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PRESVETO SRCE JEZUSOVO
Razmišljanje o sveti Evharistiji je zelo pri-

merno za mesec junij, mesec Jezusovega Srca. 
Evharistija nam približa in ponavzoči Kalvarijo 
z Jezusom na križu in z njegovim prebodenim 
Srcem. To Srce se je najbolj razodelo prav na gori 
najhujšega trpljenja. Ljubezen, ki je pripravlje-
na iti na križ, je najbolj odrešilna in pričeval-
na. Takšna je ljubezen Jezusovega Srca. Trplje-
nje in ljubezen sta se na Kalvariji poljubila. V 
najstrašnejšem trpljenju se je razodela največja 
ljubezen Božjega Srca. Ta njegova ljubezen se na 
zakramentalni način ponavzoči in se dotakne 
našega srca pri vsaki mašni daritvi, če le pri njej 
z odprtim srcem dejavno sodelujemo. Globino 
ljubezni evharističnega Božjega Srca so najbolj 
doumeli svetniki. 
Papež sv. Janez Pa-
vel II. nas je v svoji 
evharistični okro-
žnici Cerkev iz Ev-
haristije povabil: 
»Napotimo se, dra-
gi bratje in sestre, 
v šolo svetnikov, 
velikih oznanjeval-
cev resnične evha-
ristične pobožnos-

Spreobrnjenje 
je predvsem 
delo Božje 
milosti, ki 
stori, da se 
naša srca 

vrnejo Bogu.
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ti. V njih dosega teologija Evharistije 
polni sijaj doživljanja, ‚prevzame nas‘ 
in tako rekoč ‚ogreje‘.« V apostolskem 
pismu Ostani z nami, Gospod! je leta 
2004 za začetek evharističnega leta pa-
pež zapisal: »Pred očmi imamo svet-
nike. V Evharistiji so našli hrano za 
pot popolnosti. Kolikokrat so točili 
solze, ko so okušali tako veliki zakra-
ment in kolikokrat so pred oltarnim 

zakramentom doživljali neizrekljive 
ure ‚nebeškega veselja‘?« Prav za nas 
velja, kar je papež v istem pismu zapi-
sal: »Vi, dragi verniki, vnovič odkrijte 
dar Evharistije kot luč in moč za vaše 
vsakdanje življenje v svetu, pri nalogah 
vašega poklica in v najbolj raznolikih 
okoliščinah.« Letos obhajajmo praznik 
Srca Jezusovega 19. junija.

Vir: p. Anton Nadrah

BOŽJA BESEDA NEDELJA SVETE TROJICE
Iz svetega evangelija po Janezu 

(Jn 3,16-18)
Tisti čas je Jezus rekel Nikodému:  

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svoje-
ga edinorojenega Sina, da bi se nihče, 
kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi 
imel večno življenje. Bog namreč svo-
jega Sina ni poslal na svet, da bi svet 
sodil, ampak da bi se svet po njem re-
šil.  Kdor vanj veruje, se mu ne sódi;

kdor pa ne veruje, je že sojen, ker 
ne veruje v ime edinorojenega Božjega 
Sina.«

Danes obhajamo slovesni praznik 
Svete Trojice: Boga Očeta in Sina in 
Svetega Duha, praznik Boga, središ-
ča naše vere. Ko razmišljamo o Troji-
ci, pride na misel vidik skrivnosti: Tri 
so in so Eno, en sam Bog v treh Ose-
bah. V resnici Bog ne more biti dru-
go za nas v svoji veličini kot skrivnost, 
pa vendar se je razodel. Poznamo ga 
lahko v njegovem Sinu, in tako lahko 
poznamo Očeta in Svetega Duha. Da-

našnje bogoslužje pa ne pritegne našo 
pozornost toliko na skrivnost temveč 
na resničnost ljubezni, ki jo vsebuje ta 
prva in največja skrivnost naše vere. 
Oče, Sin in Sveti Duh so eno, ker so 
ljubezen in ljubezen je absolutna po-
življajoča moč. In enost, ki jo ustvari 
ljubezen je bolj enost, kot je zgolj fizič-
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na enost. Oče, da vse Sinu in Sin z hva-
ležnostjo sprejme vse od Očeta in Sveti 
Duh je kot sad te medsebojne ljubezni 
Očeta in Sina. Evangelist Janez prinaša 
ta Jezusov stavek: »Bog je namreč svet 
tako ljubil, da je dal svojega edinoroje-
nega Sina, da bi se nihče, kdor vanj ve-
ruje, ne pogubil, ampak bi imel večno 
življenje« (Jn 3,16). Na svetu je zlo, se-
bičnost, hudobija in Bog bi lahko pri-
šel obsodit svet, uničit zlo in kaznovat 
tiste, ki opravljajo dela teme. Na mesto 
tega pa je On pokazal, da ljubi svet, lju-
bi človeka, navkljub njegovemu grehu 
in je poslal to, kar ima kot najdrago-
cenejše, svojega edinorojenega Sina. 
Vendar, ne samo da ga pošlje, podari 
ga svetu. Jezus je Božji Sin, rojen za 
nas, ki je živel za nas, ki je ozdravljal 

bolne, odpuščal grehe, sprejemal vse. 
Na ljubezen, ki prihaja od Očeta, je Sin 
odgovoril tako, da je dal življenje za 
nas. Na križu usmiljena ljubezen Boga 
doseže višek. In ravno na križu nam je 
Božji Sin pridobil udeležbo pri večnem 
življenju, ki nam je bilo posredovano 
preko daru Svetega Duha. Tako so v 
skrivnosti križa navzoče tri božanske 
osebe: Oče, ki daje svojega edinoroje-
nega Sina za zveličanje sveta; Sin, ki 
je vse do konca izpolnil Očetov načrt; 
Sveti Duh, izlit v trenutku Jezusove 
smrti, ki prihaja, da bi nas napravil so-
udeležene pri božanskem življenju, da 
bi preoblikoval naše bivanje, ki naj bi 
ga poživljala božanska ljubezen.

Vir: hozana.si

HVALEŽNOST
Modra misel pravi: »Ko plešeš, ni-

maš za cilj, da bi dospel do določene 
točke, smisel plesa je, da uživaš na 
vsakem koraku!« Z nas bi bilo dob-
ro, če bi tako tudi živeli: da 
bi uživali, seveda v dobrem 
pomenu besede in da bi bili 
hvaležni za vsak korak, za 
vsak trenutek življenja, ne 
glede na to, kako poteka. 
Zato skupaj premislimo, 
zakaj je hvaležnost tako po-
membna. Hvaležnost je ena 
od najpomembnejših poziti-
vih naravnanosti ali ravnanj, 
ki se pojavljajo kot odgovor 

na sprejem določene dobrine ali dob-
rega. Katoliški nauk nas zelo spodbuja 
k hvaležnosti. Jezus je prepoznal dobro 
delo in je bil zares hvaležen za izkaza-
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no. Ko je pohvalil prešuštnico, ki mu je 
z dragocenim oljem mazilila noge, ali 
ko je pohvalil ubogo vdovo, ki je vrgla 
v zakladnico komaj dva novčiča. Evan-
geliji nam pripovedujejo, da je Jezus z 
veseljem sprejemal hvaležnost ljudi, ki 
so bili deležni kateregakoli Njegove-
ga dela. To vidimo v priliki o desetih 
gobavcih, ki jih je ozdravil, pa se mu 
je prišel zahvalil le eden in še ta je bil 
Samarijan, torej tujec. Prilika govori o 
tem, kako zelo si želi Jezus, da se mu 
zahvaljujemo. Apostol Pavel pogos-
to spodbuja vernike prve Cerkve, naj 
bodo hvaležni (Kol 3,15), naj se zah-
valjujejo Bogu (Kol 9,12). tudi sveta 
maša je najbolj vzvišena zahvala Bogu. 
Naša hvaležnost naj ne bo omejena 
samo na tiste, ki nam delajo dobro in 
samo za dogodke in darove, ki smo jih 
želeli in jih iz srca sprejemamo. Evan-
gelij nam govori, da nas je Bog ljubil, 
ko smo bili še grešniki ( Rim 5,8) in 
da Bog ljubi vse, brez izjeme, dobre in 
slabe, pravične in kri-
vične (Mt 5,45). Jezus 
nas spodbuja, da ne 
izkazujmo hvaležno-
sti le tistim, ki nam 
koristijo, so dobri in 
radodarni do nas, am-
pak naj se razširi tudi 
na tiste ljudi in do-
godke, ki nas prizade-
nejo, nas odklanjajo, v 
katerih in s katerimi 
trpimo, ki nam niso 

hvaležni. Torej hvaležnost naj bo po-
polna, kot je popolna ljubezen nebeš-
kega Očeta, ki ljubi vse, brez izjeme 
in nam na ta način daje možnost za 
spreobrnjenje. Hvaležnost je temeljna 
drža, s katero gradimo svoj odnos do 
Boga. Na ta način se odpiramo Bož-
jemu delovanju. Božja milost namreč 
vstopa v človeka na dva načina. Prva 
je, da vstopa v človeka kot grešnika. Po 
spreobrnjenju, po spovedi napolnju-
je vse prostore človekovega srca, kjer 
je prej vladal greh. Kolikor večji je bil 
greh, toliko večja in močnejša milost 
napolnjuje človekovo srce, če se ga res 
pokesa. Drugi način pa se kaže v delo-
vanju Božje milosti v srcu človeka, ki 
ni storil nekih večjih, težjih grehov in 
je zanje prejel odvezo. Če živi v Bož-
ji milosti in torej težko ne greši, se v 
njem poglablja prostor za Božjo milost 
in Njegovo navzočnost, ko je iskreno 
hvaležen. Ali drugače povedano, ko-
likor bolj in globlje je človek hvaležen 
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Bogu se Mu torej iz srca zahvaljuje, 
tem bolj je v njem sam Bog navzoč in 
v njem po njem deluje s svojo milostjo. 
Celo znanstveno je dokazano, da zlo-
ba v različnih oblikah, razni strahovi, 
negativno mišljenje in ravnanje spod-
buja duhovno umiranje. Medtem ko 
ljubezen in hvaležnost spodbujata naj-
boljše v človekovem organizmu in dvi-
gata človeka v duhovno bližino izvora 
Življenja, torej k Bogu. Torej obstajajo 
dokazi, da hvaležnost zelo pomaga k 
vsesplošnemu zdravju ali tudi ozdra-
vitvi. Še več, hvaležnost krepi našo 
odpornost proti boleznim. Večino 
bolezni povzročajo psihosomatski de-
javniki. Ko smo izpostavljeni nasprot-
nim čustvom hvaležnosti: žalitvam, 
pritoževanju, prigovarjanju, opravlja-
nju, krivdi, obtožbam, kritiziranju, 
jezi, frustracijam, pesimizmu, nespre-
jemanju, aroganci, poniževanju,... se 
v našem telesu ustvarijo blokade, ki 
povzročajo upad imunskega sistema 
in smo zato izpostavljeni raznim bo-
leznim. Če pa se trudimo, da iščemo v 
dogodkih in ljudeh, kar je dobrega, da 
vse okoli sebe blagoslavljamo, da smo 
iz srca hvaležni, tedaj se v nas rušijo 
blokade in je tako pretok krvi, kisika 
in drugih tekočin po našem organiz-
mu neoviran in se krepi naše zdravje. 
Vidimo torej, kako pomembna je hva-
ležnost za naše duhovno, duševno in 
telesno zdravje. Odpri nas Božjemu 
pogledu na svet in življenje, tako da 
lažje razumemo besede apostola Pavla, 

da vse pripomore k dobremu tistim, ki 
ljubijo Boga in si prizadevajo živeti po 
Njegovi besedi (Rim 8,28). Torej vse 
preizkušnje, vse bolezni, nesreče, vse 
slabo in dobro, kar izročamo Bogu, ne 
smemo tega zadrževati zase, vodi in 
prinaša celo najvišje dobro, odrešenje 
svoje ali mnogih duš. Ne čudimo se, da 
se današnji svet bojuje proti hvaležno-
sti. V evangeliju beremo, da se bodo v 
poslednjih časih še bolj  namnožili ne-
gativno in nehvaležno usmerjeni ljud-
je: »Tole pa vedi, da bodo v poslednjih 
dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo 
namreč samoljubni, lakomni, bahavi, 
prevzetni, preklinjevalci, neposlušni 
staršem, nehvaležni in nesveti, brez 
srca, nespravljivi, obrekljivi, brez sa-
moobvladovanja, divji, brez ljubezni 
do dobrega, izdajalski, predrzni, na-
pihnjeni. Raje bodo imeli naslade ka-
kor Boga, držali se bodo zunanje obli-
ke pobožnosti, zanikali pa njeno moč. 
Tudi teh se izogiblji. (2 Tim 3,1-5) To-
rej smo pred zahtevno in pomembno 
nalogo, stalnega učenja hvaležnosti za 
vse kar nas doleti v življenju. Kaj nam 
morejo še tako hudi virus in drugi 
»sovražniki«? Molitev in hvaležnost 
odpirata vrata, skozi katera vstopamo 
v Božji čas, v večnost, kjer bomo ne-
koč nenehno hvalili in slavili vsemo-
gočnega in dobrega Boga. Vztrajajmo 
v hvaležnosti in dobroti, ne bom nam 
žal tega!

Vir: KKPSLO
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ZGODILO SE JE:
S 4. majem smo ponovno pričeli ob-

hajati svete maše skupaj z vami v naših 
cerkvah. Marsikdo je bil še previden 
in je raje ostal doma, nekateri pa ste 

že redno prihajali, zaščiteni z maska-
mi. Hvala vsem, ki ohranjate zvestobo 
Gospodu z udeležbo pri sveti maši, 
spovedjo in molitvijo. 

PRED NAMI:
SV. REŠNJE TELO IN KRI –  

11. JUNIJ – ZAPOVEDAN PRAZNIK

Na ta dan obhajamo Jezusovo nav-
zočnost v zakramentu sv. Rešnjega te-
lesa in krvi – evharistije, ki je središ-
če krščanske vere in zakramentalnega 
življenja vernih. Na praznik so pone-
kod v navadi različne oblike procesij, 
s čimer verniki tudi navzven pokažejo 
svojo vero. Praznik je zapovedan, zato 
se katoličani ta dan udeležijo bogo-
služja. Praznik nima stalnega datuma, 
saj je določen glede na praznik velike 
noči in ga obhajamo v četrtek dru-
gi 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 zak-
ramentih prisotno deleženje pri neki 
Kristusovi kreposti, pri evharistiji pa je 
vsebovan Kristus sam, učlovečena Be-
seda, glavni avtor zakramentov. Sama 
v sebi je evharistija najprej zakrament 
Božje ljubezni do ljudi, kot jo označuje 
tridentinski koncil. Nato je zakrament 
edinosti Cerkve, saj se z evharistijo iz-

razi in hkrati uresničuje edinost Bož-
jega ljudstva. Z drugim vatikanskim 
koncilom bi lahko sintetizirali, da je 
Kristus pri zadnji večerji zaupal svoji 
Cerkvi „spomin svoje smrti in svoje-
ga vstajenja: zakrament dobrotljivosti, 
znamenje edinosti, vez ljubezni, veli-
konočno gostijo, v kateri se prejema 
Kristus, duša napolnjuje z milostjo in 
nam daje poroštvo prihodnje slave“ 
(B 47). Za praznik sv. Rešnjega telesa 
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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 – 21. JUNIJ

V nedeljo 21. 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 20 €. Če bo šla 
kakšna družina z otroki, ima popust.

Zakaj zaobljuba?
Leta 1348 pa Gorenjsko ni prizadel 

samo potres, ampak tudi KUGA, ki je 
v naše kraje prišla iz Italije in zahtevala 
precej žrtev. Na Murovi naj bi razsajala 
tako močna kuga, da so ljudje morali 
biti zaprti v svojih hišah in nihče jih ni 
smel obiskati. Jedi so dobivali le skozi 
okna. Ljudje so si pomagali na različne 
načine. Eni so pili podleskov čaj, drugi 
vinski kis. V taki stiski so ljudje klicali 

na pomoč Boga in svetnike. Za kužne 
patrone so si izbrali Marijo Devico, 
Roka, Boštjana, Barbaro, Rozalijo. Ko 
se je bolezen ustavljala in skoraj izgini-
la, so Murovčani sklenili zavezo z Ma-
rijo Kraljico na jezeru, da bodo vsako 
leto na ta dan rešitve prirejali romanje 
na Blejski otok. 

ČEŠČENJE MARIJINEGA 
BREZMADEŽNEGA SRCA –  

20. JUNIJ
V drugem poglavju Lukovega evan-

gelija, ki govori o tem, kako so ob Je-
zusovem rojstvu betlehemski pastir-
ji prihiteli na kraj njegovega rojstva, 
»našli Marijo, Jožefa in dete, v jasli 
položeno,« in nato povsod pripovedo-
vali, »kar jim je bilo o tem detetu re-
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čeno«, evangelist značilno pristavlja: 
»Marija pa je vse te besede hranila in 
jih premišljevala v svojem srcu« (Lk 
2,19). Ob koncu pripovedovanja o Od-
rešenikovi mladosti pa je nazadnje ob 
Jezusovem zaostanku v templju – ka-
kor refren ob sklepu speva – še enkrat 
rečeno: Jezusova »mati je vse to ohra-
nila v svojem srcu« (51). Tako nam je 
sv. Luka nekoliko odgrnil zaveso iznad 
globokega Marijinega molka: opozoril 
je na skrito življenje in misli njenega 
srca, ki so bile vse posvečene Kristu-
su in skrivnosti odrešenja. Sv. Janez 
Eudes (+ 1680 – gI. 19. avgust), ki mu 
dajejo naziv »oče liturgičnega češče-
nja Jezusovega in Marijinega Srca«, je 
zato sv. Luka imenoval evangelist Ma-
rijinega srca. Marijino srce je pri Luku 
označeno kot središče njenega dušne-
ga in duhovnega življenja. Če je Marija 
hranila v svojem srcu vse, kar se je na-
našalo na Jezusovo detinstvo in deško 
dobo, je razvidno, da je v svoje srce 
najprej sprejela spomine, vtise, opaža-
nja, dejanja. Zato smemo reči, da sta 
po Lukovem gledanju tudi odgovor na 
angelovo oznanilo Mariji in zato tudi 
spev »Moja duša poveličuje« (Magni-
fikat) prihajala iz Marijinega »srca«, iz 
tistega skrivnostnega jedra Marijinega 
bitja, od koder izvirajo najgloblje in te-
meljne človekove življenjske odločitve. 
Sv. Janez Eudes pravi, da je Magnifikat 
»spev Marijinega srca«. Torej je Mari-
jino srce izvir njene vere, globoke in 
čiste, ponižnosti in ljubezni, ki se je 

pokazala v teh okoliščinah. Mnogi raz-
lagalci obračajo na Marijino srce tudi 
Simeonovo napoved: »In tvojo lastno 
dušo bo presunil meč – da se razode-
nejo misli iz mnogih src« (Lk 2,35). 
Res je tukaj govor o duši, vendar se ne 
oddaljimo od resničnega pomena, če 
mislimo na Marijino srce. Že Origen 
(+ 253 ali 254) pravi, da tukaj obstoji 
naravnost istost »duše« in »srca«.

Po gledanju sv. Luka je torej Mariji-
no srce središče Marijinega notranjega 
življenja in njenih kreposti; obenem 
je to srce imelo prvenstveno vlogo pri 
učlovečenju, ob Kristusovem trpljenju 
pa je bilo pridruženo odrešilni kalva-
rijski daritvi. Marijino vedenje pod 
križem je nadaljevanje ob angelovem 
oznanjenju izrečenega »zgodi se« ne le 
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v tem smislu, da se je Marija zaveda-
la, kako zdaj nastopajo posledice nje-
ne prve privolitve v učlovečenje, mar-
več tudi v tem, da je globoka notranja 
usmerjenost njenega srca ostala ista 
kakor nekdaj, še več, da je dozorela do 
zadnje in najgloblje dovršenosti. Glo-
boka usmerjenost in razpoloženje Ma-
rijinega srca se razodeva tudi v njenem 
govorjenju, o katerem Sveto pismo se-
demkrat poroča (dvakrat spregovori 
Marija z angelom, dvakrat z Elizabeto, 
dvakrat z Jezusom, enkrat s strežniki v 
Kani Galilejski). Sv. Bernardin Sienski 
(+ 1444 – gl. 20. maj) pravi z ozirom 
na to, da je Marijino srce ognjišče bož-
je ljubezni, od koder prihaja sedem 
plamenov ljubezni, izraženih v Mariji-
nih sedmih besedah. In zadnje Mariji-
ne besede, kolikor Sveto pismo o njih 
poroča, so kakor testament Marijinega 
srca nam vsem: »Karkoli vam (Jezus) 
poreče, storite!« (Jan 2,5). Če spravimo 
v zvezo s tem Jezusovo besedo: »Blagor 
čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gleda-
li« (Mt 5,8), potem moramo reči: Ma-
rijino srce je zaradi svoje edinstvene, 
brezmadežne čistosti zaslužilo (seveda 
na temelju božje milosti) celo to, da je 
smelo nuditi svojo lastno kri Božjemu 
Sinu.

Vir: katoliska-cerkev.si

KARITAS - AKCIJA ZBIRANJA 
ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Slovenska karitas že dvanajsto leto 
vabi k podpori in sodelovanju v akci-
ji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo tudi 
letos zbrati čim več zvezkov za soci-
alno ogrožene otroke in otroke v de-
lavnicah s kratkimi filmi in zgodbami 
stisk otrok spodbuditi k solidarnosti s 
sovrstniki. Akcija je bila v preteklih le-
tih zelo uspešna. Tako se je v lanskem 
letu zbralo več kot 30.000 zvezkov, ki 
so jih škofijske Karitas preko poletja 
razdelile socialno ogroženim otrokom. 

Letošnja akcija Pokloni zvezek bo 
zaradi izrednih razmer epidemije CO-
VID-19 potekala na drugačen način. 
Z akcijo želimo zbrati čim več novih, 
velikih, črtanih zvezkov ter ostalih šol-
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skih potrebščin za socialno ogrožene 
otroke, ki tudi v Sloveniji potrebujejo 
tovrstno pomoč. K sodelovanju v ak-
ciji Pokloni zvezek so povabljeni vsi 
osnovnošolski otroci.

Starši in njihovi otroci lahko zvezek 
ali pa tudi šolske potrebščine pokloni-
jo: v nakupovalne vozičke v trgovinah 
Mercator (seznam trgovin je objavlje-
na na https://www.karitas.si/akcije/
pokloni-zvezek/ ). V spletni trgovini 
in poslovalnicah Bags&More s SMS 
sporočilom ZVEZEK ALI ZVEZEK5 
na 1919 in darujejo 1 ali 5 EUR 

Vsak otrok je prejel tudi e-razgle-
dnico na katero doma zapiše sporoči-
lo, misel, pozdrav in/ali nariše risbo za 
skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek 
prejel. Razglednico nato vloži v daro-
vani zvezek. 

»Vsi smo povabljeni, da pomagamo 
družinam in otrokom v stiski. Vsak 
človek se v življenju kdaj znajde v te-
žavah. Biti solidaren pomeni priskočiti 
na pomoč človeku, ki te potrebuje. Na-
činov za dobro delo med sovrstniki je 
veliko. Lahko jim poklonimo zvezke, 
namenimo lepo misel, jim pomagamo 
pri učenju, …« 

POLETNI ORATORIJ 2020
Letošnji poletni oratorij na Stari 

Savi bo po prvotnem načrtu od petka 
26. junija do torka 30. junija. Če ora-
torija zaradi preprečevanja možnosti 
okužb ne bomo mogli izvesti v tem 
času, je možni rezervni termin od so-
bote 22. avgusta do srede 26. avgusta. 
Geslo letošnjega oratorija je »ZAU-
PAM, ZATO SI UPAM.“ 

NOVA MAŠA MARTINA LEBANA
Letos se nam obeta velika milost 

nove maše. Še vedno upamo, da se 
bodo razmere toliko uredile, da bo 
Martin mašniško posvečenje lahko 
prejel v ljubljanski stolnici na praznik 
svetih apostolov Petra in Pavla 29. ju-
nija ob 9. uri. Nova maša pa upamo, 
da bo v župnijski cerkvi Svetega Lenar-
ta 5. julija ob 10. uri. Drugače pa bo 
prestavljena na kasnejši možni čas. 

Kot duhovna priprava na bližajo-
ča nova mašniška posvečenja nam je 
Martin posredoval naslednjo molitev:
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Dobri Oče, 
svojega ljubljenega Sina 
si postavil za velikega in 

večnega duhovnika.
V času pred novo mašo Te 

prosimo, 
zbujaj v nas ljubezen do 

bližnjega in zakramentov 
Cerkve.

Nakloni bodočim 
novomašnikom poguma in 

veselja
za služenje Tvojemu 

ljudstvu,
vsem, ki jih kličeš v svojo 
službo, pa moči za zvesto 

hojo za Teboj.
Vse to Te prosimo po 

Kristusu,
našem Gospodu.

Amen.

PRESTAVLJENO 
JE ŽUPNIJSKO ROMANJE  

NA POLJSKO 
Zaradi izrednih razmer smo presta-

vili štiridnevno romanje na Poljsko na 
kasnejši termin in sicer od 26. do 29. 
oktobra. Upam, da bomo takrat lah-
ko 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, Wi-
elicka - rudnik soli, Auschwitz – kon-
centracijsko taborišče in Wadowice 
- rojstni kraj svetega papeža Janeza Pa-
vla II. 18. maja bo ravno obhajal 100 
rojstni dan!  Odhod avtobusa bo v po-
nedeljek 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 enopos-
teljno sobo je 60€. Prijave na romanje 
sprejemamo v župnijski pisarni. Ob 
prijavi prosim poravnajte tudi akonta-
cijo 50€. 



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 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: 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 JUNIJ 2020
• Srečanje karitasovih sodelavcev bo  

v ponedeljek 8. junija po sveti maši.
• Podeljevanje bolniškega maziljenja  

bo 14. junija pri vseh svetih mašah.
• Zaobljubljena sveta maša na Blejskem 

otoku bo 21. junija ob 18. uri 

• Darovanje »ofer« za potrebe cerkve  
bo v nedeljo 21. junija.

• V ponedeljek 22. junija bo po sveti maši 
molitev za duše v vicah

• Mašniško posvečenje Martina Lebana 
bo 29. junija ob 9. uri v ljubljanski 
stolnici.

BRALCI BOŽJE BESEDE:
JUNIJ 7.30 10.00

7.6.
Nedelja Svete Trojice

MARTINA NEMEC
ALOJZIJA RAVNIK

ŽIGA VIŠNAR
MATEJA KEŠINA

14.6.
11. nedelja med letom

MARJAN PETRIČ
OLGA PETRIČ

MIRO LEBAN 
CIRILA LEBAN

21.6.
12. nedelja med letom

POLONCA ŠIMNIC
ANAMARIJA DIJAK

MIROSLAV DEŽMAN 
HELENA BRICELJ

28.6.
13. nedelja med letom

BOŠTJAN GLUHAR
TADEJA GLUHAR

GABER ŠUŠTARŠIČ 
METKA ŠUŠTARŠIČ

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:
Ivo Matanovič (Titova), Andreja Narobe (Razgledna), Milan Gačnik (Hrušica), 
Terezija Bogomira Beton (Titova)


