli-
čan s tremi čudeži: danes je modre zvezda pripeljala 
k jaslicam, danes se je na svatbi voda spremenila v 
vino, danes se je Kristus dal Janezu krstiti, da bi nas 
odrešil.« Tako pravi odpev k hvalospevu Moja duša 
v drugih večernicah molitvenega bogoslužja današ-
njega praznika Gospodovega razglašenja. Grško ime 
zanj je epifania, pomeni pa razodetje Kristusovega 
mesijanskega veličastva. Modri so Otroka, h kate-
remu jih je pripeljala nenavadna zvezda, priznali za 
mesijanskega kralja in ga »razglasili« med svojimi ro-
jaki. Ob čudežu spremenitve vode v vino na svatbi v 
Kani Galilejski, poroča evangelist Janez, je Jezus »za-
čel delati znamenja in razodel svoje veličastvo«. Pri 
Jezusovem krstu v reki Jordanu pa ga je nebeški Oče 
sam razglasil za svojega Sina. Vzhodne krščanske 
Cerkve praznujejo 6. januarja praznik bogojavljenja 
Gospoda Boga in našega Odrešenika Jezusa Kristusa 
kot enega največjih praznikov že od najstarejše dobe. 
Posvečen je Jezusovemu krstu v Jordanu, kjer se je ra-
zodelo njegovo božanstvo. Pri nas in po vseh deželah 
sveta, kjer so evangeljsko oznanilo sprejeli iz Rima, 
pa se današnji praznik v ljudskem govoru ne imenuje 
Razglašenje Gospodovo, ampak praznik Svetih treh 
kraljev. Izraza »razglašenje« in »trije kralji« si nista 
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nasprotna, temveč se med seboj dopolnjuje-
ta. Modri, o katerih piše na začetku drugega 
poglavja svojega evangelija sveti Matej, so že 
v prvi Cerkvi veljali za »prvence poganske-
ga sveta«: v njih so bili na neki način h Kris-
tusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. Evan-
geljsko pripoved, ki se bere leto za letom 
pri praznični maši, je legenda dopolnila in 
pesniško olepšala. Modri so Detetu darovali 
tri darove zlato kot velikemu kralju, kadilo 
kot pravemu Bogu in miro kot umrljivemu 
človeku zato je ljudska domišljija dala vsak 
dar v roke enemu. Zgodaj je določila tudi 
njih imena, ki so se v teku časov spreminja-
la do sedanjih oblik: Gašper, Miha (Melhi-
or), Boltežar (Baltazar). Vsebino številnih 
legend povzema naš narodopisec dr. Niko 
Kuret takole: »Srednji vek je na svoj način 
spletel okoli domnevnih svetih treh kraljev 
še vrsto drugih domišljijskih podrobno-
sti. Melhior naj bi bil najstarejši, sivolas – 

Gašper mladenič dvajsetih let Boltežar pa 
mož; tako naj bi bili simbolično predstavlja-
li tri človekove starostne dobe. Ali pa naj bi 
bili sveti trije kralji simbolično predstavljali 
pogane betlehemski pastirji so namreč za-
stopali Jude - Gašper naj bi bil predstavnik 
semitov, Melhior jafetidov, Boltežar pa ha-
mitov, zato so začeli upodabljati Melhiorja 
kot Evropca, Gašperja kot Azijca, Boltežarja 
pa kot Etiopca - črnca... Vsa ta dediščina 
srednjeveške pobožne domišljije se je sko-
zi stoletja ohranila v naš čas. Po njej upo-
dabljajo umetniki svete tri kralje na slikah 
in kipih in v jaslicah: eden je starec, drugi 
je mož, tretji je črnec...« Domnevne ostan-
ke svetih treh kraljev so hranili v stolnici v 
Kölnu ob Renu, kamor se je zgrinjalo veliko 
romarjev. Tudi pobožni Slovenci s Kranj-
skega, iz Štajerske in Koroške so radi romali 
v „Kelmorajn“.

Vir: Ognjišče

BOŽJA BESEDA 2. NEDELJA PO BOŽIČU 
Iz svetega evangelija po Janezu 1, 1-18

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila 
pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 
začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in 
brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej 
je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. 
In luč sveti v temi, a temă je ni sprejela. Bil 
je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo 
Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi na-
mreč pričeval o luči, da bi po njem vsi spre-
jeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi 
o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega 
človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila 
na svetu in svet je po njej nastal, a svet je 

ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda 
njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo spre-
jeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, 
vsem, ki verujejo v njeno ime  in se niso ro-
dili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, 
ampak iz Boga. In Beseda je meso postala 
in se naselila med nami. Videli smo njeno 
veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot 
edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Ja-
nez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, 
o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za me-
noj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli mi-
lost za milostjo. Postava je bila namreč dana 



3

po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po 
Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; 
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naro-
čju, on nam je razlóžil.

V bogoslužju druge božične nedelje 
beremo Uvod (Prolog) v Janezov evange-
liji, ki smo ga slišali že tudi na sam božični 
dan. Po hrupu minulih dni in tekanju po 
nakupih ter iskanju daril, nas Cerkev po-
novno vabi, da se zopet zazremo v skriv-
nost Kristusovega rojstva, da bi jo globlje 
doumeli ter odkrili njeno pomembnost 
za naše življenje. Uvod je izje-
mno besedilo, ki predstavi ču-
dovit povzetek krščanske vere. 
Začne od zgoraj: »V začetku je 
bila Beseda in Beseda je bila pri 
Bogu in Beseda je bila Bog« (Jn 1,1) in nato 
razodene neverjetno in za človeka nedo-
umljivo novost: »In Beseda je postala meso 
in se naselila med nami« (Jn 1,14a). To 
nikakor ni retorični izraz, ampak resnič-
no živeta izkušnja! O tem govori namreč 
Janez, ki pričuje, ker je to videl: »In videli 
smo njeno slavo, slavo, ki jo ima od Očeta 
kot Edinorojeni, polna milosti in resnice.« 
(Jn 1,14b). Teh besed ni zapisal nek učen 
rabin ali učitelj postave, temveč so te bese-
de pričevanje ponižnega ribiča, ki ga je še 
kot mladeniča povabil Jezus iz Nazareta. V 
treh letih življenja z Njim je skupaj z drugi-
mi apostoli tako močno okušal Kristusovo 
ljubezen, da se je celo sam imenoval »uče-
nec, ki ga je Jezus ljubil«. On je Jezusa videl 
umreti na križu. Videl ga je, ko se je prika-
zal, potem ko je vstal. Skupaj z drugimi je 
prejel njegovega Duha. Iz vse te izkušnje, 

ki jo je premišljeval v svojem srcu, je prišel 
do globoke gotovosti: ‚Jezus je učlovečena 
Božja Modrost, je večna Božja Beseda, ki 
je postala umrljiv človek‘. Za pravega Izra-
elca, ki pozna Sveto pismo, to ni nesmisel, 
temveč dopolnitev celotne Stare zaveze: v 
Jezusu Kristusu je se je dopolnila skrivnost 
Boga, ki govori z ljudmi kot s prijatelji, 
ki se je Mojzesu, razumnim in prerokom 
razodel po Postavi. Ko so učenci spozna-
vali Jezusa, bili z njim, poslušali njegovo 
oznanjevanje ter videli znamenja, ki jih je 
delal, so prepoznali, da se v Njem uresni-

čuje vse Sveto pismo. Krščanski 
avtor, Hugo de San Vitores pra-
vi: »Vse božansko Sveto pismo 
sestavlja eno samo knjigo in ta 
knjiga je Kristus, govori o Kris-

tusu in najde v Kristusu dopolnitev« (Hugo 
de San Vitores, De arca Noe 2,8). Za vsake-
ga moškega in žensko je potrebno, da najde 
globok smisel za svoj obstoj. Za to ne za-
dostujejo knjige, niti Sveto pismo ne. Ot-
rok iz Betlehema nam razodeva in posre-
duje resnično, dobro in zvesto obličje Boga, 
ki nas ljubi in nas niti v smrti ne zapusti. 
Janez zaključi Uvod z besedami: »Boga ni 
nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva 
v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 
1,18). Marija, Jezusova Mati, je bila prva, 
ki je odprla svoje srce in zrla »Besedo, ki 
je postala meso«. Ponižno galilejsko dekle 
je tako postalo »Sedež Modrosti«! Kakor 
je bil povabljen apostol Janez, tako je tudi 
vsak od nas, da »Marijo vzame k sebi« (Jn 
19,27), da bi tako globlje spoznal Jezusa in 
okušal zvesto in neizčrpno ljubezen.

Vir: hozana.si
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JEZUS ME LJUBI!
Skozi vsa leta mojega življenja me je On, 

ki je ljubezen, spremljal, me držal za roki, 
me vodil. V vseh mojih slabostih mi je da-
jal moči, me tolažil, ozdravljal moje rane, za 
katere sploh nisem vedela, da so tako globo-
ke. Že od zgodnjega otroštva sem imela ob-
čutek manjvrednosti, da nisem sprejela, da 
me nihče nima rad. Očeta sem se bala, pred 
njim sem trepetala. Mamo sem imela rada. 
Ustvarila sem si družino in se po svojih mo-
čeh trudila, da bi bila dobra mati in žena svo-
jemu možu. Spremljala me je težka bolezen 
in večkrat sem se čutila zelo utrujena. Nekaj 
časa sem živela v tujini, kar me je še bolj bole-
lo. Bila sem osamljena. Vedno sem se zateka-

la v Božje srce in tam iskala moči in tolažbe. 
Ker pa je srce ranjeno, rani tudi druge oko-
li sebe. Ko sem slišala, da Jezus zdravi rane, 
sem se tudi jaz udeležila maše za ozdravlje-
nje. Ko je duhovnik molil zame in mi položil 
roko na čelo, sem padla in počivala v Duhu. 
Jezus se me je dotaknil s prečudovito Ljubez-
nijo, me božal, me tolažil in mi tiho šepetal, 
da me ljubi. Sveti Duh je molil v meni, se zah-
valjeval za moje življenje. Čutila sem, da sem 
sprejeta, bila sem zelo srečna. Hvala Ti, dragi 
moj Jezus! Ti si moja moč, moja rešitev, moja 
edina sreča, moja pot, Resnica in Življenje!

J. K.
Vir:http://prenova.rkc.si 

ZGODILO SE JE:
MIKLAVŽEVANJE

Letos je bilo miklavževanje kot običajno 
dan pred godom svetega Miklavža 5. de-
cembra v župnijskih cerkvah na Jesenicah 
in pri Svetem Križu. Srečanje na Jesenicah 
se je pričelo z igrico, ki so jo zaigrali naši 

mladi, potem pa je otroke obiskal in ob-
daril sv. Miklavž. V petek 6. decembra pa 
je sv. Miklavž obiskal še stanovalce in za-
poslene v Domu Franceta Berglja ter nato 
še na pediatričnem oddelku Jeseniške splo-
šne bolnišnice. 

PRED NAMI:
PRVO SOBOTNA POBOŽNOST 

“NA FATIMSKI NAČIN”
Pobožnost prvih sobot je že pred Fatimo 

priporočal papež Pij X. in obstoji predvsem 
v prejemu svetega obhajila v zadoščenje Ma-
rijinemu brezmadežnemu Srcu. Poleg tega 
naj bi vsako prvo soboto preživeli v duhu za-

doščevanja in v molitvi za duhovne poklice 
in svetost duhovnikov. MARIJINA VELIKA 
OBLJUBA V skladu s fatimskim razodetjem 
pa je najpopolnejša oblika prvo sobotne po-
božnost dopolnjena s petimi pogoji in nam 
zagotavlja srečno večnost ter prispeva k miru 
v naših družinah, skupnostih ter po vsem 
svetu. Devica Marija se je fatimski vidkinji 
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sestri Luciji po letu 1917 namreč prikazala 
tudi 10.decembra 1925 v samostanu Pon-
tevedra in ji rekla:“Hčerka moja, glej moje 
Srce, obdano s trni, katerega nehvaležni ljud-
je nenehno prebadajo s svojimi kletvami in 
nehvaležnostmi. Vsaj ti si prizadevaj, da me 
tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki 
se bodo pet mesecev, vsakokrat na prvo so-
boto, spovedali, prejeli sveto obhajilo, zmolili 
rožni venec in mi petnajst minut v premiš-
ljevanju petnajstih skrivnosti rožnega venca 
delali družbo v spravo za grehe, v njihovi 
smrtni uri stala ob strani z vsemi potrebnimi 
milostmi za zveličanje njihovih duš.”

Obhajanje petih prvih sobot ni samo 
Marijina, ampak je tudi Jezusova volja. Dne 
15. februarja. 1926 je Lucija doživela prika-
zanje Jezusa kot majhnega dečka.  Odlomek 
iz njunega pogovora:“Toda moj spovednik 
je rekel v pismu, da ta pobožnost na svetu 
ni potrebna, saj je že veliko duš, ki te preje-
majo na prve sobote na čast naši Gospe in 
petnajstih skrivnosti rožnega venca.”“Res je, 
moja hči, da mnogo duš začne, toda le malo 
jih konča; in tiste, ki končajo, delajo to z na-
menom, da bi dobile tamkaj obljubljene mi-
losti. Tiste duše, ki opravijo pet prvih sobot v 
gorečnosti in z namenom zadoščevanja Srcu 
tvoje nebeške Matere, so mi bolj všeč kakor 
tiste, ki to napravijo petnajstkrat, a mlačno 
in ravnodušno.”

Fatimskim pastirčkom Luciji, Frančišku 
in Jacinti se je leta 1916 prikazal angel miru, 
leta 1917 pa Devica Marija. Angel jim je ra-
zodel, da imata Presveti Srci Jezusa in Marije 

z njimi načrte usmiljenja. Devica Marija pa 
jim je pri junijskem prikazanju pokazala svo-
je Srce, obdano s trni, ki pomenijo naše gre-
he, in rekla, da Jezus želi vpeljati pobožnost 
do Njenega brezmadežnega Srca. Potrebno 
je, da zadoščujemo za svoje grehe in grehe 
vsega sveta. Gre pa tudi za veliko povezanost 
med Jezusovim in Marijinim Srcem. 

V skladu z Marijino veliko obljubo torej 
petkrat zaporedoma na prvo soboto v mese-
cu: - obhajamo zakrament sprave (spoved); to 
lahko storimo že več dni prej ali pozneje, a ob 
prejemu sv. obhajila moramo biti v posvečujo-
či milosti; - prejmemo zadostilno sv. obhajilo 
(to je osrednje dejanje pri obhajanju prvih so-
bot); - zmolimo del rožnega venca; - petnajst 
minut delamo družbo Marijinemu Srcu s pre-
mišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega 
venca; - vse to delamo z namenom zadošče-
vanja Marijinemu brezmadežnemu Srcu. S 
pobožnostjo petih prvih sobot, če jo vzamemo 
resno, nam Devica Marija poleg miru (in po-
sredno časne sreče) zagotavlja večno srečno 
življenje v nebesih. Iz upravičenih razlogov, z 
dovoljenjem duhovnika, lahko naštete pogo-
je izpolnimo na nedeljo po prvi soboti. Kdor 
ljubi Jezusa in Marijo, se prvo sobotne pobož-
nosti ne bo udeležil samo petkrat, ampak mu 
bo postala življenjsko pravilo in priložnost za 
izkazovanje ljubezni do Jezusa, Device Marije 
in vseh ljudi. Nekateri vse življenje opravlja-
jo prvo sobotno pobožnost na fatimski način. 
Znano je, da sta to storila prav sestra Lucija in 
ljubljanski škof Gregorij Rožman. 

V župnijski cerkvi na Jesenicah bomo sku-
paj molili 3.1., 1.2., 7.3., 4.4. in 2.5. 
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KARITAS – Koliko dajati za 
dobrodelne namene?

Dovolite, da z odgovorom na vprašanje 
vas in vaše žene začnem iz malo širšega kon-
teksta dobrodelnosti oziroma sočutja do naših 
bližnjih: “Lačen sem bil in ste mi dali jesti, že-
jen sem bil in ste mi dali piti …” (prim. Mt 25, 
31–46). Ne visoke teorije, ne še tako imenitni 
sklepi, super načrtovanja, seje, ampak dejanja, 
ki izvirajo iz srca naše vere, bodo ključna ob 
poslednjem srečanju s Kristusom, ali kot je za-
pisala sv. mati Terezija: “Naše delo nas kliče, da 
vidimo Jezusa v vsakem človeku. Vsak posebej 
je Jezus v svoji boleči preobleki. Lačen ljubezni 
gleda nate. Žejen prijaznosti te roti zanjo; brez 
zaupanja je in upa vate; bolan je in v ječi – pri-
jateljstva hoče od tebe.” Res je, ljudje potrebu-
jejo materialno pomoč. Ob tem pa je prav, da 
se zavedamo, da so še druge potrebe, stiske in 
oblike revščine, ki so morda še hujše in se med 
seboj prepletajo: materialna, duševna, duhovna 
revščina in socialne stiske. Če imamo to pred 
očmi, potem bo tudi odgovor na vprašanje, ko-
liko naj bi dali, oziroma kot ste slišali, “toliko, 
da vsaj malo zaboli,” veliko lažji. No, verjetno 
je to, “da malo zaboli”, predvsem to, da podari-
mo toliko, da ob prihodkih, ki jih imamo, npr. 
v adventu živimo malo bolj skromno in prih-
ranjeno podarimo v določen namen; oziroma 
da se nečemu odpovem, kar mi je sicer prijet-
no, npr. da grem v adventu desetkrat manj na 
kavo in prihranjeno darujem v dobre namene 
(kava je samo simbol za mnoge druge reči). 
Bistveno je, da pri darovanju ne pozabimo, da 
podariti pomeni presegati preračunljivost; pre-
segati zmotno mišljenje, češ zdaj pa sem nekaj 
podaril in je za eno leto mir in se lahko spet 

prepustim svojem ugodju in udobju. Na zunaj 
človek sicer lahko igra neki populizem, navi-
dezno sočutje, “velikega dobrotnika”, ampak 
človekovo srce je jasno in neizprosno: “Je to res 
bilo dejanje ljubezni in pravičnosti ali pa je bil 
ospredju bolj moj ego in želja po navidezni po-
miritvi in želja po pozornosti?” Vem, da je vaše 
vprašanje zelo iskreno, in prav zato boste glede 
na to, kakšne so vaše možnosti, z ženo najbolj 
modro in preudarno presodila, koliko lahko 
podarita. Ja, “malo zaboli”, ampak to je tista 
pozitivna bolečina vsaj na dolgi rok, v kateri se 
korak za korakom gradi pristen in zdrav odnos 
do materialnih stvari. Že modri Seneka je za-
pisal: Materialne stvari modrim ljudem služijo, 
neumnim pa gospodujejo! Prositi, podariti in 
zahvaliti se – to so prabesede človeškega sožitja. 
Pri tem je najpomembnejše, da pri dajanju člo-
veka ne ponižamo in ne prizadenemo njegove-
ga dostojanstva, zato naj se to ne dogaja zviška. 
Po drugi strani pa moramo tudi sami pustiti, 
da nas kdo obdaruje, ne da bi se za vsako ceno 
hoteli oddolžiti. Človek, ki je zares hvaležen in 
zna obdarovati druge, zna tudi sprejemati.

Naredimo nekaj lepega in dobrega za Boga, 
naše bližnje in za same sebe oziroma kot je za-
pisano na pročelju najstarejše univerze v Aziji, 
sv. Tomaža v Manili na Filipinih: To, da si in 
kar si, je Božji dar tebi; to, kar boš naredil iz 
svojega življenja, pa je tvoj dar Bogu in ljudem 
in samemu sebi.

Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof

ZAHVALA ZA POMOČ  
IN SODELOVANJE

Iz srca hvala vsem, ki ste pripomogli, da je 
bilo božično praznovanje primerno prazniku, 
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ki mu gre! Najprej hvala vsem liturgičnim sode-
lavcem ministrantom, organistom in pevcem, 
krasilki ga. Marici, skavtski bratovščini in mla-
dincem, ki so postavili jaslice in smreke, skupi-
ni ročnih del za okraske na smrekah, vsem, ki 
skrbite za čistočo našega svetišča, vsem, ki ste s 
svojo molitvijo in glasnim petjem povzdignili 
slovesnost praznovanja! Hvala tudi vsem, ki ste 
se v teh dneh spomnili na svoja dušna pastirja s 
kakšnim darilom, voščilnico ali besedo pozor-
nosti in zahvale. Naj vam Bog povrne!

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA 
POLJSKO OD 30.4. DO 3.5. 2020

V času prvomajskih počitnic bo organizi-
rano štiridnevno romanje na Poljsko. Ogledali 
si bomo Krakow, Marijino središče v Często-
chowi, Wielicka - rudnik soli, Auschwitz – 
koncentracijsko taborišče in Wadowice - roj-
stni kraj svetega papeža Janeza Pavla II. 18. 
maja bo ravno obhajal 100 rojstni dan! Namen 
romanja bo tudi za  našega diakona Martina 
Lebana pred njegovo novo mašo.  Odhod 
avtobusa bo v četrtek ob 5h, vrnemo pa se v 
nedeljo zvečer. Cena romanja je 300€ na ose-
bo. Prijave na romanje že sprejemamo v žu-
pnijski pisarni. Ob prijavi prosim poravnajte 
tudi akontacijo 50€. Komur se zdi bolje, lahko 
romanje  v župnijski pisarni poravna tudi po 
mesečnih obrokih do odhoda na romanje. 

 
VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2019

Podatki so za leto 2019, v oklepaju pa so 
podatki za leto 2018.

SVETI KRSTI:
Sveti krst je na Jesenicah prejelo 14 otrok 

in 3 katehumeni  (14). Dečkov je bilo 9, deklic 
pa 5.  Od tega so bili 3 zakonski, 2 civilno za-
konska in 9 iz izvenzakonskih skupnosti.

Sveti krst je pri Svetem Križu prejelo 5 
otrok (5), dečki so bili 3 in deklic 2. Od tega 
je bil 1 zakonski in 4 iz izvenzakonskih skup-
nosti.

PRVO SVETO OBHAJILO:
V župniji Jesenice je bilo 15 prvoobhajan-

cev (6), pri Svetem Križu pa jih lani ni bilo.
SVETA BIRMA:
V župniji Jesenice in pri Svetem Križu ni 

bilo birme.
SVETI ZAKON:
V župniji Jesenice sta bila sklenjena 2 sv. 

zakona (2).
Pri Svetem Križu ni bil sklenjen noben sv. 

zakon (1).
POGREBI:
Na Jesenicah je bilo 62 (56) cerkvenih 

pogrebov: 24 moških in  38 žensk. Previdenih 
(prejeli zakramente za umirajoče) je bilo 8, 
neprevidenih pa 54.

Pri Svetem Križu so bili 3 (3) pogrebi: 1 
moški, 2 ženski. Neprevideni so bili 3.

NEDELJNIKI:
Štetje obiskovalcev nedeljskih svetih maš 

se opravi na dve nedelji v letu. Na Jesenicah je 
bilo nedeljnikov 315, pri Svetem Križu pa 68.

SVETO OBHAJILO:
Na Jesenicah je bilo podeljenih 19.000 ob-

hajil, pri Svetem Križu pa 4.500.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Janez Košnik (Bokalova), Angelca Bremec 

(Aljaževa), Nika Božič (Hrušica), Albina Mari-
ja Pazlar (Bokalova), Marija Vavtar (Žerjavec)



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 JANUAR 2020
• Binkoštna dvorana bo v ponedeljek 6. 

januarja po večerni sveti maši.
• »agape« v župniji Jesenice bo v nedeljo 

12. januarja.
• Načrtovanje Karitas bo v ponedeljek 

13. januarja po večerni sveti maši v žu-
pnijskem domu.

• Darovanje »ofer« za župnika bo v ne-
deljo 19. januarja.

• Slavilni večerni so vsak petek po večerni 
sveti maši v župnijski cerkvi Sv. Lenarta.

• Srečanje molitvene skupne Jezusovega 
usmiljenega Srca za duše v vicah bo v 
ponedeljek 27. januarja po sveti maši v 
župnijski cerkvi Sv. Lenarta.

• Na svečnico 2. februarja bo pri sveti maši 
blagoslov sveč, ki jih boste lahko kupili 
pred sveto mašo in jih odnesli domov.

BRALCI BOŽJE BESEDE:
januar 7.30 10.00

2. nedelja po božiču
5.1.

IRENA STEVANOVIĆ
ALENKA RAVNIK

SARA ĐUKANOVIĆ
ANKA LIČOF

Gospodovo razgla-
šenje

6.1. ob 18h

VERONIKA TARMAN
HELENA BRICELJ

Jezusov krst
12.1.

ANAMARIJA DIJAK
META RAKOVEC

 SONJA RAJKOVIČ
SIMONA KOMLOŠI

2. nedelja med letom
19.1.

 MARJAN PETRIČ
OLGA PETRIČ

 ŽIGA VIŠNAR
MARIJA KOZMUS 

3. nedelja med letom
26.1.

IRENA STEVANOVIĆ 
ANAMARIJA DIJAK

KLEMEN VOLČINI
VESNA VOLČINI

Svečnica
2.2.

MARTA REBOLJ
MARJETA ŽOHAR

MIRO LEBAN
CIRILA LEBAN


