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KAKO NAPREJ?
Prišel je čas, ko se otroci ponovno vračajo v šol-

ske in veroučne klopi. Še vedno  živimo v času, ko 
ne vemo, kako se bo vse skupaj odvijalo glede pan-
demije. Lahko rečemo, da živimo iz »dneva v dan«, 
popolnoma smo prepuščeni Božji previdnosti, kar 
je vsekakor dobro, saj smo živeli že pred pandemi-
jo enako tako, samo mislili smo, da so stvari v na-
ših rokah, ko smo lahko načrtovali izlete, dopuste, 
obiske po naših željah, pri čemer nam jo je lahko 
zagodlo le neustrezno vreme ali kakšna viroza ali 
druga pomembna obveznost. Sedaj pa nas situacija 
postavlja na bolj realna tla, ko moramo v ponižni 
drži čakati na »milost od zgoraj« da bomo lahko 
uresničili kakšno našo željo ali načrt. Sedaj lahko 
ponovno vidimo, da je vse kar obstaja Božja mi-
lost, zastonjski Božji dar. Življenje, srečevanje s so-
rodniki, prijatelji, praznovanja, delo, učenje. Brez 
Boga in njegove milosti se nič dobrega ne zgodi. 
Bogu hvala za to spoznanje! Ko to spoznam, se mi 
ni potrebno bati jutrišnjega dne, marveč z zaupa-
njem v Božjo previdnost lahko pogumno grem nap-
rej! Starejše generacije ste doživele že veliko kriz, 
tako vas tudi sedanja kriza ne bi smela spraviti iz 
tira. Z rožnim vencem v rokah ste izmolili že veli-
ko milosti na Marijino priprošnjo, zato vztrajajte 
v molitvi tudi sedaj. Z Božjo in Marijino pomočjo 
bo življenje lepše in bolj gotovo. Molitev človeka iz-
grajuje in utrjuje v veri in gotovosti, da sem na pra-
vi poti, poti ki vodi v večno srečo pri Bogu. Mno-

Gospod  
je  

moja luč!
Ps 27,1
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gi živijo samo za tuzemeljske užitke, ne 
mislijo pa na konec zemeljskega življenja. 
Kristjan pa bi moral biti zazrt predvsem v 
večnost pri Bogu. Tako mu ni težko presta-
jati nevšečnosti zemeljskega življenja, saj 

ve, da je to le začasno. Kristjan je vedrega 
obraza tudi v preizkušnji, saj gleda v Kris-
tusa, ki je svet premagal. Kristjana ne sme 
spraviti iz tira nobena preizkušnja, saj ve, 
da je v Božjih rokah.  

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

(Mt 16,21-27)
Tisti čas je Jezus začel svojim učencem ra-

zodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in ve-
liko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov 
in pismoukov, da bo moral biti umorjen in 
tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in 
mu začel braniti:  »Bog ne daj, Gospod! To se 
ti nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil 
in rekel Petru: »Poberi se! Proč od mene, sa-
tan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je 
božje, ampak kar je človeško.« Tedaj je Jezus 
rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za 
menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ 
ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešíti 
svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi 
svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj 
namreč koristi človeku, če si ves svet prido-
bi,svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal 
človek v zameno za svoje življenje? Sin člo-
vekov bo namreč prišel v veličastvu svojega 
Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu 
povrnil po njegovem delu.«

V današnjem evangeliju Jezus razlaga 
svojim učencem, ‚da bo moral iti v Jeruza-
lem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih 
duhovnikov in pismoukov, da bo moral 
biti umorjen in biti tretji dan obujen‘ (Mt 
16,21). Zdi se, da se je v srcih učencev vse 
obrnilo na glavo. Kako je mogoče, da bo 
‚Mesija, Sin živega Boga‘ (v. 16) moral trpeti 
vse do smrti. Apostol Peter se je uprl, saj ni 

mogel sprejeti te poti. Prevzel je besedo in 
rekel Učitelju: ‚Bog ne daj, Gospod! To se ti 
nikakor ne sme zgoditi!‘ (v. 22). S tem se je 
pokazala zelo jasna razlika med Očetovim 
načrtom ljubezni, ki se izrazi vse do darova-
nja Edinorojenega Sina na križu za zveliča-
nje človeštva ter med pričakovanji, željami 
in načrti učencev. To nasprotje se ponavlja 
tudi danes. Kadar je uresničitev lastnega 
življenja usmerjena samo v uspeh v družbi, 
v materialno in ekonomsko blaginjo, se ne 
misli več na to, ‚kar je Božje, ampak kar je 
človeško‘ (v. 23). Misliti kakor svet, pomeni 
postaviti na stran Boga, ne sprejeti njegove-
ga načrta ljubezni, skoraj preprečiti mu, da 
bi izpolnil svojo razumno hotenje. Zato je 
Jezus namenil Petru še posebej trdo besedo: 
‚Za menoj, satan! V spotiko si mi‘ (v. 23). 
Gospod namreč uči, da je ‚pot učencev, hoja 
za njim, postaviti se za Njim, Križanim. V 
vseh treh evangelijih pa tudi razlaga, da je ta 
hoja za njim v znamenju križa..., nujna pot 
človeka, da izgublja samega sebe, saj brez 
tega ni mogoče najti samega sebe. Da je mo-
ral zaradi našega zveličanja Božji Sin trpeti 
in umreti na križu, gotovo ni zaradi more-
bitne krute zamisli nebeškega Očeta. Vzrok 
je bila zelo težka bolezen, od katere nas je 
moral ozdraviti; tako težka in smrtna, da je 
zahtevala vso njegovo kri. S svojo smrtjo in 
vstajenjem je namreč Jezus premagal greh 
in smrt ter tako ponovno vzpostavil Božje 
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gospodovanje. Toda boj še ni končan. Zlo 
obstaja in ostaja v vsaki generaciji, tudi v 
današnji. Kaj so grozote vojne, nasilje nad 
nedolžnimi, revščina ter krivičnost, ki jo 
trpijo slabotni, če ne nasprotovanje zla Bož-
jemu kraljestvu. In kako odgovoriti na vso 
to podlost, če ne z neoboroženo močjo lju-
bezni, ki premaga sovraštvo, z življenjem, ki 
se ne boji smrti. To je ista skrivnostna moč, 
ki jo je uporabil Jezus in bil zaradi tega ne-
razumljen in od mnogih bližnjih zavržen. 
Kakor na svoje učence, tako se tudi na nas 
Jezus obrača s povabilom: ‚Če hoče kdo iti za 

menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ 
ter hodi za menoj‘ (Mt 16,24). Kristjan hodi 
za Gospodom takrat, ko z ljubeznijo sprej-
me svoj križ, ki pa je v očeh sveta poraz in 
‚izguba življenja‘ (prim. Mt 16,25-26). Kri-
stjan namreč ve, da ga ne nosi sam, temveč 
z Jezusom ter tako deli z njim isto pot po-
daritve. Božji služabnik Pavel VI. je zapisal: 
‚Na skrivnosten način je Kristus sam, da bi 
izkoreninil iz človekovega srca greh napuha 
ter pokazal Očetu popolno in sinovsko pos-
lušnost, sprejel, da bo umrl na križu.

Vir: Hozana.si 

KRIŽ
Kot otrok, sem preživel nekaj tednov 

v ortopedski bolnišnici. V sobi nas je bilo 
več bolnikov. Na eni od sosednjih postelj 
je ležalo dekle, nekje iz Makedonije. Pred 
kratkim je prestala operacijo kolka. Spomi-
njam se, kakšne težave je delala bolniške-
mu osebju. Stalno se je pritoževala, kričala, 
jokala, preklinjala. Videla je samo sebe in 
svojo bolečino. Sploh se ni zmenila za to, 
da je bila poleg nje bolnica, ki so ji operirali 
kar oba kolka in je gotovo prestajala še kaj 
hujšega. Vendar ta svojega trpljenja ni po-
kazala.  Pravijo, da je zdravje premor med 
dvema boleznima. Če med bolezni štejemo 
vse, kar nas v življenju zadene bolečega, bi 
lahko rekli, da so kar redki trenutki, ko nas 
ne žuli tak ali drugačen križ. Križ z večimi 
imeni: skrbi, delo, žalost, bolečina, uporni 
in nehvaležni otroci, brezposelnost, težave 
s predstojniki, spori med sosedi,krivice...
Še enega ne odložimo, pa nam že dostavijo 
drugega. Nekatere pa si hote ali nehote iz-
beremo kar sami. Pa se vendar nad vsakim 
križem pritožujemo. To nam je kar v nava-

di. Morda že zato, ker se drugače ne bi ime-
li kaj pogovarjati. Tako kar naenkrat lahko 
odkrijemo v križu nekaj dobrega. Postane 
vsaj dobrodošla tema za pogovor. In po-
govor nas združuje. Česa nas križ še nau-
či? Nauči nas, da moramo iskati prijatelje, 
Simone iz Cirene, ki  nam zaradi svojega 
prijateljstva z veseljem pomagajo prenašati 
njegovo težo. Morda si z nekom postaneva 
bližja prav zato, ker je tako naneslo, da si 
deliva podoben križ. Zaradi bremena križa 
moram skloniti glavo in gledati pod noge, 
paziti, kje hodim. Kajti kdor pade s tovo-
rom, se dokaj težko pobere. Tako nas križ 
uči previdno in modro stopati po življenj-
ski poti. Uči nas ponižnosti, ko se moramo 
včasih umikati drugim z večjim križem, 
ker bi trčenje prizadelo obe strani. Tako 
se učimo tudi razumevanja. Ko križ sprej-
mem na drugačen, bolj vesel način, se ne 
ukvarjam več toliko sam s seboj. Uvidim, 
da me križ pravzaprav uči bolj človeških 
odnosov z drugimi ljudmi. 

Vir: Kaj početi v vero, Družina 2003
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ZGODILO SE JE:
ZAHVALA NOVOMAŠNIKA 

MARTINA LEBANA
Dragi Jeseničani!
Od nove maše je sicer minilo že kar ne-

kaj časa, kot kaplan sem že vstopil v živ-
ljenje župnij Šenčur in Cerklje. Še vedno 
pa se rad spominjam vseh lepih dogodkov 
iz začetka julija. Zato se mi zdi prav, da se 
vam še enkrat zahvalim. Kako lepo je, da se 
vas je toliko odzvalo in da ste bili priprav-
ljeni pomagati. Iskrena hvala vsem: tistim, 
ki ste cerkev očistili, okrasili in pripravili za 
novo mašo in vsem tistim, ki ste slovesnost 
polepšali s svojim sodelovanjem. Naj vam 
Bog povrne za vse dobro. Še posebej bi se 
rad zahvalil mojim staršem. Najprej za to, 

da sem postal duhovnik, saj so s svojo vzgo-
jo oni prvi zaslužni za to. Potem pa tudi za 
vso njihovo pomoč pri organizaciji, da so 
bedeli nad vsem in da so sami poskrbeli 
tudi za vse finančne stroške – od novomaš-
nega kosila in večerje do vseh malenkosti, 
ki so bile potrebne za potek slovesnosti. 
Verjamem, da vam je vse skupaj povzročilo 
veliko sivih las. En velik boglonej! 

Dragi jeseniški farani! Čeprav se zdaj 
ne bomo več tolikokrat videli, pa upam, da 
bomo ostajali povezani. Spominjam se vas 
v molitvah. Če vas bo pa pot kdaj zanesla 
mimo Šenčurja ali Cerkelj, pa ste povablje-
ni, da se oglasite na kakšnem klepetu ob 
kavi! Pa bohlonej, k smo prjatli!

Martin Leban

PRED NAMI:
URNIK VEROUKA 

ZA ŽUPNIJO JESENICE
1. razred: četrtek ob 16:30h do 18h 

(Kateheza Dobrega Pastirja – »Atrij« v 
Župnijskem domu)

2. razred: četrtek  ob 16:30h
3. razred: torek ob 15h
4. razred: sreda ob 17h
5. razred: ponedeljek ob 17h
6. razred: torek ob 16h
priprava na birmo: torek ob 18h (traja do 

19:45)
SVETI KRIŽ
1.,2. razred: petek ob 17h
3. razred: četrtek ob 16h
6. razred: sreda ob 16:30h

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

Verouk bomo pričeli v ponedeljek  
7. septembra. Če otroci še niso vrnili spri-
čeval, naj jih prinesejo k veroučni uri.

SV. MAŠA ob začetku veroučnega leta 
bo na Jesenicah v nedeljo, 13. septembra 
ob 10. uri, pri Sv. Križu pa ob 8:30 uri. 
Med sveto mašo bomo blagoslovili šolske 
torbe, ki jih bodo otroci položili pred oltar 
in prosili Jezusa za blagoslov šolskega in 
veroučnega leta.
Cenik učbenikov:
Liturgični zvezek za razrede od 1. razreda, 
razen predšolskih – 3 EUR
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1. razred posebni katehetski materiali pri 
Katehezi Dobrega pastirja na Jesenicah 
– 30 EUR

1. razred pri Svetem Križu – 10 EUR
2. razred – 10,5 EUR
3. razred – 10,5 EUR
4.,5.,6. razred: knjiga 8,50 EUR,  

           zvezek 6 EUR
Pripravniki na birmo: 15 EUR
Prispevek za katehezo (kurjava, čiščenje in 
drugi stroški) je 30 EUR na družino.* Prispe-
vek poravna najmlajši veroučenec. Znesek je 
poenoten na ravni dekanije Radovljica.
Priporočamo tudi otroško revijo Mavrico.

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA 
za predšolske otroke od 3. leta do 

vstopa v osnovno šolo
Kateheza Dobrega pastirja je celosten način 

verske vzgoje za otroke. Delo poteka po načelih 
pedagogike Marije Montessori. Gre za delo v t.i. 
atriju, kjer otroci spoznavajo Boga. Poudarek  
katehistinje je na opazovanju otroka in uvidu, 
kako otroku pomagati, da sam vzpostavi odnos 
z Bogom. Delo poteka s preprostimi materiali 
preko katerih se otrok osredotoči na bistveno. 
V otroku se preko notranjega čudenja in dela v 
tišini rodi molitev ter začne graditi odnos z Bo-
gom. Pričetek katehez, ki jih bosta vodili Petra 
Duhannoy in Mira Gale bo predvidoma v če-
trtek 10. septembra ob 16:30 uri v Župnijskem 
domu. Otroke lahko prijavite s prijavnico v 
cerkvi ali v župnijšču, ki jo izpolnite in odložite v 
za to namenjeno košaro. Letni strošek kateheze 
je 30€ na družino v sklopu prispevka za katehe-
zo (glej zgoraj *) in 30 € za posebni material in 
opremo za izvedbo Kateheze Dobrega Pastirja. 

Letos bodo v Katehezo Dobrega Pastirja 
vključeni tudi veroučenci prvega razreda. 

Glede na število vpisanih otrok bomo pri-
lagodili izvedbo kateheze. Morda bo potre-
ben dodaten termin, če bo število otrok pre-
veliko za eno skupino. V tem primeru bodo 
predšolski otroci imeli katehezo ob 15. uri. 

MLADINSKA SKUPINA 
»Life teen« se bo v tem letu srečevala ob 
petkih po sveti maši v prostorih Župnijskega 
doma. Prvo srečanje bo 25. septembra. Pred 
tem pa lepo povabljeni v Radovljico na Stič-
no mladih 19. septembra. 

Teden molitve za duhovne poklice 
in škofijski molitveni dan za 

duhovne poklice 2020
Od 6. do 13. septembra bo potekal teden 

molitve za duhovne poklice. Geslo tedna in 
molitvenega dne, ki bo letos zaradi covida-19 
nekoliko drugačen, je Duhovni poklic – zak-
lad v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7). Prosi-
mo Gospoda, naj poklicanim, pa tudi nam, 
pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v po-
nižnosti. Letos se bo škofijski molitveni dan 
odvijal po župnijah v nedeljo, 13. septembra. 

PRAZNIK POVIŠANJE SVETEGA 
KRIŽA 14. SEPTEMBER

Na praznik Povišanje Svetega Križa bo 
v župniji Sveti Križ praznik celodnevnega 
češčenja. Češčenje se bo začelo ob 9. uri, 
zaključilo pa ob 18. uri s sveto mašo. Pova-
bljeni, da si vzamete čas za Boga. Čas, ki ga 
porabimo Zanj, nam Gospod obilno bla-
goslovi v vsakdanjem življenju in še pose-
bej je to duhovni zaklad za večno življenje. 
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MOLITVENA SKUPINA 
JEZUSOVEGA USMILJENEGA 

SRCA ZA DUŠE V VICAH
Od konca novembra lani deluje v župniji 

na Jesenicah molitvena skupina, ki posebej 
moli za duše v vicah. Molitvena srečanja 
so enkrat mesečno ob ponedeljkih po sveti 
maši. Naslednje srečanje bo 21. septembra. 
Odlomek prepisan iz čudovitega pričevanja 
CATALINE, laične misionarke Evharistične-
ga Srca Jezusovega, o sveti mašni daritvi: „To 
so uboge duše iz vic, ki čakajo na vaše molit-
ve, da bi se odpočile in olajšale svoje trpljenje. 
Ne prenehajte moliti za njih. Te uboge duše 
bodo molile tudi za vas, a same za sebe ne 
morejo ničesar več storiti. Vi ste tisti, ki lahko 
pomagate tem ubogim dušam, da se odreši-
jo ognja vic, da prispejo do večnega gledanja 
Boga in, da se lahko veselijo za vedno.“ In ko 
duhovnik podeli na koncu svete maše bla-
goslov, in ko se pokrižamo, enostavno misli-
mo na to, da je blagoslov, katerega prejemaš 
v svojem življenju iz posvečenih rok duhov-
nika, lahko bil zadnji. Ne veš ali boš umrl ali 
ne, ko prideš iz cerkve. In prav tako ne veš, 
ali boš imel še eno priložnost, prejeti duhov-
nikov blagoslov. Te posvečene roke, ti dajejo 
blagoslov v imenu PRESVETE TROJICE ... 
In zato je bolj kot prav, da ta znak križa nap-
raviš s spoštovanjem in pobožnostjo, kakor, 
da je zadnjikrat v tvojem življenju.

SLAVILNA MOLITVENA 
SKUPINA - KARIZMATIČNA 

PRENOVA CERKVE
V cerkvi Sv. Lenarta ob petkih po sveti 

maši moli molitvena skupina karizmatične 
prenove v Svetem Duhu. Ob petju, tišini, 

Božji besedi, katehezi, ... slavimo Boga ter 
kličemo njegov blagoslov na nas, naše doma-
če, naše župnije ter celotno Cerkev. Odpri-
mo svoja srca njegovim milostim, slavimo ga 
v veselju, slavimo ga v težavi, v mraku svoje 
duše, pustimo, da njegova Luč posije v naše 
življenje, da bo obrodilo bogate sadove. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA – 
BESEDA ŽIVLJENJA

V sredo 16. septembra pričnemo sre-
čanja z Božjo besedo v sobi Frančiškove 
družine v Župnijskem domu ob 19:45 uri. 
Srečanje z Božjo besedo je izziv za osebno 
in duhovno rast tako posameznika kakor 
tudi skupine. Srečanja bodo drugo in tretjo 
sredo v mesecu ob 19.45 uri. V zimskem 
času pa ob 18.45 uri. Povabljeni!

FRANČIŠKOVA DRUŽINA 
Kogar nagovarja duhovnost svetega 

Frančiška Asiškega, lepo povabljen tretji 
četrtek v mesecu ob 17. uri na srečanje v 
Župnijski dom. Prvo srečanje bo 17. sep-
tembra. Srečanja vodi pater Robert Bahčič, 
rektor Bazilike na Brezjah.

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO 
Štiridnevno romanje na Poljsko bo upa-

mo od 26. do 29. oktobra letos. Na romanju 
si bomo ogledali Krakow, Marijino središče 
v Częstochowi, Wielicka - rudnik soli, Au-
schwitz – koncentracijsko taborišče in Wa-
dowice - rojstni kraj svetega papeža Janeza 
Pavla II. , ki je 18. maja letos obhajal 100. roj-
stni dan! Odhod avtobusa bo v ponedeljek 
ob 5h, vrnemo pa se v četrtek zvečer. Cena 
romanja je 300€ na osebo, ki vključuje vstop-
nine, polni penzion, nočitve v dvoposteljnih 
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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€. 

KARITAS : 15. MIKOVA 
KARAVANA OTROŠKEGA SMEHA

Letos spomladi je zavladal korona virus 
in nas vse malo omejil. Mislili smo, da letos 
ne bomo mogli iti na dopust kot vsako leto, 
zato pa smo bili srečni, da smo preko Ka-
ritasa dobili vabilo za brezplačne počitnice 
na Debelem Rtiču. Organizirali so ga pro-
stovoljci v sodelovanju s podjetjem MIK Ce-
lje in Radijem Ognjišče. Na morju pa smo 

bili en teden.  Ko smo prišli tja so nas vodiči 
najprej odpeljali  na kosilo, za tem pa smo se 
razdelili po skupinah in odšli na plažo. Nas-
lednje dni pa smo potem, ko smo se zbudili 
odšli na zajtrk potem pa na plažo. Ko smo 
se vrnili smo imeli kosilo, za tem pa počitek. 
Popoldne smo spet odšli na plažo in tam 
ostali do večerje. Zvečer pa smo imeli dru-
žabni program. Poleg tega, da smo spoznali 
veliko novih prijateljev, so nas v sredo prišli 
obiskat z radija Ognjišče in MIK-a Celje, v 
petek pa smo odšli tudi v Piran v Akvarij in 
na sladoled. Imeli smo se res super in z vese-
ljem bi še kdaj šli.

Aljaž Jakopič

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC SEPTEMBER 2020
 y Na prvi petek 4. septembra bomo obiskali 
bolne in ostarele po domovih.

 y Slavilna molitev vsak petek po večerni sveti 
maši v cerkvi Sv. Lenarta.

 y Binkoštno dvorano bomo molili v cerkvi v 
ponedeljek 7. septembra po večerni sveti maši.

 y Izlet ročnih del in Karitasa v nedeljo  
6. septembra ob 14h. 

 y Srečanje skupine ročnih del bo v torek  
15. septembra ob 18. uri.

 y Srečanje svetopisemske skupine v sredo  
16. septembra ob 19:45 v sobi Frančiškove 
družine v Župnijskem domu.

 y Frančiškova družina ima srečanje v četrtek  
17. septembra ob 17. uri.

 y Darovanje »ofer« za potrebe župnije bo v 
nedeljo 20. septembra.

 y Molitev za duše v vicah bo v ponedeljek  
21. septembra po sveti maši.

 y Srečanje Karitasovih sodelavcev v ponedeljek 
28. septembra po večerni sveti maši v 
Župnijskem domu.



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.

BRALCI BOŽJE BESEDE:
SEPTEMBER 7.30 10.00

6.9.
ANGELSKA NEDELJA

MARTINA NEMEC 
META RAKOVEC

SARA ĐUKANOVIČ
SONJA RAJKOVIČ

13.9.
24. NEDELJA MED LETOM

MARTA REBOLJ
MARJETA ŽOHAR

SIMONA KOMLOŠI
NIVES REGEIS

20.9.
25. NEDELJA MED LETOM

MARIJA MULEJ
ALENKA RAVNIK

MARIJA KOZMUS
VALENTIN RAVNIK

27.9.
SLOMŠKOVA NEDELJA

SONJA KUMAR
MARJAN PETRIČ

GABER ŠUŠTARŠIČ
METKA ŠUŠTARIČ

4.10.
ROŽNOVENSKA NEDELJA

IRENA STEVANOVIĆ
POLONCA ŠIMNIC

ŽIGA VIŠNAR
BARBARA RAVNIK

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:
Vincenc Pospeh (Revolucije), Vera Avber (Medvedova), Severin Hlede (Heroja Verdni-

ka), Elica Potočnik (Murova), Franc Črv (Tavčarjeva), Janez Henko Koželj (Titova), Mari-
ja (Maja) Junež (1. maja), Jožica Markež (Murova), Frančiška Balantič (Tomšičeva)

SPOVEDOVANJE V NAŠIH ŽUPNIJAH
Priložnost za sveto spoved je na Jesenicah pol ure pred večerno sveto mašo, eno uro 

pred sveto mašo ob petkih in sobotah, ob nedeljah pa pol ure pred obema dopoldanskima 
svetima mašama. Ostalo po dogovoru z duhovnikoma. Pri Sv. Križu pa je redno spovedova-
nje pred večjimi prazniki, kot bomo objavljali v oznanilih in po dogovoru z duhovnikoma.  


