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POSEBNO LETO SVETEGA JOŽEFA

Po nepredvidljivem letu, začenjamo novo leto 2021.
Ali bo novo leto bolj predvidljivo, bolj umirjeno, manj
stresno? Tega ne vemo, imamo pa eno veliko prednost
ob vstopu v novo leto! Imamo izkušnjo več, torej smo
bolj pripravljeni – beri utrjeni za nove preizkušnje!
Sedaj smo se že nekako navadili, da ni samoumevno,
da grem kamor hočem, niti, da se zunaj sprehajam
brez zaščitne maske. Pred enim letom nepredstavljivo, danes realnost našega življenja. Kaj nas še čaka?
Vsekakor burno novo leto, ki nas bi moralno spraviti
h goreči vsakdanji molitvi, naj Bog ureja stvari, ker je
svet dobesedno znorel! Tako se zgodi, če se živi kakor,
da Boga ni. »Hudič ima mlade«, pravimo temu. Dejansko ima hudič več prostega maneverskega prostora
za delovanje in širjenje zla. Skrajni čas je, da kristjani
vzamemo svoje krščansko poslanstvo ponovno zares.
Mlačnost, brezbrižnost, to ni moja stvar, to naj uredijo
drugi, ne bo nič pomagalo. Ko pa se kristjani povežemo v skupni prošnji Bogu, pa lahko računamo na
sadove naše molitve. Tudi ob začetku letošnjega leta
nas Gospod bodri: »Ne bojte se! Jaz sem z vami!« Tega
se morda premalokrat zavedamo, menimo, da nas je
Bog zapustil. Bog nikogar ne zapušča, pošilja nam
celo vojsko svetih angelov, pošilja nam svojo mater
Marijo, pošilja nam sv. Jožefa. Papež Frančišek se na
praznik Brezmadežne 8. decembra, spominja 150.
letnice razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne
Cerkve. Ob tej priliki je razglasil posebno Leto svetega
Jožefa. Kot ljubljeni oče, oče v nežnosti, poslušnosti

Ne bojte se!
Jaz sem
z vami!

in sprejemljivosti; oče ustvarjalnega poguma, delavec, vedno v senci: s temi besedami
papež Frančišek nežno in ganljivo opisuje sv.
Jožefa v apostolskem pismu »Patris corde«.
Sv. Jožef, Jezusov in Marijin varuh, »ne more
drugače, kot da je varuh Cerkve«, njenega
materinstva in Kristusovega telesa: vsak v

potrebi, revež, trpin, umirajoči, tujec, jetnik,
bolnik je »Dete«, ki ga Jožef varuje in od njega se moramo naučiti »ljubiti Cerkev in uboge«. Zato se nimamo česa bati, saj imamo
močne zavetnike in priprošnjike v nebesih.
Pogumno vstopimo v novo leto, polni pričakovanja, kaj nam prinaša.

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 namreč pričeval o luči, da bi po
njem vsi sprejeli 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 sprejeli, je dala
moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili 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.
Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je
pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.
Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga
ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.
Na sam božični dan nas raztresa vse polno stvari, zato nam ostane le malo časa in
pozornosti za premišljevanje o resničnem
pomenu praznika. Prav zato bogoslužje podaljšuje božični praznik v t. i. »božični čas«,
ki traja vse do Gospodovega razglašenja. S
tem hoče ponuditi priložnost tudi vsem
tistim, ki tega iz različnih razlogov še niso
storili, da bi božič obhajali kot resnični praznik vere. Temu je namenjena prav današnja
nedelja. Povabljeni smo, da se povrnemo
v Betlehem in vnovič stopimo pred jaslice
brez skrbi, kaj bomo podarili, koga povabili in obiskali, koga poklicali po telefonu …
Iz oči v oči pred skrivnostjo. Tudi evangelij
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je isti, kot je bil na sam božični dan. Gre za
Janezov prolog, ki ima vrhunec v stavku: »In
Beseda je postala meso in se naselila med
nami.« Simbol evangelista Janeza je orel; kakor orel leti višje od vseh drugih ptic, tako se
evangelij po Janezu zaradi svoje globine in
drznosti dvigne nad vse. In kakor ima orel
izjemno oster vid, da lahko z višine vidi vse,
kar se premika v globinah dolin in v goščavi, tako je med evangelisti Janez, čeprav tako
povzdignjen, tisti, ki nam večkrat posreduje
natančnejše podatke o času in krajih. Pove
nam, na primer, koliko stebrišč je imela kopel Betesda, kako se po hebrejsko imenuje
kraj, kjer je bil Jezus obsojen, ob kateri uri

se je srečal pri studencu s Samarijanko ali
kdaj je Jezus umrl na križu. Po starodavnem
izročilu je četrti evangelij napisal apostol
Janez, ki se v evangeliju skriva pod vzdevkom »učenec, ki ga je Jezus ljubil«. Jezusovo učenje ni zapisano v prilikah in kratkih
izrekih kot v preostalih evangelijih, marveč
v dolgih in oblikovanih govorih. Njegovo
božanstvo je veliko bolj izrecno izpričano.
Nekaterih odmevnih dogodkov, kot recimo
vstajenje Lazarja, sploh ne najdemo v drugih
treh evangelijih. A tudi za to dejstvo imamo
prepričljiv odgovor. Janez piše nekaj desetletij pozneje in predpostavlja poznavanje treh
evangelijev. Njegov namen ni ponavljati,
kar so povedali prejšnji trije, ki so pripravili prvo poročilo o Jezusovem življenju in
nauku. Janez namenja svoje učenje ožjemu
in bolje pripravljenemu krogu učencev, zato
na primer ne govori o ustanovitvi evharistije, veliko prostora pa nameni Jezusovemu
govoru o kruhu življenja (prim. Jn 6), ki
pomaga dojeti njen globlji pomen. V evangeliju po Janezu imamo očitno pred sabo
razmišljanje in poglabljanje Jezusovih besed,
kakor je to storila Cerkev. V skladu s krščanskim verovanjem pa je pomembno, da je ta
nadaljnji razvoj navdihoval Sveti Duh, zato
ni nič manj »verodostojen« od preostalega
učenja. Ali ni Jezus prav zato, da bi učence
pripeljal k »popolni resnici«, obljubil Svetega Duha? Ko je avtor četrtega evangelija
poročal o vsem, kar se je zgodilo na Kalvariji, je zapisal: »Tisti, ki je videl, je pričeval
in njegovo pričevanje je resnično. On ve,
da govori resnico, da bi tudi vi verovali«
(Jn 19,35). Pred takšnimi besedami je težko
podvomiti o tem, da gre za očividca, razen če
postavimo pod vprašaj dobronamernost tistega, ki to piše. Ko smo pregledali teh nekaj

kritičnih opomb, usmerimo našo pozornost
na samo evangeljsko besedilo. Jasen namen
evangelija po Janezu je voditi bralca k veri
v Jezusa Kristusa, Božjega Sina, da bi lahko
imeli življenje v njegovem imenu (prim. Jn
20,31). Rdeča nit pripovedi je postopno razodevanje Besede, ki je meso postala, kakor
luč, ki si utira pot skozi temo. Obnovimo
lahko temeljne stopnje, kot da bi imeli pred
seboj posamezna dejanja drame (tudi zato,
ker je to v resnici izjemno dramatično besedilo). Ne bi vam smelo biti pretežko slediti
razlagi, saj smo vse to, čeprav le po delih, že
velikokrat brali in poslušali, in nam je domače. Na začetku je »visokoleteči prolog«,
kjer ugledamo luč v njenem izviru, onstran
časa: »V začetku je bila Beseda in Beseda
je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog …V
njej je bilo življenje in življenje je bilo luč
ljudi« (Jn 1,1–4). Potem se začne prvo dejanje: prva štiri poglavja. Luč začenja svetiti
in je z veseljem sprejeta. Janez Krstnik, ki je
»pričeval o luči«, prepozna Jezusa; njegovi
prvi učenci gredo z navdušenjem za njim
(»Našli smo Mesija!«); v Kani naredi svoj
prvi čudež; tudi Samarijanka in njeni someščani verujejo vanj. Zdi se, da se vse začenja z najboljšimi obeti. Ko pa Jezus okrepi
svojo zahtevo po veri, se v odnosu do njega
začenjata izrisovati dve skupini ljudi. Drugo
dejanje: od petega do dvanajstega poglavja.
Priča smo naraščajočemu kontrastu in polarizaciji stališč. V nekem trenutku Jezus sam
izzove določeno razjasnitev. Ob ugovarjanju,
ki sledi njegovemu govoru o kruhu življenja,
se obrne k učencem in jih vpraša: »Ali hočete tudi vi oditi?« Peter odgovori: »Gospod,
h komu naj gremo? Besede večnega življenja
imaš« (Jn 6,67–68). Od tega trenutka naprej
raste nasprotovanje voditeljev (pismoukov,
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farizejev in učiteljev postave), ki že razmišljajo, kako bi se ga znebili, medtem pa se
skupina njegovih učencev vedno tesneje povezuje z njim. Kontrast se kaže predvsem ob
nekaterih velikih »znamenjih« ali čudežih,
ki jih Jezus naredi: ob pomnožitvi kruha,
ozdravljenju sleporojenega, obujenju Lazarja. V velikih dramah osebe niso že takoj
na začetku razdeljene na dobre in hudobne,
ampak se to zgodi sčasoma v moči odločitev,
ki jih sprejmejo pred očmi gledalca. Tako se
zgodi tudi tukaj. Na temelju drže, ki jo zavzamejo pred Kristusom, ki je luč, se odloča
o usodi vsakega od njih. Stojimo pred veliko
dramo človeške svobode. Tretje dejanje: od
trinajstega do sedemnajstega poglavja. Scenografija se povsem spremeni. Zdaj ni več
tempelj, jezero, trgi in ulice, na prostem, ampak soba s slovesno pogrnjeno mizo. Rekli
bi »notranja scena«. Jezus sedi ob mizi z najbližjimi privrženci, razodeva jim skrivnosti
o sebi in najgloblje vidike svojega nauka. To
so t. i. »poslovilni govori«, ki jih v velikonočnem času beremo pri bogoslužju. Tukaj
jim popolnoma odpre svoje srce. Učence
imenuje »moji otročiči« in »prijatelji«; spodbuja jih, naj se ne razkropijo, ko bodo prišle
preizkušnje. Sebe primerja s trto in učence z
mladikami. Dá jim novo zapoved, naj se ljubijo med seboj in jim naroča, naj bodo med
seboj eno, kot je on eno s svojim Očetom.
Predvsem pa jim obljubi Svetega Duha, ki
bo z njimi kot tolažnik in zagovornik. To je
zatišje pred nevihto, ki jo naznanja Judova
navzočnost v dvorani zadnje večerje. Tako
prihajamo k zadnjemu dejanju, ki obsega del
od osemnajstega do enaindvajsetega poglavja. Nasprotje izbruhne. Jezusu sodijo, ga obsodijo in križajo kot navadnega hudodelca.
Zdi se, da je zmagala tema. To so v antičnih
4

dramah imenovali »katastrofa«. Toda ta
zmaga ne traja dolgo. Jezus tretji dan vstane, prikaže se Magdaleni in učencem, pošlje
jih po vsem svetu oznanjat večno življenje
tistim, ki so voljni sprejeti vero. Tukaj vsaka
primerjava odpove. Nobena človeška drama
se nikoli ni končala z zmago onstran smrti.
Še nekaj misli za sklep. Osupli smo nad podvigom, ki ga je Janezu v njegovem evangeliju uspelo pripeljati do konca. Zajel je teme,
simbole, pričakovanja, vse tisto, kar je bilo
versko živega tako v judovskem kot helenističnem svetu, vse pa je služilo eni sami ideji ali bolje eni sami osebi: Jezusu Kristusu,
Božjemu Sinu, Odrešeniku sveta. Evangelist
se je naučil »jezika« ljudi svojega časa, da bi
v njihovem jeziku z vsemi svojimi močmi
glasno oznanil Besedo, ki odrešuje.
Vse to ima v sebi dragocen namig za Cerkev današnjih dni. To, kar je storil Janez, bi
morali narediti tudi mi. Evangelij po Janezu
je tudi evangelij dialoga. Jezus se vedno znova pojavlja v dialogu: z Nikodemom, s Samarijansko, z Marto, z učenci, z Judi, s pogani
– pogovarja se tako podnevi kot ponoči. To
nas spominja, da naj bi bilo tudi naše prvo
orodje evangelizacije dialog. Z vsemi: z vernimi in nevernimi. Dialog, ki temelji na skupnem iskanju Resnice. In še vprašanje: kako
je lahko Janez prodrl v Jezusovo skrivnost?
Očetje so to pogosto razlagali takole: pri
zadnji večerji je »naslonil glavo na Jezusove
prsi«; razodetje je zajel pri samem izviru. Ne
smemo pozabiti tudi neke druge podrobnosti: ko je Janez pisal svoj evangelij, je bila v
njegovem domu ob njem Jezusova Mati, ki
mu je bila izročena pod križem. Morda pa
je zadnja razlaga prav v imenu, pod katerim
se Janez ponižno skrije v svojem evangeliju:
»učenec, ki ga je Jezus ljubil«. On je čutil,

da ga Jezus ljubi, zato ga je tudi sam ljubil z
vso svojo mladostno gorečnostjo. Nobeden
izmed učencev nikoli ni bil tako navdušen
nad svojim učiteljem kot prav Janez nad
Kristusom, in brezštevilne so duše, ki jih je

on skozi stoletja okužil s to svojo ljubeznijo.
Upajmo, da bo to storil tudi z nami.
Še nasvet. Če ste se naveličali brati običajne tedenske uspešnice, berite evangelij po
Janezu. To je dvatisočletna uspešnica!
Vir: kapucini.si

»Gospod te ni poslal!
Ti zavajaš to ljudstvo, da zaupa v laž!« Jer 28,15

V Miri je bil zasidran hud dvom, da bi
Bog v molitvi kar tako odgovarjal v konkretnih situacijah človeku po Svetem pismu. Nekega dne je domov grede srečala dve osebi,
ki sta jo prepričevali, da mora vsakdo poznati Evangelij za vodnarjevo dobo. Evangelij
da, tako je razmišljala. Kaj pa je vodnarjeva doba? Je to še krščanstvo? Pa nek drug
evangelij? Odločila se je v molitvi poprositi
Boga za Njegovo besedo. Odlomek, ki ga je
prejela, je bil kristalno jasen odgovor: »Med
ljudstvom pa so nastopili tudi lažni preroki,
kakor bodo tudi med vami lažni učitelji, ki
bodo skrivaj uvajali pogubne ločine« (2 Pt,
2,1) Si ob tem odgovoru še upaš trditi, da
Bog ni že od vekomaj mislil nate v vsaki situaciji? Skozi vse Sveto pismo od Mojzesa
do Razodetja moremo zaslediti resne opomine; na primer 5 Mz 18,20; Jer 14,13-16;
Mt 24,24, Raz 19,2 glede krivih prerokov.
Slednji so uveljavljena praksa zapeljivca, da
bi mogel izvesti čim več ljudi. Svet je željan
duhovnosti, žeja po Bogu, zavedna ali ne, je
velika, mnogo je poti in stranpoti iskanja.
Bog nam pomaga, zlobec pa ponuja strup v
steklenički za zdravila. Odločitev pa je vedno naša. Če nismo trdno povezani z Bogom
in čuječi, kaj lahko pademo pod prevaro zapeljivca – hudiča. »Vstali bodo namreč lažni

kristusi in lažni preroki in bodo delali velika
znamenja in čudeže tako, da bi zavedli celo
izvoljene, če bo mogoče.« (Mt 24,24) V božičnem času je KTV predvajala oddajo, v kateri
je bilo govora o Maitreju, svetovno znanem
učitelju, ki da že desetletja živi v Londonu.
Kristjani naj bi v njem prepoznali Kristusa,
hindujci krišno, … Na svet prihaja z drugimi
modreci, s katerimi že dolgo časa iz zakulisja usmerja človeštvo. Govori o znamenjih in
čudežih (svetlobna bitja, križi, ozdravljenja,
žitni krogi, nenavadna zvezda …) mnogi se
z njim srečujejo v transmisijski meditaciji,
ne vedoč, čemu se odpirajo, saj jasno pove,
da mojstri upravljajo z energijami in usodo
tega planeta. Na zvit način skušajo pridobiti ljudi. Jezusa in Marijo predstavljajo kot
eno izmed mojstrov. Kakšna zlobnost in
premetenost ter predrznost! Bog pa v 5 Mz
18,20 govori: »Toda prerok, ki bi si drznil v
mojem imenu govoriti besedo, katere mu nisem ukazal govoriti, ali ki bi govoril v imenu
drugih bogov, ta prerok bi moral umreti.« Če
nismo trdno povezani z Jezusom in je naša
vera majava obstaja nevarnost, da nasedemo
lažnim prerokom in se strahovito opečemo.
Ali se lažnim prerokom lahko izognemo?
Za vsakega človek obstaja zelo preprost in
učinkovit recept: »Kdor bo klical Gospodovo
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ime, bo rešen!« (Joel 3,5) Izročimo Gospodu zašli, kajti Gospod se ne da prekositi v velisvoja življenja, kličimo njegovo sveto Ime, kodušnosti. Zaupajmo!
izročimo mu svoje najdražje, ki so morda že
Vir: Društvo prenova v Duhu

PRED NAMI

Prvosobotna pobožnost na “Fatimski način”

skrivnosti rožnega venca.”“Res je, moja
hči, da mnogo duš začne, toda le malo
jih konča; in tiste, ki končajo, delajo to
z namenom, da bi dobile tamkaj obljubljene milosti. 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 razodel,
da imata Presveti Srci Jezusa in Marije z njimi načrte usmiljenja. Devica Marija pa jim je
pri junijskem prikazanju pokazala svoje Srce,
obdano s trni, ki pomenijo naše grehe, 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. Nekateri vse življenje opravljajo prvo sobotno pobožnost na fatimski
način. Znano je, da sta to storila prav sestra
Lucija in ljubljanski škof Gregorij Rožman.
Vabljeni, da obhajate pobožnost pet
prvih sobot od januarja do maja letos in s
tem naredite veliko veselje Mariji in njenemu Sinu. Hvala!

Pobožnost prvih sobot je že pred Fatimo priporočal papež Pij X. in obstoji predvsem v prejemu svetega obhajila v zadoščenje Marijinemu
brezmadežnemu Srcu. Poleg tega naj bi vsako
prvo soboto preživeli v duhu zadoščevanja in v
molitvi za duhovne poklice in svetost duhovnikov. MARIJINA VELIKA OBLJUBA v skladu s
fatimskim razodetjem pa je najpopolnejša oblika prvo sobotne pobožnost 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 sestri Luciji po letu 1917 namreč prikazala
tudi 10. decembra 1925 v samostanu Pontevedra
in ji rekla: “Hčerka moja, glej moje Srce, obdano
s trni, katerega nehvaležni ljudje 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 soboto, spovedali, prejeli sveto
obhajilo, zmolili rožni venec in mi petnajst minut v premišljevanju 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 prikazanje KARITAS – pomoč pri plačilu položnic
Jezusa kot majhnega dečka. Odlomek iz njuna našo Karitas se obrne veliko ljudi, ki
nega pogovora: “Toda moj spovednik je rekel
so
v
stiski in potrebujejo pomoč pri plačilu
v pismu, da ta pobožnost na svetu ni potrebna, saj je že veliko duš, ki te prejemajo na položnic. Karitas jim nudi pomoč pri plačiprve sobote na čast naši Gospe in petnajstih lu najnujnejših stroškov za preživetje.
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Hvaležni bi vam bili, če bi nam lahko
pomagali pri pomoči ljudem. Dar lahko
oddate v nabiralnik v cerkvi ali ga nakažete
na TRR Župnijske karitas Jesenice:
SI56 6100 0000 2930 911

Zahvala za pomoč in sodelovanje

Iz srca hvala vsem, ki kakorkoli pomagate, da je kljub epidemiji župnija živo občestvo. Hvala vsem molivkam, ki ste se obvezale, da ste med tednom prihajale v cerkev
molit in vsem, ki s svojo molitvijo in žrtvijo
od doma podpirate župnijo. Hvala vsem, ki
ste prihajali ob nedeljah in za Božič k svetemu obhajilu in vsem, ki ste s spovedjo poskrbeli, da bi bila vaša duša očiščena greha
in tako pripravljena na prihod Božjega Sina
v vaše srce. Božični prazniki so minili podobno kot Velika noč drugače kot smo bili
navajeni pa vendar, kdor je hotel, je vseeno
lahko občutil vsaj nekaj božičnega veselja.

pomočniku Davidu Vavtarju, ki so postavili jaslice pri Svetem Križu. Hvala vsem,
ki skrbite za čistočo našega svetišča, posebej hvala Darinki Urh za božični aranžma.
Hvala tudi vsem, ki ste se v teh dneh spomnili na svoja dušna pastirja s kakšnim darilom, voščilnico ali besedo pozornosti in
zahvale. Naj vam Bog povrne!

Iskrena hvala skavtski bratovščini, ki je
tudi letos na Jesenicah postavila čudovite
jaslice, hvala Janiju in Martinu Bedenu, ki
sta priskrbel smrečice za okoli jaslic, hvala
Jožetu in Jerneju Zupančiču ter posebnemu

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Albina Zorman (Tavčarjeva), Marija Volčini (C. revolucije), Štefanija Pirman (Verdnikova), Justina Koblar (Tavčarjeva), Janez Žnider (Titova), Margareta Kozar (Verdnikova), Štefka Tomašević (Bokalova), Damjana Kosmač
(C. revolucije), Ljubica Korenc (C. na Golico)

Župnijsko romanje na Poljsko

Štiridnevno romanje na Poljsko bo upamo izvedeno v letošnjem letu. Novi termin
bomo še sporočili. Bo pa v času šolskih počitnic. 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. 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€.
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VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2020

Podatki so za leto 2020, v oklepaju pa so podatki za leto 2019.
SVETI KRSTI
Sveti krst je na Jesenicah prejelo 7
otrok (14). Dečki si bili 4, deklice pa
3. Od tega so bili 3 zakonski in 4 iz
izvenzakonskih skupnosti.
Sveti krst so pri Svetem Križu prejeli
4 otroki (5), dečka sta bila 2 in deklici 2. Od tega sta bila 2 zakonska in 2
iz izvenzakonskih skupnosti.

umirajoče) je bilo 13, neprevidenih
SVETA BIRMA
V župniji Jesenice in pri Svetem Križu pa 42.
Pri Svetem Križu so bili 3 (3) pogrebi:
ni bilo birme zaradi epidemije.
1 moški, 2 ženski. Previden je bil 1,
SVETI ZAKON
neprevideni pa 2.
V župniji Jesenice sta bila sklenjena
NEDELJNIKI
1 sv. zakona (2).
Pri Svetem Križu ni bil sklenjen no- Štetja obiskovalcev nedeljskih svetih maš se letos ni izvedlo zaradi
ben sv. zakon (0).
epidemije.
POGREBI
PRVO SVETO OBHAJILO
SVETO OBHAJILO
V župniji Jesenice je bilo 8 prvoob- Na Jesenicah je bilo 65 (62) cerkveNa Jesenicah je bilo podeljenih 6.000
hajancev (15), pri Svetem Križu pa nih pogrebov: 24 moških in 41 žensk.
obhajil, pri Svetem Križu pa 2.000.
Previdenih
(prejeli
zakramente
za
2 (0).

•••

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC JANUAR 2021 (če bodo razmere dopuščale)

yy V ponedeljek 4. januarja se bo molila binkoštna dvorana po večerni sveti maši.
yy Obisk bolnih in ostarelih po domovih bo na prvi petek 8. januarja.
yy Srečanje svetopisemske skupine ob 18:45 uri vsako drugo (13. januar) in tretjo (20. januar) sredo v mesecu v veroučni

učilnici v Župnijskem domu na Jesenicah.
yy Darovanje »ofer« za župnika bo v nedeljo 17. januarja.
yy Srečanje molitvene skupine Jezusovega usmiljenega Srca za duše v vicah bo v ponedeljek 25. januarja po sveti maši v
župnijski cerkvi Sv. Lenarta.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO
Župnijski 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

ŽUPNIJSKA PISARNA

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ: 8.30

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: četrtek: 17.00

• ob nedeljah in praznikih

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30
obisk bolnikov - čet: 19.00

• tor: 8.00 - 9.00
• sreda po večerni maši ob 18:30
ni uradnih ur

Izdaja: župnijski urad Jesenice
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o.

KRŠČEVANJE
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.

CERKVENA POROKA
Prijava v župnišču vsaj mesec dni
pred poroko. Potrebni dokumenti:
krstni in samski list, potrdilo o
opravljenem tečaju za zaročence.

