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(NE)ORGANIZIRAN ČAS

Z Bogom
začni vsako
delo, da bo
dober tek
imelo.

Všeč mi je kadar se na avtobus samo prijavim
in mi ni potrebno skrbeti za prav ničesar. V mislih imam organizirana romanja, izlete, počitniške
dneve, pa oratorije, šolska letovanja... No, počasi
se bomo iz teh počitniških dni vpregli v vse bolj
monotoni ritem, kjer bo vsak dan do ure natančno
organiziran. Še dobro, da si v novem katehetskem
in šolskem letu marsikatero osrečujočo dejavnost
izberemo sami. Tako se bo lažje udeleževati se redno, z veseljem in ne samo iz nuje - ter se prenašati. Sem štejem tudi službo.
Spodbujam Vas, da se ob koncu avgusta priporočimo Bogu. Nekaterim je namreč že začeti
težko, mnogim vztrajati. Kakor pravi slovenski
pregovor: „Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.“
Naj nas ne bo strah sprememb ali pa novih obveznosti naših domačih. Poleg tega Vas vabimo tudi
k ponovnemu obisku nedeljskih maš. Saj veste, tu
je vse pripravljeno, tako kakor sem začel uvodnik samo vsedeš se v klop in čakaš na „pojdite v miru“...
Želim si, da bi ne hodili samo na te „organizirane
obrede“, ampak da bi si - kakor je rekla sv. Terezija
od Križa - vzeli čas za intimni pogovor z Njim. Če
sestankujemo z vsemi, pa pridimo na sestanek tudi
k Bogu in skupaj organiziramo te naporne tedne in
mesece s prošnjo, da bi vztrajali do konca.
Tine, kaplan

BOŽJA BESEDA, 22. nedelja med letom

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,18.1415.2123)
Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to je z neumitimi
rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov in ne jedo, če si prej
skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo
drugega se držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji
in pismouki vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak
jedo kar z nečistimi rokami?« Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je dobro rerokoval o vas
hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč
od mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo
zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.« In spet je poklical k sebi množico in
ji govóril: »Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč,
iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva,
pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet.
Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«
Evangelist Marko poroča o Jezusovih besedah, ki sodijo v okvir takratnega
razpravljanja o tem, kar je čisto oziroma
nečisto: »Nič ni zunaj človeka, kar bi ga
moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Kar pride iz človeka, to ga omadežuje. Od znotraj namreč, iz človekovega
srca, prihajajo hudobne misli«. Poleg
površinskega vprašanja glede prehrane
lahko v reakciji farizejev opazimo trajno človekovo skušnjavo odkrivati izvor
zla v nekem zunanjem vzroku. Če dobro pogledamo številne moderne ideologije, slonijo na predpostavki, da je zato,
ker krivičnost prihaja ‚od zunaj‘, dovolj
odstraniti zunanje vzroke, pa bo zavladala pravičnost. Tak način mišljenja,
opominja Jezus, je naiven in kratkoviden. Krivičnost, ki je sad zla, nima zgolj
zunanjih korenin. Izvira v človekovem
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srcu, kjer se nahajajo klice skrivnostnega popuščanja zlu. Da, človeka slabi globok vzgib, ki zavira njegovo sposobnost
vstopati v občestvo z drugim. Čeprav je
po naravi odprt svobodnemu pretoku
sodeleženja, znotraj sebe doživlja neko
čudno gravitacijsko silo, ki ga sili v zapiranje vase, v uveljavljanje sebe nad in
proti drugim. Gre za sebičnost, ki je posledica izvirnega greha. Kako naj se človek osvobodi tega sebičnega vzgiba in
se odpre ljubezni? Spoštovanje desetih
zapovedi predpostavlja vero v Boga, ki je
prvi ‚prisluhnil bolečini‘ svojega ljudstva
in ‚stopil dol, da ga reši ‚ (2 Mz 3,8). Bog
je občutljiv na krik slabotnega in v odgovor zahteva poslušnost. Zahteva pravičnost do ubogega (prim. Sir 4,4–5.8–9),
tujca (prim. 2 Mz 22,20), sužnja (prim.
5 Mz 15,12–18). Za vstop v območje
pravičnosti je potreben izstop iz slepila

samozadostnosti, iz globokega stanja zaprtosti, ki je vir krivičnosti. Z drugimi
besedami je potreben globlji ‚izhod‘ iz
tistega, ki ga je Bog izvedel z Mojzesom,
osvoboditev srca, ki je beseda Postave
sama ne more uresničiti. Ali torej za človeka obstaja upanje na pravičnost?
Kakšna je torej Kristusova pravičnost? Predvsem je pravičnost, ki izhaja iz
milosti, kjer ni človek tisti, ki popravlja
in ozdravlja sebe in druge. Dejstvo, da
do ‚odkupitve‘ pride po Jezusovi ‚krvi‘
pomeni, da človeka njegove žrtve ne

rešujejo teže krivde, ampak dejanje Božje ljubezni, ki se odpira do skrajnosti, do
prevzemanja nase ‚prekletstva‘, ki pripada človeku, da bi mu v zameno posredoval ‚blagoslov‘, ki pripada Bogu (prim.
Gal 3,13–14). Spreobrniti se h Kristusu in verovati evangeliju pomeni ravno
to: opustiti privid samozadostnosti ter
odkriti in sprejeti nezadostnost, potrebo
po drugih in po Bogu, potrebo po njegovem odpuščanju in prijateljstvu.
Vir: Hozana.si

ZGODILO SE JE

IZLET KARITASA IN ROČNIH DEL

10. julija, smo se člani Karitasa, skupina ročnih del in krasilka cerkve, podali na romanje. Za srečno vožnjo smo
se priporočili sv. Krištofu. Naš prvi
postanek je bil na Metuljskem hribu v
Novi Štifti. V cerkvi Marija Zvezda, sta
g. Boris in g. Tine darovala sv. mašo. V
duhu in molitvi smo bili povezani tudi z

vami, ki niste mogli z nami. Po sv. maši
je tamkajšnji g. župnik Lojze Ternar
spregovoril o nastanku cerkve. Povedal
je, da je bila cerkev zgrajena v času od
leta 1558 do leta 1560. Na tem kraju se
je zgodilo kar nekaj čudežev, telesnih
in duhovnih ozdravljenj. Cerkev je tudi
pogorela. Leta 1850 so zgradili sedanjo
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cerkev, ki jo je 1854. posvetil škof Anton Martin Slomšek. Cerkev je zgrajena
v novo-renesančnem slogu in ima dva
mogočna zvonika. Bila je in je še Božja
pot in romarji prihajajo od vsepovsod.
Odpeljali smo se naprej, v Nazarje, kjer
so sestre Klarise, oz. red ubogih sester
Svete Klare. Ta red je v Sloveniji še v Dolnicah in v Turnišču. V kapeli so sestre,
ki pa jih nismo videli, pele hvalnice. V
skupni molitvi in pesmi nas je prevzela
vsa ta radost Božje bližine, svetlobe, sreče, spokojnosti, vere, upanja in ljubezni,
občudovanje, spoštovanje in neskončna
hvaležnost, da smo bili lahko na tem
posebnem kraju. Povedale so nam, da
večino dneva in noči posvetijo molitvi.
Imajo strog red, zapovedan post, nočno bdenje, molitev, spokornost, molk in
delo. Med vsem delom, ki ga opravljajo,

pa ne sme nikoli ugasniti duh molitve in
pobožnosti. Vse življenje izročajo Božji
službi, ki je poseben dar. Pravijo, da Vsemogočni poslušala njihove hvalnice, ko
v molitvi prosijo za trpeče in stiskane, za
vse, za Slovenijo in ves svet. Odšli smo še
v osrčje Savinjske doline, v Mozirski gaj
- park cvetja in muzeja na prostem ter do
kapelice sv. Valentina. V parku je vse v
cvetju, ogromno je grmovnic in dreves.
Sprehodili smo se med gredicami in zelenicami in občudovali vse to mogočno
Božje stvarstvo. V vsakem cvetu, v vsaki
rastlini je čutiti delo pridnih rok, ki vse
to ohranjajo in skrbijo za lep videz. Naslednji postanek smo naredili v gostišču
Prodnik, da smo se okrepčali in poklepetali. Bil je zares lep, prijeten, sončen dan,
bogat v vsem. Bogu hvala!
Irena

PRED NAMI

URNIK VEROUKA ZA ŽUPNIJO JESENICE
1. razred: četrtek ob 17h do 18:15h
(Kateheza Dobrega Pastirja –
»Atrij« v Župnijskem domu)
2. razred: ponedeljek ob 17h
3. razred: torek ob 15h
4. razred: sreda ob 17h
5. razred: sreda ob 15h
6. razred: torek ob 16h
7. razred: sreda ob 16h
priprava na birmo:
		

torek ob 18h
(traja do 19:45)

URNIK VEROUKA ZA SVETI KRIŽ
1.,2. razred: petek ob 17h
3. razred: četrtek ob 15h
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6. razred:
7. razred:

sreda ob 16:30h
četrtek ob 16h

Priprava na birmo na Jesenicah:
torek ob 18h (traja do 19:45)
Verouk bomo pričeli v tednu od 6.
septembra dalje. Če otroci še niso vrnili
spričeval, naj jih prinesejo k veroučni uri.
SV. MAŠA ob začetku veroučnega leta
bo na Jesenicah v nedeljo, 5. septembra
ob 10. uri, pri Sv. Križu pa ob 8:30 uri.
Med sveto mašo bomo blagoslovili šolske torbe, ki jih bodo otroci položili pred
oltar in prosili Jezusa za blagoslov šolskega in veroučnega leta.

Cenik učbenikov
Liturgični zvezek za razrede od 1. razreda dalje – 3 EUR
1. razred posebni katehetski materiali
pri Katehezi Dobrega pastirja na Jesenicah – 30 EUR
1. razred pri Svetem Križu – 11 EUR
2. razred – 11 EUR
3. razred – 11 EUR
4.,5.,6. razred: knjiga 8,50 EUR, zvezek 6 EUR
7. razred delovni zvezek 17 EUR
Pripravniki na birmo: 15 EUR
Prispevek za katehezo (kurjava, čiščenje in drugi stroški) je 30 EUR na
družino.* Prispevek poravna najmlajši
veroučenec. Znesek je poenoten na ravni
dekanije Radovljica.
Priporočamo tudi otroško revijo
Mavrico.
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA za
predšolske otroke od 3. leta do vstopa v
osnovno šolo
Kateheza Dobrega pastirja je celosten
način verske vzgoje za otroke. Delo poteka po načelih pedagogike Marije Montessori. Gre za delo v t.i. atriju, kjer otroci
spoznavajo Boga. Poudarek katehistinje
je na opazovanju otroka in uvidu, kako
otroku pomagati, da sam vzpostavi odnos z Bogom. Delo poteka s preprostimi
materiali preko katerih se otrok osredotoči na bistveno. V otroku se preko notranjega čudenja in dela v tišini rodi molitev
ter začne graditi odnos z Bogom. Pričetek katehez, ki jih bo vodila Mira Gale bo
v četrtek 9. septembra ob 15.30 uri v Župnijskem domu. Otroke lahko prijavite s
prijavnico v cerkvi ali v župnišču, ki jo

izpolnite in odložite v za to namenjeno
košaro. Letni strošek kateheze je 30€ na
družino v sklopu prispevka za katehezo
(glej zgoraj *) in 30 € za posebni material, stroški kateheze in opremo za izvedbo
Kateheze Dobrega Pastirja.
MLADINSKA SKUPINA »Life teen«
se bo v tem letu srečevala ob petkih
po sveti maši v prostorih Župnijskega
doma. Prvo srečanje bo v soboto 9. oktobra po večerni sveti maši. Pred tem
pa lepo povabljeni na Stično mladih 18.
septembra.
PRAZNIK POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 14.
SEPTEMBER – CELODNEVNO ČEŠČENJE
Na praznik Povišanje Svetega Križa
bo v župniji Sveti Križ praznik celodnevnega češčenja. Češčenje se bo začelo ob
9. uri, zaključilo pa ob 18. uri s sveto
mašo. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni
in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.
(Mt 11,28)
STIČNA MLADIH 2021
Stična mladih bo v soboto, 18. septembra 2021, v cistercijanskem samostanu v Stični. Letos bo potekala po nekoliko spremenjenem urniku, in sicer od
10.30 do 21.30. Sveto mašo bomo obhajali v dopoldanskem času, večer pa bomo
zaključili z glasbenim programom.
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IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA
PASTORALNEGA SVETA (ŽPS)
Izbira novih članov ŽPS bo v nedeljo
26. septembra. Predstavitev novih članov
bo v nedeljo 21. novembra. Namen izbire
članov ŽPS je pridobitev članov, ki bodo
lahko res dejavno sodelovali v življenju
župnije. Izbrana oseba naj bo praktičen/a
kristjan/ka, ki živi v skladu s cerkvenimi
predpisi in je doslej dejavno vključen/a v
življenje župnije.
MOLITVENA SKUPINA JEZUSOVEGA
USMILJENEGA SRCA ZA DUŠE V VICAH
V župniji na Jesenicah deluje molitvena skupina, ki posebej moli za duše
v vicah. Molitvena srečanja so enkrat
mesečno ob ponedeljkih po sveti maši.
Naslednje srečanje bo 20. septembra.
Odlomek prepisan iz čudovitega pričevanja CATALINE, laične misionarke
Evharističnega Srca Jezusovega, o sveti
mašni daritvi: „To so uboge duše iz vic, ki
čakajo na vaše molitve, da bi se odpočile
in olajšale svoje trpljenje. Ne prenehajte
moliti za njih. Te uboge duše bodo molile tudi za vas, a same za sebe ne morejo
ničesar več storiti. Vi ste tisti, ki lahko
pomagate tem ubogim dušam, da se odrešijo ognja vic, da prispejo do večnega
gledanja Boga in, da se lahko veselijo za
vedno.“
SLAVILNA MOLITVENA SKUPINA KARIZMATIČNA PRENOVA CERKVE
V cerkvi Sv. Lenarta bo enkrat mesečno ob ponedeljkih slavilna molitev.
Ob petju, tišini, Božji besedi, katehezi,...
slavimo Boga ter kličemo njegov blagoslov na nas, naše domače, naše župnije
ter celotno Cerkev. Odprimo svoja srca
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njegovim milostim, slavimo ga v veselju,
slavimo ga v težavi, v mraku svoje duše,
pustimo, da njegova Luč posije v naše
življenje, da bo obrodilo bogate sadove.
V mesecu septembru bo molitev 13. po
večerni sveti maši.
SVETOPISEMSKA SKUPINA – BESEDA
ŽIVLJENJA

V sredo 8. septembra ponovno pričnemo srečanja z Božjo besedo v veroučni
učilnici v Župnijskem domu ob 19:45 uri.
Srečanje z Božjo besedo je izziv za osebno in duhovno rast tako posameznika
kakor tudi skupine. Srečanja bodo drugo
in tretjo sredo v mesecu ob 19.45 uri. V
zimskem času pa ob 18.45 uri. Vabljeni!
FRANČIŠKOVA DRUŽINA
Kogar nagovarja duhovnost svetega
Frančiška Asiškega, lepo povabljen tretji
četrtek v mesecu ob 18. uri na srečanje
v Župnijski dom. Prvo srečanje bo 16.
septembra. Srečanja vodi pater Robert
Bahčič, rektor Bazilike na Brezjah.

KARITAS: Zahvala

V imenu Župnijske karitas Jesenice in otrok iz
socialno ogroženih družin se vam najlepše zahvaljujemo za vaše materialno in finančno sodelovanje v akciji zbiranja šolskih potrebščin.
Iskrena hvala za vaša dobra dela.

30 let Župnijske karitas Jesenice

Letos mineva 30 let odkar je bila leta 1991 ustanovljena Župnijska karitas Jesenice.
V soboto, 18.9.2021, bo ob 10. uri zahvalna
sveta mašo. Vabimo vas, da se nam pridružite, da
se skupaj Bogu zahvalimo za vsa ta leta. Po sveti
maši vabljeni na skupno druženje in pogostitev.
V okviru praznovanja obletnice bo pod korom
potekal sejem ročnih del (18. in 19.9.2021), na
katerem boste lahko s prostovoljnimi prispevki
podprli našo Karitas in namenili sredstva za ljudi
v stiski.

SPOVEDOVANJE V NAŠIH ŽUPNIJAH

Priložnost za sveto spoved je na Jesenicah pol ure pred večerno sveto mašo, eno uro pred sveto mašo ob petkih in sobotah,
ob nedeljah pa pol ure pred obema dopoldanskima svetima mašama. Ostalo po dogovoru z duhovnikoma. Pri Sv. Križu pa je
redno spovedovanje pred večjimi prazniki, kot bomo objavljali v
oznanilih in po dogovoru z duhovnikoma.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Anton Krničar (Plavž), Marjan Rebsel (Hrušica), Ivana Langus (Alojza Travna), Vincenc
Bratinčič (Kejžarjeva), Mihaela Robič (Benedičičeva), Andrej Varek (Hrušica), Ana
Dokl (Hrušica), Franci Potočnik (Bokalova), Zorka Albina Knafl (Titova), Ana Tušar
(Planina po Golico), Ivanka Drol (Revolucije)
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ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO

Župnijsko romanje na Poljsko je predvideno od 25. do 28. oktobra. 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€.
SEPTEMBER
5.9., angelska nedelja
12.9., 24. nedelja med letom
19.9., 25. nedelja med letom
26.9., Slomškova nedelja
3.10., rožnovenska nedelja

BRALCI BOŽJE BESEDE

7.30
Martina Nemec, Meta Rakovec
Marta Rebolj, Marjeta Žohar
Marija Mulej, Alenka Ravnik
Sonja Kumar, Marjan Petrič
Irena Stevanović, Polonca Šimnic

•••

10.00
Anka Ličof, Sonja Rajkovič
Simona Komloši, Nives Regeis
Marija Kozmus, Valentin Ravnik
Gaber Šuštaršič, Metka Šuštarič
Žiga Višnar, Barbara Ravnik

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC SEPTEMBER 2021

� Bolne in ostarele bomo obiskali po domovih na prvi petek 3. septembra.
� Binkoštno dvorano bomo molili v cerkvi v ponedeljek 6. septembra po večerni sveti maši.
� Slavilna molitev v ponedeljek 13. septembra po večerni sveti maši.
� Srečanje svetopisemske skupine v sredo 8. septembra in 15. septembra ob 19:45 v veroučni učilnici v Župnijskem domu.
� Frančiškova družina ima srečanje v četrtek 16. septembra ob 18. uri.
� Darovanje »ofer« za potrebe župnije bo v nedeljo 19. septembra.
� Molitev za duše v vicah bo v ponedeljek 20. septembra po sveti maši.
� Sveta maša ob 30. obletnici Župnijske Karitas bo v soboto 18. septembra ob 10. uri.

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

