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VELIKA NOČ
Bratje in sestre! »Kristus je vstal od mrtvih, 

prvenec tistih, ki so zaspali.« (1 Kor 15,20) Veliko-
nočna skrivnost je današnjemu človeku vedno bolj 
tuja. Današnji človek se otepa trpljenja, noče mis-
liti na smrt, o vstajenju in večnem življenju, pa niti 
ne razmišlja. Njegov pogled je zazrt le v vidni svet, 
v dosežke znanosti in človeških predstav o člove-
škem bivanju. Imeti čim več materialnih dobrin in 
jih uživati v polni meri. Pa je današnji človek lah-
ko res srečen? Vse kar ima, ali je dosegel, bo 
nekega dne izgubil. Vse mu bo vzeto! Tedaj 
se bo srečal z Vstalim Kristusom iz oblič-
ja v obličje, ko bo spoznal svojo zmoto, 
svojo zaslepljenost. In kaj bo lahko sto-
ril v tem trenutku Božje sodbe? Prav 
nič več. Tedaj bo moral sprejeti svojo 
večno usodo, ki jo je zaslužil ozi-
roma zapravil v zemeljskem življe-
nju. Zato je vsak človek povabljen, 
da išče Boga stvarnika. Bog se da 
najti tistemu, ki ga iskreno išče, 
ki se sprašuje: »Gospod, ali res 
obstajaš?« »Gospod noče smrti 
grešnika, ampak da se spreobr-
ne in živi.« (Ezk 33,11) Člove-
kov duh je ustvarjen, da hrepeni 
po Bogu, zato ne smemo nikoli 
ugašati duha s hrepenenjem po 
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materialnem svetu, ampak ga od njega 
osvobajati. Nenavezanost na material-
ni svet nam pomaga, ostati svoboden za 
Božjega Svetega Duha. Ta nam bo dal 
pravo spoznanje o svetu in presežnem 
Bogu. Potem nam velikonočna skrivnost 
ne bo več nemogoča, oddaljena, marveč 
resničnost, ki presega vse zemeljske stva-
ri. Potem bomo lahko resnično prazno-
vali Veliko noč, četudi nas pesti kakšna 
bolezen, ali druga preizkušnja. Prav nič 
nam ne bo moglo pokvariti praznovanja, 
ker bo to praznovanje zasidrano v globi-
ni našega srca. Prav srce je kraj, kjer se 

srečam z Bogom na najbolj pristen način.  
Tam se odvija najbolj intimen odnos z 
Bogom. V tišini našega srca nam govori 
Bog: »Zate sem daroval svoje življenje na 
križu! Zate sem vstal! Vstani tudi ti z me-
noj iz svojih navada, slabosti, sodb, jeze, 
naveličanosti...in bodi svoboden, bodi 
vesel kristjan. Zapoj v srcu veselo Alelu-
jo, ko najbolj boli. Tega si želim, da mi 
podariš, kot v zahvalo za mojo izkazano 
ljubezen do tebe! Potem bom Jaz posegel 
v tvoje življenje s svojo milostjo. V veli-
kodušnosti me nobeno ustvarjeno bitje 
ne more presegati. Ali verjameš v to?«

BOŽJA BESEDA, CVETNA NEDELJA
Iz svetega evangelija po Marku 11, 1-10

Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Bétfage in Betanije ob Oljski gori, je Jezus poslal 
dva izmed svojih učencev in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama. Takoj ko pri-
deta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedél noben človek. 
Odvežita ga in pripeljita. In če vama kdo reče: ›Zakaj to delata?‹, recita: ›Gospod ga 
potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sem.«

Odšla sta in našla oslička, privezanega pri vratih zunaj ob cesti, ter ga začela odvezo-
vati. Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli: »Kaj delata? Zakaj odvezujeta 
oslička?« Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so ju pustili. Pripeljala sta k Jezusu 
oslička, položila nanj svoja plašča in sédel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje 
plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih.  Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki 
so šli za njim, so vzklikali: »Hozána! Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu! Bla-
goslovljěno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja! Hozána na višavah!«

Neposredni cilj Jezusove romarske 
poti je Jeruzalem, sveto mesto. Jezus se 
je odpravil na pot z učenci, a postopoma 
se je pridružila vedno večja množica ro-
marjev. Na tem zadnjem delu poti neko 
dejanje stopnjuje pričakovanje Prihaja-
jočega in postavi Jezusa čisto na novo v 
zorno polje potujočih. Ob kotu sedi slepi 
berač, Bartimaj. Ta zve, da je Jezus med 

romarji in sedaj ne neha več vpiti: »Davi-
dov sin, Jezus, usmili se me!« (Mr 10,47) 
Ko ga je Jezus ozdravil slepote, je on šel za 
Jezusom, po njegovi poti. (Mr 10, 48-53) 
Z njim je romal v Jeruzalem. Mesijansko 
upanje, ki je vsebovano v imenu David, je 
zdaj zajelo množico. Ali z njegovim vho-
dom v sveto mesto ni nastopila ura, ko bo 
ponovno vzpostavil Davidovo kraljestvo? 
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Pripravljanje, ki se g Jezus loti s svojimi 
učenci, okrepi to upanje. Jezus pride iz 
Betfage in Betanije na Oljsko goro, od ko-
der pričakujejo Mesijev prihod. Jezus poš-
lje naprej dva učenca, ki najdeta oslička, 
kot jima je rekel. Tako gre Jezus v mesto, 
na sposojenem oslu, katerega potem takoj 
vrne lastniku. Nam se to morda zdi pov-
sem obrobno, za Jezusove sodobnike, pa 
to vsebuje veliko skrivnostno povezavo. V 
vsem je navzoč motiv kraljestva in njegove 
obljube. Jezus uveljavlja v vsej antiki po-
znano pravico, da kralj za svojo uporabo 
zaseže prevozna sredstva. Tudi to, da gre 
za žival, na kateri še ni nihče sedel, kaže 
na kraljevo pravico. Pri vsem tem doga-
janju zazvenijo Starozavezne prerokbe iz 
Zahrarija 9,9: »Silno se raduj, hči sionska, 
vzklikaj, hči jeruzalemska! Glej, tvoj kralj 

prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit, 
krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu 
oslice.« Jezus je kralj, ki zdrobi vojne loke, 
kralj miru in kralj preprostosti, kralj ubo-
gih. Kajti le ti ga bodo lahko prepoznali 
kot kralja, ošabni, ga ne bodo mogli. Po-
nižnega srca sprejmimo Kralja, naj kralju-
je v naših družinah, da bomo lahko živeli 
v miru in veselju Velike noči.

Vir: Jezus iz Nazareta II., p. Benedikt XVI.

PREROŠKA BESEDA ZA LETOŠNJE LETO: »NE BOJTE SE!«
Smo sploh vedeli, da je Božja beseda: »Ne 

bojte se!« zapoved? To ni priporočilo katehe-
tov, duhovnikov, zdravnikov, prijateljev ali 
sad lastnega spoznanja in poguma. To je Bož-
ja zapoved, ki se največkrat ponavlja v Sve-
tem pismu, namreč 365- krat! Je to slučajno? 
Nikakor! To je celo koledarsko leto! Kaj nam 
torej Bog sporoča za vsak dan v letu z vso 
avtoriteto Stvarnika, Odrešenika in Posveče-
valca? »Ne bojte se!« In to dobesedno za vsak 
dan! To pomeni, ne bojte se za svoje življenje! 
Ne bojte se za svoje zdravje! Ne bojte se za 
svoje delo! Ne bojte se za svoje najdražje! Ne 
bojte se za svoje imetje! Ne bojte se hudob-
nih ljudi, ki za vašim hrbtom načrtujejo zle 
namene proti vam! Ne bojte se pomanjkanja 
in lakote! Ne bojte se! Božja beseda govori 
tudi o pomanjkanju in lakoti. Ampak ni to 

kot novica o tem, kar se je zgodilo. Govori 
na primer o Abrahamovem sinu Izaku, ki mu 
je polje dobro obrodilo, čeprav je vse naoko-
li vladala lakota. Bog ga je blagoslovil, ker je 
popolnoma zaupal Vanj. Mu je verjel in živel 
po Njegovi volji. V Svetem pismu imamo ve-
liko primerov ljudi, ki so zmagovali zato, ker 
so zaupali v Gospoda oziroma dovolili, da jih 
je On vzgajal v zaupanju. Torej, hodimo in 
živimo v veri vseh 365 dni v letu! Zakaj! Ker 
s tem ne dajemo prostora hudiču, da bi mo-
gel delovati v nas in med nami niti en dan v 
letu! Strah je od hudiča! V Bogu in veri Vanj 
ni strahu! To pomeni, da kadarkoli se bojimo 
česarkoli, se predajamo hudičevim zankam. 
Ne se ustrašiti. Ne smemo mu dovoliti, da 
nas zastrašuje v katerikoli stvari. Objame nas 
strah, zato razmišljamo v strahu in v strahu 



4

iščemo rešitev. Končno pa tudi delujemo in 
živimo v neprestanem strahu. Po drugi stra-
ni pa, ko se ne bojimo, smo premagali strah 
in s tem duha strahu. Živimo svobodno. In 
delujemo v popolnem zaupanju v Boga, ki 
vse vodi. Potrebna je torej trdna vera! Kris-
tusov Duh je duh vere, nikoli pa niti najmanj 
ni duh strahu (1 Jn 4,18). V tem letu, bo to 
naš duhovni boj – zavračati strah. Zavrača-
ti vse in številne strahove, ki nas oblegajo z 
vseh strani tako, da bomo vedno povezani z 
Kristusom, ki je Luč, v moči Svetega Duha in 
strah se nam ne bo niti približal. In to vsak 
dan! Bog želi biti z nami vsak dan v letu. Želi 
biti v nas po svoji besedi v Svetem pismu, 
po zakramentih, predvsem svetem obhajilu. 
Postaviti pa si moramo vprašanje, ali želimo 
mi biti povezani z Njim? Apostol Pavel je za-
pisal v pismu Rimljanom: »Saj niste prejeli 
duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, 
ampak ste prejeli duha posinovljenja, v kate-
rem kličemo: »Aba, Oče!« (Rim 8,15) Torej, 
mi verujemo, nismo prejeli duha suženjstva, 
da bi znova živeli v strahu. Strah je resnično 
suženjstvo, teror. Zato je potrebno tega duha 
strahu vztrajno vsak dan zavračati in spreje-
mati Svetega Duha, Duha vere, ljubezni in 
miru. Kako? Po poslušanju Božje besede. Če 
poslušamo slabe novice, slabe besede, strah 

napolnjuje naše srce in tako postajamo suž-
nji strahu. Zato bodimo pozorni kaj in koga 
poslušamo in beremo. Posebej se je potrebno 
varovati lažnih prerokov. Oni uporabljajo ra-
zodeto resnico za zastraševanje ljudi, names-
to, da bi jih osvobajali. Nekateri širijo lažno 
preroštvo po knjigah in člankih, ki jih pišejo. 
Če nas nekdo straši, to nikakor ni od Boga, 
ker se odpiramo strahu, ne Bogu. Drugo pa 
je, če nas nekdo želi spodbuditi k spreobrnje-
nju, kot je dejal Jezus, ko je govoril o raznih 
strahotah, ki se bodo dogajale: »Toda, če se 
ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokon-
čani.« (Lk 13,5) Poudarek je na potrebnosti 
spreobrnjenja. Pred nami je milostni čas, ki 
še posebej poudarja spreobrnjenje. K temu 
nas nenehno spodbuja tudi Mati Marija. V 
Svetem pismu piše, da bodo svet zajele velike 
preizkušnje. Ne le da bodo, ampak so že tu. 
Toda, ne bojmo se! Molimo Psalm 112. Zač-
nimo vsak dan tako, da v svoje srce spusti-
mo Božjo zapoved: »Ne bojte se!« Luka v 21. 
poglavju navaja Jezusove napovedi strašnih  
dogodkov, ampak ne reče: »Gorje vam!«, pač 
pa: »Vzravnajte se in vzdignite glave, kajti 
vaše odrešenje se približuje« (Lk 21,28) Z 
drugimi besedami Jezus pravi: »Prihajam! 
Aleluja!«        Vir: Prenova, KKPSLO

ZGODILO SE JE

KRIŽEV POT v Srednjem vrhu
Na 4. postno nedeljo smo bili, v molit-

vi križevega pota, v duhu povezani. Zaradi 
epidemije, ki odloča o številu vernikov na 
skupino, nas res ni bilo veliko. Zato pa je bilo 
vedno več snežink in vedno več snega. Novo 

zapadli sneg je lepoto Božjega stvarstva, 
Srednji vrh, objel v čisto belino. V to lepoto 
so naša srca vzela v objem in s seboj vsakega 
vernika, in vsakega prijatelja iz naše župnije. 
Od prve do zadnje postaje smo delali pot v 
čisto nov sneg. Brali smo križev pot, ki ga je 
zapisal Aleš Pečaver prav za ta čas epidemije. 
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PRED NAMI

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKI
Pred krščanskim največjim praznikov 

povabljeni k sveti spovedi. Sveta spoved 
na Jesenicah je možna vsak dan pol ure 
pred večerno sveto mašo in pred ne-
deljskima mašama ter eno uro pred pet-
kovo in sobotno sveto mašo. Pri Svetem 
Križu bo spovedovanje na Cvetno nede-
ljo od 7:45 ure do pričetka svete maše.

VELIKI TEDEN V NAŠIH ŽUPNIJAH
Za obrede in maše na Cvetno nedeljo, 
Veliki četrtek, Veliki petek, Velikonoč-
na vigilija in Veliko noč je zaradi šte-
vilčne omejitve obvezna predhodna 
prijava na Jesenicah na župnijski tele-
fon 064 223 978, pri Svetem Križu pa 
Jerneju Zupančiču 041 350 197. 

Cvetna nedelja
S Cvetno nedeljo pričenjamo Veliki 

teden. Ker se na to nedeljo Cerkev spo-
minja Kristusovega vhoda v Jeruzalem, 

se glede na do sedaj veljavne predpise 
določeno število vernikov zbere v cerkvi 
(v cerkvi je naenkrat lahko zbrano 16 
posameznih oseb oz. 16 oseb iz istega 
gospodinjstva, ki ustreza ena oseba ali 
družina na 30m2 površine notranjosti 
cerkve), ostali pa pred cerkvijo (z masko 
in upoštevanjem razdalje, na prostem je 
naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb), 
kamor pride duhovnik z ministranti, ki 
nosijo v rokah oljčne vejice ali butare. 
Duhovnik blagoslovi cvetje in zelenje. 
Petje se opusti. Sledi slovesni vstop v cer-
kev, med katerim zvonijo zvonovi. Med 
slovesnim vstopom duhovnik kropi cvet-
je in zelenje vernikov v cerkvi. Pri bogo-
služju bomo prebrali pasijon po Mateju, 
evangeljsko poročilo o zadnjih urah Je-
zusovega zemeljskega življenja.

Veliki četrtek 
Na Veliki četrtek se spominjamo, 

kako je Jezus pri zadnji večerji s svojimi 
učenci, postavil zakrament svete maše in 

Vsebina je iz Svetega pisma, Jezusovo trpljenje, križ in grob, v ka-
terem je kraj upanja in zaupanja, vere in ljubezni. Usmiljeni Bog 
naj nam odpre oči in srce, da bomo kljub epidemiji zmogli videti 
dobro, da bomo ob Jezusovem grobu pustili vso bolečino, žalost 
in trpljenje, da bomo resnično svobodni s Kristusom vstali v novo 
življenje. Hvala, o Jezus, da smo kljub snegu zmogli na tej poti, poti 
križanega, trpečega, zaničevanega in poniževanega, a nazadnje 
vstalega. Usmili se nas vseh, daj nam vero, daj nam smisel, daj nam 
pogum, voljo in veselje in daj nam Ljubezen, da bomo lahko vedno, 
ob vsakem padcu vstali in nadaljevali na poti vsakdanjega življenja 
drug z drugim in drug za drugega. Živimo in delujmo v smislu, ki 
je zajeto v naslednji misli Sv. Petra Krizologa, škofa: ‚‘Kar molitev 
prosi, post doseže, usmiljenje pa prejme.‘‘         Irena Stevanovič
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mašniškega posvečenja. Pri tej večerji je 
učencem umival noge in jih s tem učil 
ponižnega služenja. 

Dopoldan v ljubljanski stolnici bo 
krizmena sveta maša, pri kateri bo nad-
škof blagoslovi bolniško in krstno olje ter 
posvetil sveto krizmo, ki se  uporablja pri 
krščevanju, birmovanju in posvečevanju 
diakonov ter duhovnikov. 

Obredi Velikega četrtka bodo ob 19. 
uri z navzočnostjo ljudstva, upoštevajoč 
veljavne omejitve.  Obredi bodo na obeh 
župnijah. Nabirka večerne svete maše je 
namenjena župnijski Karitas. Darujete 
lahko tudi na bančni račun Karitasa Jese-
nice SI56 6100 0000 2930 911. Na večer 
tega dne utihnejo zvonovi in orgle, ker se 
začenja čas Jezusovega trpljenja. Ta ve-
čer nas Cerkev vabi, da skupaj z Jezusom 
molimo na Oljski gori. Molitev pred ječo 
oblikujejo molivci Binkoštne dvorane.

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 bomo molili ob 18.30 uri v 
cerkvi na Jesenicah, molite pa lahko tudi 
doma po možnosti ob 15. uri. 

Bogoslužje Velikega petka bo ob 
19.00 uri samo na Jesenicah. Pri češčenju 
križa le duhovnik poljubi križ, verniki pa 
ga lahko počastijo s poklekom ali priklo-
nom ali tako, da na svojem mestu v klopi 
nekaj časa molče klečijo.   

Po obredu Velikega petka bomo 
pospremili Jezusa v Božji grob. Molitev 
pred Božjim grobom oblikujejo molivci 
Frančiškove družine.

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

Velika sobota
Velika sobota je dan, ko Jezus počiva 

v grobu. To je dan, ko obiščemo Jezusov 
grob in ob njem tiho molimo. Cerkev bo 
zato čez dan odprta. Jutranji blagoslov og-
nja se lahko opravi po obredu. Verniki naj 
k ognju prihajajo posamezno (na prostem 
je naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb), 
prižgejo »gobe« ter se ob upoštevanju no-
šenja mask in medsebojne razdalje brez 
druženja vrnejo na svoje domove. Blagos-
lov ognja bo na obeh župnijah ob 7. uri.

Verniki lahko – glede na dosedanja 
določila NIJZ za udeležbo pri bogoslužju 
–, prihajajo v cerkev počastit Najsvetejše, 
medtem ko duhovnik lahko blagoslovi 
velikonočna jedila (v cerkvi je naenkrat 
lahko zbrano 16 oseb, ki ustreza ena ose-
ba ali družina na 30m2 površine notran-
josti cerkve).  Blagoslovi velikonočnih  
jedil bodo po razporedu. (na prostem je 
naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb), 
verniki pa morajo pri tem upoštevati 
medsebojno razdaljo in nositi maske:

Blagoslov velikonočnih jedil

Jesenice, cerkev sv. Lenarta 10h, 11h, 12h,  
14h, 17h

Kapelica na Plavžu  11h
Dom Franceta Berglja  11:30h
Hrušica  - Mulej št. 200  15h
Stara Hrušica - Razingar Meta št. 34  14:30h
Plavški Rovt  14h
Sveti Križ  10h, 15h
Gregorčičeva ulica pri Bertoncljevih  16h



7

Po cerkvenem izročilu se velikonoč-
no slavje začne z velikonočno vigilijo na 
Veliko soboto ob 19. uri. Slovesna vigi-
lija bo na obeh župnijah. Velikonočne 
blagoslovljene jedi uživamo po končani 
vigiliji. 

Češčenje pri Božjem grobu
Povabljeni k češčenju Jezusa v Bož-

jem grobu! Češčenje na Jesenicah vodijo 
po določenih urah naslednje skupine:
Binkoštna dvorana in Frančiškova družina 8h – 9h
Župnijski pastoralni svet 9h – 10h
Karitas in skupina ročnih del 10h – 11h
Veroučenci 15h – 16h
Pevci 16h – 17h

Nabirka pri Božjem grobu je  name-
njena za Sveto deželo.

Velikonočna vigilija na Veliko soboto 
je najpomembnejša in najbolj slovesna 
sveta maša v cerkvenem letu. Prvi kristja-
ni so v spomin na Jezusovo vstajenje v 
molitvi prebedeli celotno noč. Obred 
bomo začeli pred cerkvijo, kjer bomo 
blagoslovili ogenj, s katerim bomo pri-
žigali velikonočno svečo. Sledi slovesen 
sprevod, v katerem se velikonočna sveča 
prinese v cerkev. Duhovnik ob tem trik-
rat zapoje »Kristusova luč!« ob tretjem 
vzkliku celotna cerkev  prižge sveče. Pro-
simo prinesite svoje sveče in objemke, da 

se ne umažejo obleke, klopi in tla. Nato 
bomo stoje poslušali hvalnico veliko-
nočni sveči. Prisluhnili bomo berilom 
Stare zaveze in po zadnjem izmed njih 
zapeli Slavo, ob kateri se bodo ponovno 
oglasile orgle in zvonovi. Sledi berilo iz 
Nove zaveze in Aleluja pred evangelijem. 
V tretjem delu velikonočne vigilije bodo 
naši katehumeni prejeli zakramente uva-
janja v krščanstvo, ob tem bomo ostali 
obnovili krstne obljube. 

Velika noč
Ob 7:00 uri bo vstajenjska sveta maša 

na obeh župnijah. Letos bo sveta maša 
na Jesenicah še ob 8:30 uri, ob 10. uri in 
ob 11:30 uri. Pri Svetem Križu pa tudi ob 
8:30 uri. 

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.
Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslo-
vi ta velikonočni zajtrk. Naj nas veli-
konočni prazniki tako prenovijo, da 
bomo vedno bolj hrepeneli po duhov-
ni hrani ter jo našli v tvoji besedi in 
sveti evharistični skrivnosti. Po Kris-
tusu, našem Gospodu. Amen.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:

Ivanka Koprivec (Titova), Urban Žefran (Benedičičeva), Frančišek Markizeti 
(Gregorčičeva), Emil Krmel (Titova), Uroš Rebernik, Alexsander Joseph 
Potočnik (Titova).



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 19.30

•	 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 APRIL 2021 
(če bodo razmere dopuščale)

� Obisk ostarelih in bolnih na domu bo na prvi in Veliki petek 2. aprila.
� Binkoštna dvorana se bo molila v cerkvi v ponedeljek 5. aprila po večerni sveti maši.
� Svetopisemska skupina ima srečanje v sredo 14. in 22. aprila v učilnici župnijskega doma.
� Darovanje »ofer« za potrebe cerkve bo na Veliko noč 4. aprila.
� Molitvena skupina Jezusovega usmiljenega Srca za duše v vicah moli v ponedeljek 19. aprila po večerni sveti maši. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE  
NA POLJSKO

Če bodo razmere dopuščale bomo od 
26. do 29. aprila, romali na Poljsko. Če 
razmere ne bodo ugodne, bomo romanje 
prestavili na jesenski čas. Na romanju si 
bomo ogledali Krakow, Marijino središ-
če v Częstochowi, Wielicka - rudnik soli, 
Auschwitz – koncentracijsko taborišče 
in Wadowice - rojstni kraj svetega pape-
ža Janeza Pavla II. Cena romanja je 300€ 
na osebo, ki vključuje prevoz, vstopnine, 
polni penzion, nočitve v dvoposteljnih 
sobah v hotelu FeroExpress 3*. Doplači-
lo za enoposteljno sobo je 60€.

KARITAS 
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!

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.


