
 Jesenice Planina pod Golico
 Sveti Lenart Sveti Križ

Kjerkoli že 
bomo letos 
preživljali 
počitniški 

čas: 
»vzemimo 

Boga s 
seboj«!

GREMO NA POČITNICE GREMO NA POČITNICE 
Vsak človek potrebuje počitek. Tega se je zave-

dal tudi Jezus, ko je učencem priporočil: »Pojdite 
sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!« 
(Mr 6,31) Pa je to v današnjem tempu življenja 
sploh še mogoče? Korona čas nas je po večini 
»umiril«. Tako lahko gledamo na ta čas, kot čas 
poduka, da naj v bodoče ne hitimo tako kot smo 
bili navajeni prej, marveč naj živimo bolj umirje-
no. To bo prineslo pozitiven učinek tudi na naše 
zdravje, razpoloženje in odnose z bližnjimi. Kaj pa 
v odnosu do Boga? Bog želi, da si zanj vzamemo 
čas. Da mu namenimo najboljši čas dneva! Potem 
nas bo na svoj način nagradil pri drugih opravi-
lih in odnosih z ljudmi. Če pa mu krademo čas 
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– si ne vzamemo niti časa za molitev, pa 
smo s tem prikrajšani za njegove milosti. 
Bog nas čaka, nam pušča svobodo, zato 
se moramo samo potruditi, da gradimo 
z njim pristen prijateljski odnos. Zato ne 
pozabimo, kjerkoli že bomo letos pre-
življali počitniški čas, »vzemimo Boga s 
seboj«. Ko berem knjigo na morski obali, 
jo lahko berem z Njim, naj mi on svetuje 
in pomaga, da bo tisto, kar bom prebral 
koristilo mojemu življenju in življenju 
drugih. Ko se vzpenjam na vzpetino, se 
vzpenjajmo z Njim, ki se je vzpenjam na 
Kalvarijo, da bi daroval zame svoje živ-
ljenje. Ko se potapljam v vodi, naj se po-
tapljajmo v globine Božjega usmiljenja. 
Zato ne pozabimo med počitnicami na 
sveto spoved. Ko se sprehajam po mes-
tu, ne hodi sam, to zna biti dolgočasno, 

sprehajajmo se z Bogom, On me bo go-
tovo poslušal in spremljal. Za tistega pa, 
ki bo ostal doma, pa v veri v Boga prav-
zaprav ne bo prav za nič prikrajšan, saj 
je Bog z njim doma! Vse tisto, kar bodo 
ostali doživljali z Bogom na različnih po-
čitniških krajih, jaz doživljam doma. Bog 
je z nami, tam kjer smo, če le hočemo, da 
je z nami. Ne pozabimo tega, in mu hva-
ležnost za njegovo navzočnost pokažimo 
z obiskom svete maše ob nedeljah in če je 
mogoče tudi med tednom, saj imamo v 
času, ko ni šolskih in delovnih obvezno-
sti več časa. Ne bo nam žal! Morda bomo 
prejeli milost, da je to edini čas, ko smo 
se resnično odpočili na Božjem Srcu in 
si s tem nabrali novih moči. Bogu hvala, 
za to milost!

BOŽJA BESEDA, BOŽJA BESEDA, 14. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6, 1-6)
Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla 
sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod 
njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po 
njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? 
Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govóril: 
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« In 
ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je polóžil roke 
in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri.

Ko je Jezus, okoli trideset let star za-
pustil Nazaret in že kar nekaj časa dru-
god pridigal ter ozdravljal s čudeži, se je 
vrnil v svoj kraj in začel učiti v shodni-
ci. Sokrajani so‘strmeli‘  zaradi njegove 
modrosti in ker so ga poznali kot  ‚Ma-
rijinega sina‘  in ‚tesarja‘, ki je živel med 

njimi, namesto, da bi ga sprejeli z vero, 
so se nad njim pohujševali. To dejstvo je 
razumljivo, saj domačnost na človeškem 
nivoju onemogoča iti preko in se odpreti 
božji razsežnosti. Jezus sam je dal glede 
tega za zgled izkušnjo prerokov v Izraelu, 
ki so bili ravno v svoji domovini predmet 
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prezira in se poistovetil z njimi. Jezus 
zaradi te duhovne zaprtosti v Nazare-
tu  ‚ni mogel tam storiti nobenega ču-
deža, samo na nekaj bolnikov je položil 
roke in jih ozdravil‘ (Mr 6,5). Kristusovi 
čudeži namreč niso izkazovanje moči, 
temveč znamenja Božje ljubezni, ki pa se 
udejanji tam, kjer se ta sreča s človekovo 

vero. Origen piše: ‚Kakor obstaja narav-
na telesna privlačnost enih do drugih in 
magneta privlačnost do železa, tako vera 
privlači božansko moč‘. Torej zdi se, da 
je moral Jezus dati povod, kot pravimo, 
za negativni sprejem v Nazaretu. Vendar 
pa na koncu pripovedi najdemo opom-
bo, ki pravi ravno nasprotno. Evange-
list namreč piše, da se je Jezus  ‚čudil 
njihovi neveri‘. Stremljenju krajanov, ki 
so se pohujšali, sledi Jezusovo čudenje. 
Tudi On se je v nekem smislu pohujšal. 
Kljub temu, da je vedel, da noben pre-
rok ni dobro sprejet v domačem kraju,   
je ostala zanj zakrknjenost src domači-
nov zastrnjena, nedostopna; kako to, da 
ne prepoznajo luč Resnice? Zakaj se ne 
odprejo Božji dobroti, ki jo je želel deliti 
z našo človeškostjo? Dejansko pa je člo-
vek Jezus iz Nazareta Božja prosojnost, 
v Njem Bog v polnosti prebiva. Medtem, 
ko mi vedno iščemo druga znamenja, 
druge čudeže, ne opazimo, da je resnič-
no Znamenje On, Bog, ki je postal meso 
in da je On največji čudež vsega vesolja, 
saj njegovo srce in njegovo obličje vsebu-
je v sebi vso Božjo ljubezen.

Vir: hozana.si

ALI BOG HOČE ALI NE?ALI BOG HOČE ALI NE?
Soočamo se z mnogimi težavami. Je 

Božja volja, da smo bolni in trpimo? Si 
predstavljam, da mora Bog ugoditi vsa-
ki moji prošnji in želji? Si mislim, da me 
ne usliši, ker sem očitno tako grešen? 
In ostajamo v svojem počutju nemočni, 
zaupamo v to, kar bodo naredili zdrav-
niki, zdravila, cepiva? Kajti spremlja nas 
misel, da je Bog tiho, da ne sliši, da se 
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je umaknil, da nič ne ukrene. Če ima-
mo pred očmi samo področje zdravja, 
ki pa ima celosten pomen, potem lahko 
trdimo: v bistvu je Jezus prvi, ki si želi, 
da smo zdravi. On zmore vse. Hoče nas 
ozdraviti. Ona nas ne čaka nekje daleč in 
nas spodbuja, da bomo postali popolni, 
da se bomo dovolj potrudili za lasten 
napredek. Potem nas bo lahko ozdrav-
ljal in usliševal tudi druge naše prošnje. 
Gotovo ni težava v Božji volji. Kje pa je? 
Kje so ovire, da se Jezusov »hočem« in 
»tako bodi« ne pozna v življenju marsi-
koga med nami?  V evangeliju Mt 8, 1-4, 
ko Jezusa gobavec prosi, da bi bil očiščen 
gob, vidimo širino in globino Jezusove 
ljubezni. V tej priliki lahko  utrdimo pra-
vo predstavo o Jezusu. Obenem nam lah-
ko ta prilika pomaga izboljšati molitveni 
odnos do Jezusa in s tem do Svete Troji-
ce. Gobavcu je povsem jasno, kaj želi od 
Jezusa. Da bi bil ozdravljen! V tem tre-
nutku je to njegova največja želja.  Ker 
mora živeti v »karanteni«, že dolgo živi 
v samoti, v pomanjkanju. Iz dneva v dan 

se počuti vedno bolj ponižanega, zavrže-
nega. Poleg tega gleda sebe povsem ne-
močno, kako razpada, kako smrdi, kako 
ga vse neprestano boli. V brezizhodnem 
stanju vidi v Jezusu upanje in se ne zme-
ni za morebitne težave, če se bo preveč 
približal ljudem. Hrepenenje po rešitvi 
življenja je močnejše od strahu. Verjetno 
on ni bil edini gobavec v okolici. Ali si 
Jezus želi, da bi vsi ozdraveli? Gotovo da, 
vendar je Jezus ozdravil le tega gobava, 
ker je premagal vse ovire in stopil pred 
njega. Drugi pa so ostali bolni, ker so 
še živeli v strahu in neveri. Ta gobavec 
je imel trdno vero v Jezusa, da ga lahko 
ozdravi, ni ga bilo strah, kaj bodo ljudje 
rekli in naredili. V njegovem ravnanju 
lahko spoznamo zgled prošnje iz globo-
ke vere v vsemogočnost Jezusa in preda-
nosti v Njegovo voljo. Popolna izročitev 
v Božje roke.

Vir: Prenova

KARITAS – OTROCI NAS POTREBUJEJO KARITAS – OTROCI NAS POTREBUJEJO 

AKCIJA ZBIRANJA ŠOLSKIH POTREBŠČINAKCIJA ZBIRANJA ŠOLSKIH POTREBŠČIN
Slovenska karitas že trinajsto leto vabi k pod-

pori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z ak-
cijo želimo tudi letos zbrati čim več zvezkov za 
socialno ogrožene otroke. Akcija je bila v preteklih 
letih zelo uspešna. Šolske potrebščine zbiramo do 
31. julija v cerkvi, v zato namenjeni košari.

Hvala vsem, ki pomagate in Bog povrni!
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ZGODILO SE JEZGODILO SE JE
BIRMABIRMA

12. junija je bila birma za 4 svetok-
riške in 14 jeseniških birmancev. Birmo 
smo morali zaradi epidemije dvakrat 
prestaviti, sedaj pa so birmanci prejeli 
darove Svetega Duha. Naj jih Sveti Duh 
vodi v življenju, po poti zveličanja.

LENARTOV ORATORIJLENARTOV ORATORIJ

Od nedelje 27. junija do četrtka 1. 
julija smo imeli na Stari Savi Lenartov 
oratorij, na katerem je bilo udeleženih 44 
otrok in 25 animatorjev. Bogu hvala za 
lepo vreme in prisrčno vzdušje. 

ZAOBLJUBLJENO SVETA MAŠA NA ZAOBLJUBLJENO SVETA MAŠA NA 
BLEJSKEM OTOKU – 20. junijBLEJSKEM OTOKU – 20. junij

Letos nas je poromalo na Blejski otok 
12 apostolov iz različnih župnij s skupno 
prošnjo, naj nas Bog obvaruje novodob-
ne kuge in vsega drugega zla. Ob 18. uri 
smo imeli sveto mašo, pred mašo nas je 
pozdravil župnik Janez Ferkolj, po sveti 
maši pa smo se še nekaj časa zadržali na 
otoku ob osvežilni pijači in prigrizku. 

Na jezeru nas je hladil prijeten veter, 
kot je navada, pa smo tudi na pletni peli 
Marijine pesmi in se tako vrnili na svoje 
domove z žarkom upanja in veselja, ki je 
Božji in Marijin dar. Bogu in Mariji hva-
la za omogočanje izpolnitve zaobljube in  
lepo doživetje na Blejskem otoku.



6

PRED NAMIPRED NAMI
MARIJINO VNEBOVZETJE – 15. avgustMARIJINO VNEBOVZETJE – 15. avgust
15. avgusta obhajamo največji Marijin 

praznik, ko se spominjamo, da je bila po 
zemeljski smrti z dušo in telesom vzeta 
v nebesa. Čeprav Marijino vnebovzetje 
sodi med najstarejše Marijine praznike 
(prve omembe segajo še v obdobje pred 4. 
st. po Kr.), je papež Pij XII. (1939–1958) 
versko resnico o Marijinem vnebovzetju 
slovesno razglasil šele leta 1950 z apo-
stolsko konstitucijo Munificentissimus 
Deus. Številne cerkve po svetu, od mo-
gočnih katedral do vaških in božjepotnih 
cerkvi izpričujejo stoletno vero v Mariji-
no vnebovzetje. Pisna vira, ki poročata o 
Marijinem vnebovzetju ali zaspanju (lat. 
dormitio), sta t. i. apokrifna evangelija 
Zaspanje svete Božje Matere in Prehod 
blažene Device Marije. K tema spadajo 
še številni spisi in druga dela pomemb-
nih teologov iz prvih stoletij krščanstva, 
npr. sv. Janeza Damaščana, sv. Efrema 
Sirskega, sv. Epifanija in Timoteja Jeru-
zalemskega. V Sloveniji je Mariji posve-
čenih veliko župnijskih, podružničnih, 
zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, 
zato je Marijino vnebovzetje v našem 
verskem izročilu globoko zakoreninjeno. 
Katoliška in Pravoslavna Cerkev ta pra-
znik obhajata na isti dan. V preteklosti 
so ljudje na ta dan veliko romali. Roma-
nja imajo globlji verski pomen zato, ker 
verujoče spominjajo, da je naše celotno 
zemeljsko življenje pravzaprav romanje, 
katerega cilj je večno življenje v nebesih. 
Marijino vnebovzetje je praznik upanja, 

saj nam sporoča, da je Marija dosegla 
polnost življenja v večnosti. To dejanje 
predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki 
ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi 
ljudje, ki so bodo zapisani v knjigi živ-
ljenja. Marijino vnebovzetje pomeni po-
klon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in ma-
ter, poveličal v nebesih. Katoliška Cerkev 
s praznovanjem tega praznika poudarja 
dostojanstvo in poklicanost vsake žene.

Vir: katoliska-cerkev.si
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Posvetitev MarijiPosvetitev Mariji
V prvem letu samostojnosti, leta 1992, se je slovenski narod na Brezjah posvetil 

Mariji. To posvetitev na praznik Marijinega vnebovzetja z ljubljanskim nadškofom 
obnavljamo vsako leto. Slovenski kristjan je povabljen, da se Mariji Pomagaj posveti 
vsak dan. 

Na praznični dan bomo pri sveti maši skupaj zmolili posvetilno molitev Mariji. 
Kdor ne bo mogel k sveti maši, povabljeni, da jo molite, kjerkoli ste. Posvetilna mo-
litev zavzema vsa področja človekovega življenja. Molimo jo v želji, da bi Marija res 
spremljala naše življenje in da bi se mi tega zavedali:

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:

Lojze Tomšič (Hrušica), Ivan Šimbera (Bergelj), Leopold Anzel (Titova), Edvard 
Dobravec (Tomšičeva), Pavla Košnjek (Tavčarjeva)

Presveta Devica Marija!  
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,  

ga rodila in z njim pod križev trpela. 
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka  

nas je varovala skozi vso zgodovino. 
Tebi izročamo sami sebe,  

da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.  
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje  

in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. 
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,  

da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovino,  

da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.  
Tebi izročamo naše rojake po svetu,  

da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. 
Sprejmi nas v svoje varstvo  

in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,  
ki živi in kraljuje vekomaj.

Amen.



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 JULIJ - AVGUST 2021ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC JULIJ - AVGUST 2021  

� Na prvi petek 2. julija in 6. avgusta  bomo obiskali bolnike in ostarele po domovih.
� Binkoštno dvorano bomo molili v cerkvi v ponedeljek 5. julija in 2. avgusta po sveti maši.
� Darovanje »ofer« za potrebe cerkve bo v nedeljo 18. julija in 15. avgusta.
� Molitev za duše v vicah bo v ponedeljek 19. julija in 16. avgusta po sveti maši.

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO 
Župnijsko romanje na Poljsko je predvideno od 25. do 

28. oktobra. Na romanju si bomo ogledali Krakow, Mari-
jino središče v Częstochowi, Wielicka - rudnik soli, Au-
schwitz – 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 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 DAROVE ZA ŽUPNIJO 
lahko 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.


