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Bratje in sestre!  »V nedeljskem jutru, v zori zlati, nastal nenadno je potres. In angel Božji, sel
krilati, prišel iz svetih je nebes. Nagrobni kamen dvigne preč, Zveličarja ni v grobu več! Aleluja,
aleluja!« Tako opeva Gospodovo vstajenje naša ljudska pesem. Evangelist Matej pa ga opisuje z
besedami: »In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter
odvalil kamen in je sédel nanj!« Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z
njegovim  vstajenjem  postal  njegov  kraljevski  prestol:  »Kajti  zakraljeval  je  naš  Gospod,  Bog
Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova
zaročenka  se  je  pripravila!«  Dragi  bratje  in  sestre!  Vsem želim  globoko  doživetje  in  izkustvo
vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: »Vzdrami se, ki
spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!« (Ef 5,14). Letošnja velika noč je zaznamovana s
posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: Čestitam vsem strokovnim službam in civilnim oblastem
in se jim zahvaljujem za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge.
V varstvo nebeškega Očeta se izročamo s psalmistom: »Zato se ne bojimo, tudi ko se zemlja trese in
se gore rušijo v osrčje morja« (Ps 46,3). Naj se tudi med nami uresničuje Pavlov izrek: »Tistim, ki
Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu!« (Rim 8,28). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in
zakorakamo v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se
požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in zmagam naproti. Gospod nas
vabi: »Jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). Pozdravljam vse in utrujene in preskušane; pozdravljam

vse zamejce in izseljence: Tudi priljubljenivelikonočni obredi in običaji naj utrjujejo vašo
pripadnost Cerkvi in krepijo vašo povezanost z rojaki: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč!

Aleluja!
msgr. dr. Jurij Bizjak
koprski škof

BOŽJA BESEDA CVETNA NEDELJA 
Iz svetega evangelija po Mateju 21, 1-11

Ko so se Jezus in učenci približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je  Jezus  poslal
dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in
oslička pri njej. Odvežíta ju in ju pripeljíta k meni. Če vama kdo kaj poreče, recíta: ›Gospod ju
potrebuje, in takoj ju bo vrnil.‹ «  To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po
preroku, ki pravi: ›Povejte síonski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in na
osličku, mladiču vprežne živali.‹  Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naróčil. Pripeljala
sta oslico in njenega mladiča, položila nanju vsak svoj plašč in Jezus je sédel gor. Zelo  veliko  ljudi
iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih stlali po poti.
Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljen,
ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto
vznemirilo in govorilo: »Kdo je to?«  Množice pa so odgovarjale: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v
Galileji.«

Leto za letom evangeljski odlomek cvetne nedelje pripoveduje o Jezusovem vhodu v Jeruzalem.
Skupaj s svojimi učenci ter naraščajočo množico romarjev se je povzpel iz Galilejske ravnine v
Sveto mesto. Kakor stopnice pri tem vzponu so nam evangelisti posredovali tri Jezusova naznanila
trpljenja ter s tem istočasno pokazali, kako se med tem romanjem dogaja tudi notranje vzpenjanje.
Jezus je na poti k templju, k kraju, kjer je Bog, kakor pravi 5. Mojzesova knjiga, želel, da bo tam



prebivalo njegovo ime (prim. 5Mz 12,11; 14,23). Bog, ki je ustvaril nebo in zemljo, si je dal ime, s
katerim ga je mogoče klicati, še več, se ga je mogoče dotikati. Vsak kraj je zanj premajhen, a kljub
temu in ravno za to, si on sam izbere kraj in ime, da je lahko tam On osebno kot pravi Bog, češčen
kot Bog med nami. Iz pripovedi o dvanajstletnem Jezusu vemo, da je imel rad tempelj kot hišo
svojega Očeta, kot domačo hišo. Sedaj je ponovno prišel v ta tempelj, toda njegova pot gre naprej,
saj je zadnji cilj njegovega vzpona križ. To je vzpon, ki ga pismo Hebrejcem opisuje kot vzpon do
šotora, ki ni narejen s človeškimi rokami, vse do Božjega obličja. Vzpon do Božjega obličja gre
preko križa. To je vzpon do »ljubezni do konca« (prim. Jn 13,1), ki je resnična gora Boga, dokončen
kraj stika med Bogom in človekom. Med vhodom v Jeruzalem je ljudstvo pozdravljalo Jezusa kot
Davidovega sina z besedami romarskega psalma 118: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki
prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« (Mt 21,9). Zatem je prišel v tempelj. Toda tam,
kjer naj bi bil kraj srečanja Boga in človeka, je našel prodajalce živali in menjalce denarja, ki so
svojim kupčevanjem zasedli ta kraj molitve. To bi lahko počeli kje drugje, saj je bil ta prostor, ki so
ga zasedli namenjen za nekaj drugega. Bil je dvorišče za pogane. Izraelov Bog, je bil namreč edini
Bog vseh ljudstev. Četudi pogani niso vstopali,  če tako rečemo, v Razodetje, pa so se lahko na
dvorišču vere v molitvi približali edinemu Bogu. Izraelov Bog, Bog vseh ljudi, je namreč vedno
pričakoval njihovo molitev, njihovo iskanje, njihovo klicanje svojega imena. Ob vsem tem je prav,
da se zamislimo tudi mi kristjani. Je naša vera tako čista in odprta, da lahko ob njej 'pogani', torej
osebe, ki iščejo ter se sprašujejo, zaslutijo luč edinega Boga ter se tako pridružijo na dvorišču vere
naši molitvi in tako s svojimi vprašanji postanejo morda tudi oni Njegovi častilci. 

Vir: hozana.si

Molitev kot zahvala, slavljenje, spoštovanje

Pogosto mislimo, da je molitev v tem, da nekaj prosimo Gospoda, kakor da gremo v trgovino s
seznamom, kaj moramo kupiti. Molitev, v kateri samo nekaj prosimo Gospoda, se lahko primerja z
igranjem samo enega glasbenega instrumenta. Če hočemo spodbuditi Božjo moč in priti v Božjo
prisotnost,  Bog  hoče,  da  ga  hvalimo,  slavimo  in  spoštujemo.  Potem  je  to  cel  orkester  z  več
glasbenimi instrumenti. Hvaliti Boga zato, ker je dober, slaviti zato, ker je velik in spoštovati zato,
ker  je  svet.  To  so  ugodna  tla  za  vse  blagoslove  in  Božje  milosti.  To  je  garancija  za  srečo  in
izpolnjeno  srce,  kljub  problemom  in  oviram,  na  katere  naletimo.  Sv.  Pavel  v  Prvem  pismu
Tesaloničanom piše:  »Neprenehoma molitev!  V vsem se  zahvaljujte;  kajti  to  je  Božja  volja  v
Kristusu Jezusu glede vas. Obstajajo oblike molitve, ki je skupna vsem. To je prosilna molitev,
kadar pred Gospodom za nekoga prosimo. Kadar beremo Sveto pismo, najdemo veliko prosilnih
molitev. Lahko se spomnimo molitve Mojzesa, ki se je pokazala za uspešno in zelo močno. Stal je
pred Gospodom z dvignjenimi rokami in Izraelci so zmagovali. Prav tako molitev kraljice Estere, ki
je prosila  pred Gospodom za svoj narod, da bi se rešil. Tudi Nova zaveza je polna primerov ljudi, ki
so prosili Gospoda. Jezus jim je pokazal učinkovitost prosilne molitve. Rekel je: »Prosite in vam bo
dano. Iščite in boste našli« (Lk 11,9) On ni rekel, morda se vam bo dalo. Na primeru stotnika, ki je
prišel prosit za svojega sina vidimo, da je Jezus dal na preizkušnjo stotnikovo vero, ko mu je rekel:
»Pojdi, tvoj sin živi!« (Jn 4,50) Blažena Devica Marija je velika priprošnjica! Ona je posredovala na
svatbi v Kani Galilejski: »Karkoli vam reče, storite!« (Jn 2,5) Ona posreduje za nas tudi danes. Radi
se zatekajmo k njeni priprošnji.

Vir: Prenova, KKPSLO

Bolezen Koronavirus - z namenom

Človeštvo je dobilo točno takšno bolezen, kot si jo je zaslužilo. Naravo smo nehali ceniti in zato
smo dobili tako bolezen, da začutimo, kako je naše bivanje v njej tako dragoceno. Nehali smo delati



za družino, zato nas je ta bolezen zaprla po domovih, da smo se ponovno naučili, kako funkcionirati
kot družina. Nehali smo ceniti stare in bolne in zato nas je ta bolezen spomnila, kako ranljivi so.
Nehali smo ceniti zdravnike in farmacevte, da smo ugotovili, kako nenadomestljivi so. Nehali smo
spoštovati učitelje in zato je ta bolezen zaprla naše šole, da bi starši lahko poučevali sami. Mislili
smo, da lahko kupimo vse, da smo lahko kjer koli in s komer koli si želimo in zato imamo tovrstno
bolezen, da spoznamo, da nismo vsemogočni. Prosti čas smo preživljali v nakupovalnih središčih,
zato jih je bolezen zaprla,  da se zavemo, da si sreče ne moremo kupiti.  Veliko pozornosti  smo
posvetili svojemu videzu, zato nam je bolezen prekrila obraze, da smo spoznali, da naša lepota tam
ne obstaja. Mislili smo, da smo gospodarji tega planeta, zato smo dobili to bolezen, da bi nas lahko
nekaj tako majhnega, kar ni mogoče niti videti, pokorilo in nam dalo nekaj ponižnosti. Ta bolezen
nam je veliko vzela,  hkrati  pa nam daje priložnost,  da se tako naučimo in razumemo, kaj je v
življenju najbolj pomembno.

Michaela Rekl 

ZGODILO SE JE:

DUHOVNI VIKEND BIRMANCEV

Ker se skupno potovanje proti birmi hitro bliža koncu, smo v mesecu februarju v Kočevski Reki
skupaj  iskali  prave  poti  mladosti.  Naša  glavna  tema  je  bila:  kaj  je  resnična  ljubezen?
Odkrivali  smo razlike  med  moškim in  žensko,  imeli  pričevanje  o  zakramentu  svetega  zakona,
skupaj  smo ugotovili,  kaj pomeni čistost  in zakaj se odpovedati  pornografiji.  Vsak dan smo se
srečali z Jezusom, v molitvi, pri sveti spovedi, nato pri sveti maši, ko smo Jezusa prejeli v svoje
srce. Pri adoraciji pa smo se Jezusu lahko zahvalili, da nas je gospod Jože lepo sprejel, da sta nas
Petra in Nejc vodila skozi celoten vikend, za naše voditelje, animatorje in našega župnika Borisa, ki
nas je z Jesenic prišel obiskat, ter za naši dve kuharici, ker sta tako super kuhali, da nismo bili lačni.
Skupnih  obrokov,  uživanja  v  naravi  in  zabavnih  večerov  je  bilo  kmalu  konec.  Z  nasmejanimi
obrazi, polnimi glavami novih stvari in obogateni z duhovnostjo smo se odpravili domov. Na poti
smo  se  ustavili  še  v  Velikih  Laščah,  kjer  smo  na  hitro  pozdravili  gospoda  Andreja  Ojstreža.



POSTNO ROMANJE - V ŽUPNIJI SMLEDNIK IN SORA

Ker sledimo Jezusovim korakom smo zastavili pot pod noge. Dober sprehod v veselem postnem
času s PRIDIHOM SPOKORNOSTI je bil to - priti do cilja največje ljubezni. Veselje, saj kristjani
živimo iz velike noči.

Vnete duše romarjev so v nabito polnem avtobusu povzdignile donenje molitve rožnega venca do
prve  postaje:  SMLEDNIK.  Molitev  križevega pota.  Nad vasjo  se  dviga  hrib  Kalvarija,  kjer  je
postavljenih 14 baročnorokokojskih kapel križevega pota iz leta 1772. Postavili so jih grajski iz
bližnjega gradu Valburg, leta 2001 pa jih je ponovno poslikala Maša Mašukova. Na vrhu je veliko
razpelo, na levi in desni strani pa velika gola križa. Nad njimi se dviga razvalina Starega gradu. Vse
je pod zaščito Registra kulturne dediščine Slovenije.

Druga postaja: SORA.  V Karmeličanskem samostanu so nas prejele mati prednica s. Terezija, s.
Marta in s. Snežna - pripravnica. Njihovo poslanstvo: v tišini in molitvi ponižno služiti Cerkvi.
Posebnost klavzurnega življenja v karmelu je kontemplativna molitvena drža pred Gospodom in
bivanje v njegovi navzočnosti za Cerkev, za človeštvo . . . . Videli smo KARMELSKI ŠKAPULIR,
ki spominja na posebno posvetitev Mariji. Je rjave barve. To sta dva kosa blaga - eden je okrašen s
podobo Karmelske Matere Božje, drugi pa s podobo presvetega Srca Jezusovega. Med seboj sta
povezana z dvema trakovoma in nosi se pod obleko kot svetinjo. Kdor ga nosi je dolžan živeti po
evangeliju.  Hvala  sestram  za  kvaliteto  življenja.  Vsi  skupaj  smo  zapeli  Oljsko  goro
tiha . . . . .Ogledali smo si novo župnišče, ki ga je postavil župnik Jože Čuk. V kapeli Svete družine
nas je sprejel in predstavil župnijo. Nato smo odšli v cerkev sv. Štefana na pobočje. Vzpenjali smo



se  po  številnih  stopnicah.  Cerkev  je  navdihujoča:  nad  glavnim oltarjem slika  mučeniške  smrti
prvega mučenca,  velika okna pa so vitraži -  vitraji  z liki  iz raznobarvnih stekel.  Močno nas je
združila molitev.  Vemo, da tudi posebno močan pečat tukaj daje vstajenjska procesija ob 4. uri
zjutraj.

Naslednje  postaje:  dober  orientacijski  ogled  tega  dela  Gorenjske  iz  avtobusa.  Duhovni  in
naravoslovni del je vodil župnik Boris od SMLEDNIKA- SORE- MEDVOD. V vsaki vasi na tej
relaciji  smo  spoznavali  pomembne  industrijske  objekte,  javne  zavode,  sodobna  nakupovalna
središča in zgodovinske znamenitosti : v Valburgi graščino, grad Goričane, Zbiljsko jezero, sotočje
Sore in Save.

Šel je ven in se kakor po navadi napotil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli z njim. Ko je prišel na
tisti kraj, jim je rekel: »Molíte, da ne pridete v skušnjavo!« (Lk 22, 39-40)

Anka Ličof, romarka



PRED NAMI:

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKI

1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih
razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo
kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC
1492). Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo 20. marca 2020 v kapeli doma sv. Marte v
Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta svete
spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z
Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne
smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka
objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je:
če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico:
»Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo
kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v
Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči
Katekizem.  Pomislite:  to  je  pravi  trenutek,  to  je  primeren  trenutek.  Dobro  opravljena  molitev
kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.1 Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga,
ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča
male  grehe.  Če  vsebuje  trdni  sklep  čim  prej  pristopiti  k  zakramentalni  spovedi,  doseže  tudi
odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).
2. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati
zakramenta sprave.
3. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.
4.  V primeru,  ko  zdravstvene  ustanove  (bolnišnice),  dom upokojencev  oziroma  civilna  zaščita
zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli
zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

VELIKI TEDEN V NAŠIH ŽUPNIJAH

Cvetna nedelja

S  Cvetno  nedeljo  pričenjamo  Veliki  teden.  Gre  za  spomin  slovesnega  Jezusovega  vstopa  v
Jeruzalem.  Jezusa jahajočega na osličku ljudje pozdravljajo z vzkliki »Hozana« in tako, da so
predenj polagali zelenje. Letos zaradi izrednih razmer blagoslovite zelenje doma z blagoslovljeno
vodo. Blagoslovljeno zelenje doma hranimo na častnem mestu do prihodnje Cvetne nedelje. Lansko
zelenje  sežgemo  v  ognju.  Sveta  maša  bo  ob  10.  uri  obhajana  v  zaprti  župnijski  cerkvi  brez
navzočnosti ljudstva. Povabljeni, da spremljate prenos svete maše iz mariborske stolnice po TV
SLO 2 enako ob 10. uri. Pri bogoslužju bomo prebrali pasijon po Mateju, evangeljsko poročilo o
zadnjih urah Jezusovega zemeljskega življenja.

Veliki četrtek 

Na  Veliki  četrtek  se  spominjamo,  kako  je  Jezus  pri  zadnji  večerji  s  svojimi  učenci,  postavil
zakrament svete maše in mašniškega posvečenja. Pri tej večerji je učencem umival noge in jih s tem
učil ponižnega služenja. 

Dopoldan v ljubljanski stolnici ne bo krizmene svete maše, ki bo prestavljena na čas, ko se bodo
razmere uredile.  Pri  tej  sveti  maši  nadškof blagoslovi  bolniško in krstno olje ter  posvetil  sveto
krizmo, ki se  uporablja pri krščevanju, birmovanju in posvečevanju diakonov ter duhovnikov. 



Ob  18.  uri  bodo  obredi  Velikega  četrtka  brez  navzočnosti  ljudstva.  Povabljeni,  da  spremljate
bogoslužje preko TV. Na večer tega dne utihnejo zvonovi in orgle, ker se začenja čas Jezusovega
trpljenja.  Nabirka  večerne  svete  maše  bi  bila  namenjena  župnijski  Karitas.  Ker  svete  maše  z
ljudstvom ne bo, povabljeni, da darujete svoje darove na bančni račun Karitasa 6100 0000 2930
911. Ta večer nas Cerkev vabi, da skupaj z Jezusom molimo na Oljski gori. Molitev oblikujte po
svojih domovih.

Veliki petek

Na Veliki petek se spominjamo, kako je Jezus umrl na križu za nas. Ta dan je edini dan v letu, ko ne
obhajamo svete maše!

Križev pot molite doma po možnosti ob 15. uri, lahko s pomočjo radia Ognjišče ali ob drugi uri. 

Župnik (duhovnik) opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez navzočnosti vernikov, v
zaprti cerkvi. 
Povabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer)

Ta dan je strogi post, ko se smemo le enkrat na dan do sitega najesti in se vzdržimo mesnih jedi!

Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa
(14. september 2020).

Velika sobota

Velika sobota je dan, ko Jezus počiva v grobu. 

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. Radiu.
Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa
blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in
17.00.

Ob 15.00 bom kot upravitelj vseh treh župnij opravil blagoslov jedil iz zaprte župnijske cerkve
na  Jesenicah  brez  navzočnosti  vernikov. V  duhu  se  lahko  pridružite  temu  blagoslovu  in  z
blagoslovljeno vodo pokropite vaša jedila.

Velikonočna  vigilija  na  Veliko  soboto  je  najpomembnejša  in  najbolj  slovesna  sveta  maša  v
cerkvenem letu. Prvi kristjani so v spomin na Jezusovo vstajenje v molitvi prebedeli celotno noč. 

Velikonočna vigilija bo obhajana ob 20.00 v zaprtih župnijskih cerkvah brez navzočnosti ljudstva.
Povabljeni,  da  se  mi  v  duhu  pridružite.  Povabljeni  k  ogledu  velikonočne  poslanice  slovenskih
škofov, ki bo na TV SLO 1 na Veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij
Bizjak).

Velika noč

Vstajenjska procesija letos odpade! Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00
zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:



Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo.  Nebeški  Oče,  blagoslovi  ta  velikonočni  zajtrk.  Naj  nas  velikonočni  prazniki  tako
prenovijo,  da  bomo vedno  bolj  hrepeneli  po  duhovni  hrani  ter  jo  našli  v  tvoji  besedi  in  sveti
evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sveta maša bo darovana ob 10. uri iz župnijske cerkve na Jesenicah, vendar ponovno v  zaprti
cerkvi brez ljudstva.

Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV 
SLO 2 ob 10.00).
Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma 
ob 11.35).
Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo prenos papeževega 
blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Darove za župnijo lahko v času epidemije nakazujete na bančni račun župnije: SI56 6100 0002
0488 881 za župnijo Jesenice in za župnijo Sveti Križ nad Jesenicami: SI56 6100 0002 0492 955.

KARITAS 

Zaradi epidemije Koronavirusa Župnijska karitas do nadaljnega ne obratuje. 
Za potrebe Karitasa (plačilo položnic prosilcev in druge stroške) lahko nakažete svoje darove na
račun Karitasa: SI56 6100 0000 2930 911. Hvala za vsak vaš dar!

VEROUK IN SVETA BIRMA

V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19 je verouk
do preklica odpovedan. 

Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo
birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodila
o birmah.

POLETNI ORATORIJ 2020

Letošnji poletni oratorij na Stari Savi bo po prvotnem načrtu od petka 26. junija do torka 30. junija. 
Če oratorija zaradi Koronavirusa ne bomo mogli izvesti v tem času, je rezervni termin od sobote 22.
avgusta do srede 26. avgusta. Geslo letošnjega oratorija je  »ZAUPAM, ZATO SI UPAM." 

PRESTAVLJENO JE ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO 

Zaradi izrednih razmer smo prestavili štiridnevno romanje na Poljsko na kasnejši termin in sicer od
26. do 29. oktobra. Upam, da bomo takrat lahko šli na romanje, drugače ga bomo ponovno morali
prestaviti na kasnejši termin, ko se bodo razmere uredile. Na romanju si bomo ogledali Krakow,
Marijino središče v Częstochowi, Wielicka - rudnik soli, Auschwitz – koncentracijsko taborišče in
Wadowice - rojstni kraj svetega papeža Janeza Pavla II. 18. maja bo ravno obhajal 100 rojstni dan!



Odhod avtobusa bo v ponedeljek ob 5h, vrnemo pa se v četrtek zvečer. Cena romanja je 300€ na
osebo, ki vključuje vstopnine, polni penzion, nočitve v dvoposteljnih sobah v hotelu FeroExpress
3*. Doplačilo za enoposteljno sobo je 60€. Prijave na romanje sprejemamo v župnijski pisarni. Ob
prijavi prosim poravnajte tudi akontacijo 50€. 

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:

Jožefa  (Pepca)  Meglič  (1.  maja),  Ana Brešan (Tavčarjeva),  Mato Jandrijevič  (Prešernova),  Ana
Škrbinc (Ukova), Peter Čepon (Zg. Plavž)


