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Le okrepčilo, 
ki ga 

dobivamo iz 
presveto Srca 

Jezusovega 
pri obisku 
presvetega 

Zakramenta, 
more otožno 
srce dvigniti 

…

Češčenje Srca Jezusovega  Češčenje Srca Jezusovega  
pri Slovencihpri Slovencih

Velik častilec in pospeševalec češčenja Srca Je-
zusovega je bil škof Irenej Friderik Baraga (1797–
1868), in sicer zlasti v času svojega kaplanovanja 
v Šmartinu pri Kranju 
(1824–1828). Povezan 
z ljubljanskimi fran-
čiškani je vpisoval v 
bratovščino Srca Jezu-
sovega in zaradi tega 
je imel v tedanji janze-
nistično jožefinistični 
dobi težave. Duhovno 
se je hranil z duhov-
nostjo svetega Kleme-
na Dvoržaka in svetega 
Alfonza Ligvorija, kjer 
je bilo češčenje Srca Je-
zusovega poudarjeno. 
Po letu 1850 se je zače-
la pri Slovencih prebu-
jati tudi med duhovni-
ki tista naravnanost, ki 
je bila ponovno dojemljiva za češčenje Srca Jezu-
sovega. Luka Jeran in njegov krog, ki je bil zbran 
okoli Zgodnje Danice, je pripravil teren in leta 
1902 je že začel izhajati Glasnik Srca Jezusovega 

PPISMO ISMO 
FARANOMFARANOM

Leto XXV - št. 5 junij 2021



2

(Glasnik najsvetejših Src), ki so ga leta 
1925 prevzeli jezuiti. Ljubljanski škof 
Jakob Missia je leta 1897 ustanovil tako 
imenovano »Duhovniško društvo pres-
vetega Srca Jezusovega«, katerega na-
men so bile redne mesečne konference 
duhovnikov, enourno tedensko češčenje 
Najsvetejšega, češčenje Jezusovega Srca 
pa je imelo izrazit evharistični pouda-
rek. Generalni vikar ljubljanske škofije 
J. Flis je v Ljubljanskem škofijskem listu 
leta 1918 zapisal: »Naše življenje je mno-
gokrat trdo in ima svoje težave, delo je 
težko, dnevi so mračni ... Le okrepčilo, ki 
ga dobivamo iz presveto Srca Jezusovega 
pri obisku presvetega Zakramenta, more 
otožno srce dvigniti, razveseliti, nav-
dušiti za požrtvovalno delo, za boj pro-
ti duševni moralni gnilobi, kakršna se 
nam kaže med svetom in nam povzroča 
mnogo skrbi za prihodnost«. Škof Anton 
Bonaventura Jeglič je kot zvesti uresniče-
valec papeževih navodil 20. aprila 1918 
posredoval željo papeža Benedikta XV. 
o posvečanju družin Srcu Jezusovemu. 
Na 5. katoliškem shodu 26. avgusta 1923 
smo se kot narod posvetili Srcu Jezuso-
vemu. Mariborska škofija je imela nato 
še posebno posvetitev Srcu Jezusovemu 

8. septembra 1934 ob priliki evharistič-
nega kongresa. Potem so se mu posve-
tile mnoge naše družine in tudi številne 
organizacije. V težkih razmerah druge 
svetovne vojne se je na ravni ljubljanske 
škofije opravljalo devet prvih petkov od 
decembra 1941 do septembra 1942 in 
na poziv škofa Gregorija Rožmana se 
je opravljanje prvih petkov nadaljevalo. 
Hvaležni smo Bogu za vzore slovenskih 
škofov in duhovnikov, ki so slovenski 
narod usmerjali k češčenju Srca Jezuso-
vega, najprej pa sami ravno v tem češče-
nju zajemali moč in usmeritev za svoje 
delovanje.  Letos obhajajmo praznik Srca 
Jezusovega 11. junija.

Vir: www.sticna.com

BOŽJA BESEDA, BOŽJA BESEDA, 10. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Marku (Mr, 3, 20-35)

Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še 
jesti niso utegnili. Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na silo od-
vedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: 
»Bélcebub ga je obsédel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.« Tedaj jih 
je poklical k sebi in jim v prispodobah govóril: »Kako more satan izganjati satana? Če 
je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša 



3

sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej satan vzdigne sam 
proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti 
v hišo močnega  in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže; šele tedaj bo 
izropal njegovo hišo. Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, gre-
hi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo 
dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremeníl.« To je povedal, ker so govorili:  
»Nečisti duh ga je obsédel.« Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, 
poslali ponj in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja 
mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja 
mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: 
»Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj 
brat, sestra in mati.«

»Janez Pavel II. je v pismu Ob začet-
ku tretjega tisočletja zapisal: 'Iz Cerkve 
in domače hiše moramo narediti šolo 
občestvenosti: to je velik izziv tisočletja, 
ki je pred nami, če hočemo ostati zvesti 
Božjemu načrtu in tudi odgovoriti na 
velika pričakovanja sveta'...« »Obče-
stvena duhovnost pomeni zlasti pogled 
srca, ki ga nosi skrivnost Presvete Tro-
jice, ki prebiva v nas in katere sij je za-
jet tudi v obrazih bratov in sester, ki so 
poleg nas. Občestvena duhovnost poleg 
tega pomeni tudi sposobnost, da ob-
čutim brata po veri v globoki edinosti 
skrivnostnega Telesa, torej kot nekoga, 
ki je z menoj povezan, da potem znam 
z njim deliti njegovo veselje in njegovo 
trpljenje, da lahko uvidim njegove že-
lje in poskrbim za njegove potrebe, da 
mu lahko poklonim pravo in globoko 
prijateljstvo... Občestvena duhovnost 
pomeni končno znati 'napraviti prostor 
bratu s tem, da nosimo bremena drug 
drugemu (Gal 6,2) ter zavračamo se-
bične težnje, ki neprestano prežijo na 
nas in povzročajo tekmovalnost, kari-
erizem, nezaupanje in nevoščljivost'.« 
»Okoli oltarja se namreč zbirajo možje 

in žene različnih rodov, jezikov in na-
rodov, ki prejemajo isto telo in isto kri 
evharističnega Jezusa in tako postajajo 
po njegovi krvi resnični bratje in sestre. 
Ta vez bratstva in sestrinstva je moč-
nejša od družinskih ali rodovnih vezi.« 
»Prosimo Gospoda, naj se njegova lju-
bezen in resnica dotakneta našega srca. 
Prosimo, da bo Kristus prebival v naših 
srcih in nas bo prenavljal v nove lju-
di, ki delujejo iz resnice v brezpogojni 
ljubezni.«

Vir: hozana.si
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KAJ IMA JEZUS NAJRAJE?KAJ IMA JEZUS NAJRAJE?
Bog ljubi vse in 

popolnoma. Jaz, člo-
vek, pa imam rad ne-
kaj ali nekoga iz vsega 
srca, kot tedaj zmo-
rem. Tako nekateri 
radi pojejo, rišejo, ku-
hajo,... nekateri imajo 
radi svoje delo, igro, 
šport... Če se ozremo 
na duhovno podro-
čje, ni najpomemb-
nejše, kaj imam naj-
raje, ampak, kaj ima 
Jezus najraje? On je 
naš učitelj in nismo 
poklicani, da bi pos-
tavljali pogoje Njego-
vega odnosa do nas 
in da bi sprejemali od 
Njega samo to, kar bi 
mi izbrali, ampak da 
brezpogojno spre-
jemamo vso Njego-
vo ljubezen. On ima 
najraje to, kar nam 
govori v svoji besedi: »Kdor ima moje 
zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor 
pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in 
tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 
(Jn 14,21) 

Jezusu je torej najbolj všeč, če Ga 
poslušamo! Poslušnost je krepost, ki naj 
bi jo živeli z vsem srcem. Tako postaja 
naše življenje bolj rodovitno. Zato je 
poslušnost s srcem najbolj pomembna 
krepost v našem življenju. Ta zahteva, 
da dajemo Božji besedi največji pomen. 

Kajti v Božji bese-
di se ne srečujemo s 
črko, ampak z Ose-
bo, Bogom, Sveto 
Trojico. Zato je živa! 
Zato z odnosom do 
Božje besede doka-
zujemo, kakšen od-
nos imamo do Boga. 
Odnos do Božje 
besede pa se kaže z 
branjem, premišlje-
vanjem, molitvijo in 
udejanjanjem Božje 
besede v življenju. 
Vera se krepi, ko smo 
poslušni Božji bese-
di. V Svetem pismu 
je največji zgled pos-
lušnosti Božji besedi 
Marija, ki jo je vedno 
poslušala in ohranja-
la v svojem srcu. Po-
vedano drugače, pot-
rebno je pustiti, da 
Božja beseda v srcu 

deluje in ga spreminja. Kaj ne pomeni 
poslušati Božjo besedo isti kot umirati 
samemu sebi? Kaj ni Jezus umiral same-
mu sebi in bil pokoren od smrti? Čeprav 
je bil Božji Sin, se je iz tega, kar je trpel, 
učil pokorščine in poslušnosti.  (Heb 
5,8) 

Torej, če hočemo živeti življenje pol-
no pravih in večnih sadov, je potrebno 
vedno poslušati Božjo besedo. »Kdor 
ima ušesa, naj posluša.« (Mt 11,15) 

Vir: Prenova, KKPSLO
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ZGODILO SE JEZGODILO SE JE
PRVO SVETO OBHAJILOPRVO SVETO OBHAJILO

Slovesnost prvega svetega obhajila je bila v obeh 
župnijah v nedeljo 30. maja. Na Jesenicah je bilo 10, 
pri Svetem Križu pa 7 prvoobhajancev. Naj jih Gos-
pod in priprošnja Marije Pomagaj varuje in vodi na 
življenjski poti. 

PRED NAMIPRED NAMI

SVETA BIRMA ZA LANSKO GENERACIJOSVETA BIRMA ZA LANSKO GENERACIJO

Za lansko generacijo kandidatov za 
sveto birmo smo z birmovalcem, stiškim 
opatom Maksimiljanom Filejem določili 
datum svete birme 12. junij. Pri Svetem 
Križu ob 9. uri in na Jesenicah ob 11. 
uri. Molimo, da bo birmovanje tokrat 
možno.

ZAOBLJUBLJENA SVETA MAŠA NA BLEJSKEM OTOKU – 20. JUNIJZAOBLJUBLJENA SVETA MAŠA NA BLEJSKEM OTOKU – 20. JUNIJ
V nedeljo 20. junija bo ob 18. uri  na Blejskem otoku zaobljubljena sveta maša. Za 

prevoz s pletno na otrok se zberemo se pri Mlinarju ob 17:30. 
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Zakaj zaobljuba?
Leta 1348 Gorenjsko ni prizadel samo 

potres, ampak tudi kuga, ki je v naše 
kraje prišla iz Italije in zahtevala precej 
žrtev. Na Murovi naj bi razsajala tako 
močno, da so ljudje morali biti zaprti v 
svojih hišah in jih nihče ni smel obiskati. 
Jedi so dobivali le skozi okna. Ljudje so si 
pomagali na različne načine. Eni so pili 
podleskov čaj, drugi vinski kis. V taki 
stiski so ljudje klicali na pomoč Boga in 
svetnike. Za kužne patrone so si izbrali 
Marijo Devico, Roka, Boštjana, Barbaro, 
Rozalijo. Ko se je bolezen ustavljala in 
skoraj izginila, so Murovčani sklenili za-
vezo z Marijo Kraljico na jezeru, da bodo 
vsako leto na ta dan rešitve prirejali ro-
manje na Blejski otok.

KARITAS - KARITAS - AKCIJA ZBIRANJA ŠOLSKIH POTREBŠČINAKCIJA ZBIRANJA ŠOLSKIH POTREBŠČIN
Slovenska karitas že trinajsto leto vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni 

zvezek. Z akcijo želimo tudi letos zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke. 
Akcija je bila v preteklih letih zelo uspešna. Šolske potrebščine bomo zbirali do 31. 
julija v cerkvi zato namenjeni košari.
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ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO 

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

Drago Fotak (Titova), Antonija Posušen (Hrušica), Frančiška Langus (Tavčarjeva),  
Zofija Zaman (Industrijska), Frančišek Markelj (Delavska), Ljuba Maučec (Bokalova)

LENARTOV ORATORIJ 2021LENARTOV ORATORIJ 2021

Letošnji poletni oratorij na Stari Savi bo, 
če bodo razmere dopuščale od nedelje 27. 
junija do četrtka 1. julija. Geslo letošnjega 
oratorija je: »ZAUPAM, ZATO SI UPAM.“ 
Prijavnice so na volji v cerkvi.

Župnijsko romanje na Poljsko 
moramo zaradi neugodnih koro-
na razmer prestaviti na kasnejški 
čas. Ko bodo razmere primerne, 
bomo romanje oznanili v rednih 
tedenskih oznanilih.  Na roma-
nju si bomo ogledali Krakow, 
Marijino središče v Częstochowi, 
Wielicka - rudnik soli, Auschwi-
tz – koncentracijsko taborišče in 
Wadowice - rojstni kraj svetega 
papeža Janeza Pavla II. Cena ro-
manja je 300€ na osebo, ki vključuje prevoz, vstopnine, polni penzion, nočitve v 
dvoposteljnih sobah v hotelu FeroExpress 3*. Doplačilo za enoposteljno sobo je 60€.  



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 JUNIJ 2021ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC JUNIJ 2021  
� Obisk ostarelih in bolnih na domu bo na prvi petek 4. junija. 
� Binkoštna dvorana se bo molila v ponedeljek 7. junija po sveti maši.
� Podeljevanje bolniškega maziljenja bo 13. junija pri obeh svetih mašah.
� Zaobljubljena sveta maša na Blejskem otoku bo 20. junija ob 18. uri
� Darovanje »ofer« za potrebe cerkve bo v nedeljo 20. junija.
� V ponedeljek 21. junija bo po sveti maši molitev za duše v vicah.

ZAMENJAVA DUHOVNIKOV V ZAMENJAVA DUHOVNIKOV V 
NAŠIH ŽUPNIJAHNAŠIH ŽUPNIJAH

S 6. junijem je 
po naročilu nad-
škofa duhovnega 
pomočnika Anto-
na Marinka zame-
njal kaplan Tine 
Povirk, doma iz 
Ihana. Dobrodoš-
el Tine med nami, 
naj Bog po prip-
rošnji Marije Po-
magaj obilno blagoslavlja tvoje duhovni-
ško delo med nami.

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 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.


