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V Cerkvi na Slovenskem si maja ne moremo
predstavljati brez šmarnic – vsakodnevne ljudske
pobožnosti Mariji v čast. Goreči Marijini častilci so
že pred stoletji premišljevali, kako bi mogli skazovati Mariji še večje češčenje. Želeli so, da bi verniki
častili božjo mater Marijo vsak dan in, če le mogoče, kar ves mesec. V ta namen so izbrali najlepši
mesec v letu, mesec majnik, ki z lepoto v naravi prekaša vse druge. To pobožnost so imenovali Marijin
Pot,
mesec. S to pobožnostjo so začeli v Rimu, od koder
po kateri se je razširila po vsej Italiji, Franciji in tudi Nemčiji.
Pij VII. Je l. 1815 pobožnost meseca majninas Marija Papež
ka potrdil in obdaril z odpustki. Zdaj je majniška
vodi, je pot pobožnost v različnih oblikah razširjena po vsem
katoliškem svetu. Pri nas se je majniška pobožnost
popolnega začela leta 1851 v ljubljanskem bogoslovnem semePrvo šmarnično branje (Mesec Marije) pa je
posnemanja nišču.
po francoski predlogi priredil Davorin Trstenjak
njenega Sina že leta 1842. Šmarnična pobožnost je skoraj redno
vključena v mašo, ki se zaključi z litanijami Matere
Jezusa. Božje, lahko pa je tudi samostojna pobožnost, še
posebej doma po družinah. Pobožnost do Marije je
varna pot, ki nas vodi k Bogu odrešenja in miru. Na
njej doživljamo ljubezen Očeta, ki nas zelo ljubi in
nas vodi, nam s svojo božjo Previdnostjo pripravlja
sleherno stvar ter nas kliče k vedno večji sreči. Dopustite, da vas sleherni trenutek očetovska ljubezen
nosi kakor otroke, ki se popolnoma izročijo njegovi Božji volji. Na tej poti srečate Božjo Osebo Sina

Jezusa, ki je s svojim poveličanim telesom
in s svojim božanstvom zmeraj blizu vsakemu od nas. On hoče biti naše veselje in
naš mir. On hoče, da ga vsakdo od nas
ljubi, da hodimo za njim in ga posnemamo. Pot, po kateri nas Marija vodi, je

pot popolnega posnemanja njenega Sina
Jezusa. Tako živimo iz naše krstne posvetitve, odpovedujemo se svetu in njegovim
zapeljevanjem, da bi hodili po poti Božje
milosti, ljubezni in svetosti.
Vir: nadskofija-ljubljana.si

BOŽJA BESEDA 5. VELIKONOČNE NEDELJE

Iz svetega evangelija po Janezu 15, 1-8
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi,
da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in
jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne,
če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi
obilo sadu,
kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga
vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.
Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo
zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«
Evangelij današnje pete velikonočne
nedelje se začne s podobo vinograda. V
Svetem pismu pogosto primerjajo Izrael,
ko je zvest Bogu, z rodovitnim vinogradom. Toda, če se od Njega oddalji, postane nerodoviten, nesposoben pridelati tisto vino, ‚ki razveseljuje srce človeku.‘ (Ps
104,15) Resnični Božji vinograd, resnična
trta, je Jezus, ki nam s svojim darovanjem
ljubezni, podarja zveličanje, nam odpre
pot, da postanemo del tega vinograda.
In kakor Kristus ostane v ljubezni Boga
Očeta, tako tudi učenci, ki so razumno
obrezani z Učiteljevo besedo (prim. Jn
15,2-4). Če so globoko povezani z Njim,
postanejo rodovitne mladike, ki prinašajo obilno trgatev. Sveti Frančišek Saleški
piše: ‚Veja povezana in spojena z deblom
prinaša sad, ne po lastni zaslugi, temveč
zaradi cepitve. Torej, mi smo bili po ljubezni pridruženi našemu Odrešeniku,
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kakor udje glavi; zdaj je jasno, zakaj dobra dela, oplemenitena po Njem, zaslužijo
večno življenje.‘
V priliki o vinski trti Jezus ni dejal: ‚Vi
ste vinska trta,‘ temveč: ‚Jaz sem trta, vi
mladike‘ (Jn 15,5) To pomeni: ‚tako kot so
mladike povezane s trto, tako pripadate vi
meni. Ker pa pripadate meni, pripadate
tudi drug drugemu.‘ In ravno ta medsebojno pripadnost in pripadnost njemu ni
kakršen koli idealni, umišljeni, simbolični
odnos, temveč, želim reči skoraj biološka,
življenja polna pripadnost Jezusu Kristusu. To je Cerkev, življenjsko občestvo z
Jezusom Kristusom in drugega z drugim,
ki je utemeljeno na krstu in se z evharistijo vsakokrat poglablja in oživlja. Na dan
našega krsta nas Cerkev cepi kot mladike v Jezusovo velikonočno skrivnost, v
njega samega. Iz te korenine dobivamo
dragoceni sok za udeležbo pri božanskem

življenju. Kot učenci, tudi mi s pomočjo
pastirjev Cerkve rastemo povezani z njegovo ljubeznijo v Gospodovem vinogradu. Nujno je torej ostati vedno povezani
z Jezusom, biti odvisni od njega, saj brez
njega ne moremo ničesar storiti (prim.
Jn 15,5). V nekem pismu, ki ga je napisal Janez Prerok, ki je živel v 5. stoletju
v gaški puščavi, mu je eden od vernikov
postavil vprašanje: ‚Kako lahko ostaneta
skupaj človekova svoboda in to, da brez
Boga ne moremo ničesar storiti?‘ Menih
je odgovoril: ‚Če človek nagne svoje srce
k dobremu in prosi Boga za pomoč, bo

dobil zadostno moč za izpolnitev lastnega dela. Zato gresta človekova svoboda
in Božja moč skupaj. To je mogoče, saj
dobro prihaja od Gospoda, storjeno pa je
po njegovih vernikih‘ To, da resnično ostanemo‘ v Kristusu, zagotavlja učinkovita
molitev, kakor pravi blaženi cistercijan
Gverik, opat v Ignyu: ‚O Gospod Jezus...
brez tebe ne moremo ničesar storiti. Ti si
pravzaprav resnični vrtnar, stvarnik, obdelovalec in varuh svojega vrta. Sadiš s
svojo besedo, namakaš s svojim duhom,
daješ rast s svojo močjo.‘
Vir: hozana.si

MILOSTI, KI JIH PREJEMAMO PRI SVETI MAŠI

Živimo v času, ko ni več samoumevno,
da se lahko udeležimo svete maše. Ko pa
je možnost, pa naj pomagajo naslednje trditve, da bi se je udeleževali še bolj redno
in bolj z veseljem.
Bog Oče pošilja svojega Sina na zemljo zgolj zaradi tvojega odrešenja. Sveti
Duh spreminja kruh in vino v Jezusovo
Telo in Kri samo zaradi tvojega odrešenja.
Božji Sin prihaja iz nebes in se skriva pod
podobo svete hostije samo zaradi tebe.
Samo zaradi tvojega odrešenja On obnavlja strašno trpljenje in umiranje pred
tvojimi očmi. Za tvoje odrešenje daruje
svojo Sveto Kri nebeškemu Očetu. S svojo
Sveto Krvjo blagoslavlja tvojo dušo in jo
očiščuje slabih navad. Za tvoje odrešenje
Jezus daruje svojo čisto in brezmadežno
žrtev in tako Bogu daje čast, ki je primerna Njegovemu dostojanstvu. Če tudi ti
daruješ to daritev zahvale Bogu, Mu tudi
ti izkazuješ čast, ki Mu je na drug način
sploh ne moreš dati. On se zate daruje kot

daritev zahvale in tako dopolnjuje tvoje
pomanjkljivo slavljenje Boga Očeta. Če
ti daruješ to Kristusovo in svojo daritev
Bogu, Mu izkazuješ večjo čast in slavo, kot
Mu jo lahko dajo angeli. Jezus se zate daruje kot najpopolnejša daritev zahvale in
dopolnjuje vso tvojo pomanjkljivo hvaležnost Bogu. Zate se Jezus daruje kot najmočnejša in najpopolnejša daritev sprave
in tako omogoča, da Bog, ki si ga užalil s
svojimi grehi, ostaja tvoj Prijatelj. Pri sveti
daritvi On odpušča vse tvoje male grehe,
ti pa se potrudi, da ne boš grešil. Nadomešča mnoge tvoje opustitve. Očiščuje tvojo
malomarnost in površnost ter obnavlja
tvoja dobra dela, ki jih nisi storil z dovolj
ljubezni.
Daruje se kot žrtev zadoščevanja in On
plačuje dolg za določen del tvojih časnih
kazni. Če zbrano sodeluješ pri sveti maši,
zadoščuješ za veliko večjo kazen, ki ti preti, kot pa če bi opravljal zelo težko pokoro.
Kristus se daruje zate kot velika, krvava
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daritev in z vso ljubeznijo moli zate, kot je
na križu molil za svoje sovražnike. Vse Njegove svete rane, kolikor jih je na Njegovem
Telesu, te ozdravljajo. Zaradi te daritve, ki je
molitvena žrtev, so tudi tvoje molitve uslišane veliko hitreje, kot če bi molil zunaj svete
maše. S tem v zvezi je tudi izrečena molitev
pri sveti maši mnogo močnejša kot zunaj
svete maše. Jezus se zedinjuje s tvojo molitvijo in jo daruje nebeškemu Očetu. Daruje
mu vse svoje težave, strahove, nevarnosti,
hrepenenja, saj je Zanj pomembno predvsem tvoje odrešenje. Pri sveti maši molijo
zate sveti angeli in vsemogočnemu Bogu
darujejo tvojo skromno molitev. Ko si navzoč pri sveti daritvi, ki se daruje po rokah
duhovnika, njena moč odvrača hudobnega
duha od tebe. Če si dejavno in neposredno navzoč pri sveti maši, na najbolj vzvišen
način služiš Bogu in izkazuješ celotnemu
človeštvu največjo ljubezen. Pri sveti maši
na najboljši možen način častiš Jezusovo
trpljenje in postajaš deležen sadov Njegove daritve. Prav tako pa z dejavnim sodelovanjem pri sveti maši najpopolneje častiš
in razveseljuješ nebeško Mater Marijo. Na
isti način tudi mnogo bolj častiš angele in
svetnike kot z mnogimi molitvami. Če si
res z vsem srcem dejavno navzoč pri sveti
daritvi, prejemaš veliko večje bogastvo kot
na katerikoli drug način. Prav tako pa na
ta način izvršuješ eno največjih in najbolj
vrednih dobrih del. V sveti maši obnavljaš
svojo vero na najbolj vzvišen način in si
tako služiš veliko nagrado.
Če le pobožno, v resničnem češčenju
in veri poklekneš pred presveto Hostijo
in predragoceno Krvjo izkazuješ vzvišeno
dejanje češčenja. Kadarkoli pogledaš sveto
Hostijo z vero, hvaležnostjo, pobožnostjo,
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si služiš posebno nagrado nebes. Kadarkoli in kolikokrat se ponižno in skesano
trkaš na prsi, tolikokrat dosegaš odpuščanje lastnih grehov. Če tudi v grešnem
stanju pobožno sodeluješ pri sveti maši,
ti Bog daje milost spreobrnjenja. Če pa
spremljaš sveto mašo v posvečujoči milosti, Bog čudežno množi svoje milosti v tebi.
Pri sveti maši se na čudežen način hraniš s
Kristusovim Telesom in odžejaš z Njegovo
Predragoceno Krvjo.

Pri sveti maši si deležen nezaslužene
časti, saj smeš gledati Kristusa z lastnimi
očmi, ker te On stalno gleda in vidi globine tvojega srca. Ko pri sveti maši prejemaš
duhovniški blagoslov, ga Jezus v nebesih
potrjuje. Če pobožno in ponižno sodeluješ pri sveti maši, so blagoslovljena vsa
tvoja telesna in duhovna dela usmiljenja.
V moči svete daritve si obvarovan mnogih
preizkušenj, nesreče in trpljenja, ki bi te
sicer zadela. Pri sveti maši te Bog okrepi
za preizkušnje, ki bi te brez Njegove moči
uničevale. Pri vsaki sveti maši, pri kateri
pobožno sodeluješ, prejemaš milost za
blagoslovljen trenutek svoje smrti.
Pri vsaki sveti maši, pri kateri vredno
sodeluješ, prejemaš od sv. angelov in svetnikov pomoč in tolažbo ob smrtnem boju.
Ob smrtni uri ti bodo v krepčilo in tolažbo vse mašne daritve, pri katerih si zbrano

sodeloval in bodo utrdile tvoje zaupanje v
Božje usmiljenje. Ob sodbi strogega Sodnika bodo s teboj tudi milosti vseh svetih
maš, pri katerih si zbrano sodeloval.
Pri dejavnem sodelovanju pri sveti
maši bistveno bolj ublažiš težo vic kot s še
tako težkimi spokornimi dejanji, ki si jih
zadajaš. Samo ena sveta maša, ki se je pobožno udeležiš v času svojega zemeljskega življenja, ti bo v veliko večjo korist kot
mnoge svete maše, ki se bodo darovale
zate po tvoji smrti. Zato boš gotovo v nebesih prejel višjo stopnjo slave in je boš
večno deležen. Nikoli ti ne bo odvzeta.

Vsaka sveta maša, pri kateri vredno sodeluješ, te v nebesih dviga na višjo raven
in občutno veča tvoje stanje svetosti. Tudi
tvojim prijateljem ne more nič bolj koristiti, kot da si ti namensko in zbrano navzoč
pri sveti daritvi zanje in jih duhovno daruješ v sveto daritev. Ko daruješ svete maše
zanje, jim storiš največje dobro delo. Ko
daruješ namen svete maše za trpeče, bolne
in umirajoče, jim tako izkazuješ največjo
pomoč in tolažbo. Grešnikom lahko daruješ največjo milost spreobrnjenja, če zanje
daruješ sveto mašo.
Vir: Prenova, KKPSLO

ZGODILO SE JE

Zaradi pandemije tudi letos nismo mogli obhajati velikonočne praznike v domači cerkvi, s to razliko, da je bilo
možno vsaj deliti sveto obhajilo. Lani je bilo tudi to prepovedano. Velika preizkušnja za vsako župnijsko občestvo,
vendar se ne smemo pustiti, ampak pogumno vztrajati v
naši veri. »To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na
svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.« (Jn 16,33)

PRED NAMI

ŠMARNICE
V mesecu maju se bodo pri svetih
mašah med tednom brale šmarnice “Marija Pomagaj je tvoje ime”, ki jih je pripravila Berta Golob.
Šmarnična pobožnost naj nam pomaga poglobiti pobožnost in zaupanje
v Marijino vsemogočno priprošnjo pri
njem Sinu. Vabim vas, da v mesecu maju
v družinah, v cerkvi, posamično več molite rožni venec in litanije Matere Božje,
za uresničitev Njenih namenov.

PROŠNJI DNEVI PRED VNEBOHODOM
Dnevi pred praznikom Gospodovega
vnebohoda (ponedeljek, torek, sreda) so
prošnji dnevi, ko prosimo za lepo vreme, dobro letino, blagoslov pri delu in
za Božje varstvo. Razpored svetih maš
bomo tudi letos prilagodili razmeram
zaradi preprečevanja širjenja Covid-19.
Zato bodo vse svete maše v župnijski
cerkvi na Jesenicah po ustaljenih urah.
Naj bodo prošnji dnevi naš odgovor
na Jezusovo zagotovilo: »Prosite in se
vam bo dalo!«
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NA SLOVESNI PRAZNIK
GOSPODOVEGA VNEBOHODA

bo sveta maša na Jesenicah ob 19. uri, pri Svetem Križu
pa ob 18. uri.

ZAHVALA ILIJE IN MILKE LUJIĆ

Ob nedavni smrti Marijana Lujića, se
brat Ilija z ženo Milko iz srca zahvaljujeta, da smo zadnji mesec in pol življenja
Marijanu in njegovi ženi Nataliji omogočili bivanje v »Mežnariji« v župniji Sveti
Križ. Ob napredujoči bolezni Marijan
ni bil več sposoben dolge vožnje na Hrvaško, zato je njegova osebna zdravnica
predlagala, naj pride njegova žena v Slovenijo, da preživita zadnje dni skupaj.
Bilo je zelo težko obdobje slovesa. Hvala
Bogu in domačim, da je Marijan pred

smrtjo prejel sveto bolniško maziljenje
in na Veliko noč »zaspal«. V zahvalo, za
pripravljenost pomagati po naših močeh
je Ilija, daroval župniji Sveti Križ 200€ in
20€ za zvonenje na dan smrti in dan pokopa. Zanj je daroval tudi za sveto mašo
na 7. in 30. dan. Lujići so uredili tudi
okolico in notranjost hiše, sin Marinko je pobelil zidove in podaril sedežno
garnituro. Tako je postala hiša, ki je bila
dolgo prazna in zapuščena vsaj za kratek
čas ponovno topel dom.

KARITAS
Dobrota je sirota! Dobrota ni sirota!

Modro je, da si v življenju vsake toliko vzamemo čas in pogledamo tudi malo
nazaj. Ne gre za to, da bi obujali spomine in vzdihovali »Oh, kako je bilo včasih
lepo, ko smo bili mladi!«. Gre predvsem
za to, da se iz pogledov nazaj in iz preteklih izkušenj lahko marsikaj naučimo.
In če znamo te izkušnje izkoristiti pri
svojem delovanju, se lahko v marsičem
izboljšamo in napredujemo. In če govorimo o naši dobroti … Saj poznamo geslo: “Dobrota je sirota!” Do neke mere ta
rek kar drži. Velikokrat se namreč zgodi,
da ne dobimo vrnjene ljubezni ali dobrote od ljudi, ki jim dobroto izkazujemo.
Vseeno pa upam, da smo imeli z izkazovanjem dobrote že tudi kakšno dobro
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izkušnjo. Pred leti sem prebral intervju
pevca Adija Smolarja, z nekoliko provokativnim naslovom: »Dobrota ni sirota!”
Ko sem prebral njegovo razmišljanje in
njegove izkušnje, sem tudi sam začel na
nekatere stvari gledati drugače. Res je na kratki rok se dobrota velikokrat ne
splača. Ko pa odmeve na dobra dejanja
spremljamo na dolgi rok, spoznamo, da
je bolje biti dober kot pa slab. Kar priznajmo si, da mnogo raje srečamo na blagajni prijazno trgovko, kot pa da nam
postreže kakšna slabovoljna. In ko pridemo v gostilno smo tudi veseli, če nas
postreže prijazno osebje. Konec koncev
- tudi ko pridemo na karitas - župnijsko ali škofijsko - radi vidimo prijazne

obraze. Spominjam
se dogodka, ko smo
pred leti v avtih
čakali pred semaforiziranim križiščem. Kolona se ni
premaknila skoraj
nikamor, čeprav je
že trikrat zasvetila
zelena luč. Ko sem
stopil iz avta, da bi
preveril kaj se dogaja, sem kakih 100 metrov pred seboj zagledal avtomobil. Že na
prvi pogled je bilo očitno, da je odpovedal in si ga je lastnik trudoma prizadeval
poriniti na rob ceste. Ni mu šlo, saj je bil
rob pločnika precej visok, avto pa težak.
Hitro sem oblekel varnostni jopič in mu
stekel pomagat. Kmalu nato je prihitel še
en šofer in skupaj smo avto hitro porinili
s ceste na pločnik.
In kaj so medtem delali ostali šoferji
v več kot 100 metrov dolgi koloni? Nekateri so negodovali nad šoferjem, drugi
so celo trobili, češ: “Daj, zmigaj se že s
ceste!!!”
Kaj sem se iz tega dogodka naučil?
1.) Ko človek pride v zagato, jo kljub
svojemu prizadevanju včasih težko reši
sam. 2.) Zgled dobrote enega človeka,
velikokrat za pomoč navduši še koga. 3.)
Nekateri ljudje bodo vedno pasivni (ne
bodo nič pomagali) 4.) Nekateri ljudje
bodo namesto da bi pomagali, raje sitnarili in zganjali kraval. Od nas samih

je odvisno, v katero skupino se bomo
postavili. Tistega človeka sem takrat videl prvič in najverjetneje tudi zadnjič
v življenju. Nama, ki sva mu priskočila
na pomoč in ga rešila iz zagate, se je iz
srca zahvalil. Morda je zaradi te izkušnje
tudi on pozneje pomagal komu v kakšni
drugi stiski. Tega ne bom nikoli izvedel.
In konec koncev tudi ni pomembno. Zaupam, da ima dobrota vedno tudi dober odmev. Tega sem se naučil na lastni
koži, pa tudi iz pričevanja drugih ljudi.
Zgodilo se je, da sva z nekim prijateljem
štopala ob cesti, da bi nama kdo ustavil
in naju peljal. Končno nama je nekdo le
ustavil. Med vožnjo je povedal: »Tudi jaz
sem velikokrat štopal v mladosti, in sem
bil vesel, kadar mi je kdo ustavil in me
peljal. Zato tudi sam rad poberem kakšnega štoparja.« Da ... dobrota ima velikokrat dober odmev. In to ne le v srcu
ljudi, ampak tudi v srcu Boga. V psalmu
41 je namreč tako lepo zapisano: “Blagor
mu, ki misli na slabotnega, na dan nesreče
ga bo Gospod Bog rešil. Gospod ga varuje
in ohranja pri življenju, ... Gospod ga podpira na bolniški postelji.” Naj nam zato ne
bo škoda časa za pomoč. Ne pozabimo
... dobrota na dolgi rok nikoli ni sirota.
Splača se biti dober! Zato - Blagor mu, ki
misli na slabotnega.
Marko Čižman, predsednik škofijske karitas
Vir: Zbornik Škofijske karitas Ljubljana

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Cecilija Rajnar (Titova), Rudi Mavri (Razgledna), Marija Gašperčič (Tavčarjeva).
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ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO

Župnijsko romanje na Poljsko moramo zaradi neugodnih korona razmer
prestaviti na kasnejški čas. Ko bodo
razmere primerne, bomo romanje oznanili v rednih tedenskih oznanilih. 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
prevoz, vstopnine, polni penzion, nočitve v dvoposteljnih sobah v hotelu FeroExpress 3*. Doplačilo 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.

•••

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

�
�
�
�
�

Binkoštna dvorana se bo molila v cerkvi v ponedeljek 3. maja po večerni sveti maši.
Obisk ostarelih in bolnih na domu bo na prvi petek 7. maja.
Svetopisemska skupina ima srečanje v sredo 12. in 19. maj v učilnici župnijskega doma.
Darovanje »ofer« za potrebe cerkve bo v nedeljo 16. maja.
Molitvena skupina Jezusovega usmiljenega Srca za duše v vicah moli v ponedeljek 17. maja po večerni sveti maši.

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

KRŠČEVANJE

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ: 8.30

• pon: po večerni sv. maši ob 19.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 19.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: četrtek: 18.00

• ob nedeljah in praznikih
ni uradnih ur

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.

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

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

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

• tor: 8.00 - 9.00
• sreda po večerni maši ob 19.30

CERKVENA POROKA

