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Oktober, mesec rožnega venca

Moli, moli
rožni venec,
ljubljeni
slovenski
krov,
mirno nad
teboj počival
bo Marijin
blagoslov.

Sodobni človek pogosto išče rešitve svojih težav in življenjskih vprašanj na internetu, tako se
postavlja vprašanje, ali sploh še potrebuje molitev
in ali sploh še potrebuje Boga? Starejši verniki,
se še vedno oklepate molitve, najpogosteje rožnega venca. Ali je molitev in rožni venec nekaj
zastarelega, nekaj kar izumira? V očeh nevernika
vsekakor. Vendar v očeh vernega kristjana pa zagotovo ne! Internet nam ne more dati pravilnih
odgovorov na vsa vprašanja našega bivanja. Ne
more nam rešiti vseh težav. Molitev, ki je povezanost z Bogom našim stvarnikom pa nam gotovo
lahko! Zato bi se neveren človek moral učiti od
starejših, ki so verni, da za pravilne odločitve, za
življenje polno upanja in miru, je potrebno iskati
resnico, da Bog je! To resnico pa je najlažje najti
po Mariji in njej tako ljubi molitvi rožnega venca.
Marija iskrenega iskalca Boga ne bo razočarala.
Varovala ga bo pod svojim brezmadežnim plaščem in ga vodila k svojemu Sinu. Molimo radi
rožni venec za spreobrnjenje, za mir v svetu, za
rešitev iz stiske,... še in še namenov lahko vključimo v našo molitev, najbolje pa je če enostavno
molimo po Marijinem namenu. Ona najbolje ve,
kaj potrebujemo njeni otroci. Hvala vam za vsako
Zdravamarijo!

BOŽJA BESEDA 27. nedelje med letom

Iz svetega evangelija po Marku 10, 2-16
Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovóril jim je: »Kaj vam je naróčil Mojzes?« Rekli so:
»Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi
vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril
kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi
in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega
naj človek ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govóril jim
je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; in če se ona loči od
svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.« Prinašali so mu otroke, da bi se jih
dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim
je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje
kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok,nikakor ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal.
V evangeliju današnje nedelje so Jezusove besede o zakonu. Tistemu, ki ga je
spraševal, če je dovoljeno možu odsloviti
ženo, kot je predvidel predpis Mojzesove
postave, je Jezus odgovoril, da je Mojzes
to dovolil zaradi ‚trdosrčnosti‘, medtem
ko resnica o zakonu izhaja ‚z začetka
stvarjenja‘, ko ‚ju je Bog‘, kot je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi, ‚ustvaril kot
moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil
svojega očeta in mater in se pridružil svoji
ženi in bosta oba eno meso‘ (Mr 10, 6-7;
prim. 1Mz 1,27; 2,24). Jezus je še dodal:
'Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar
je Bog združil, tega naj človek ne ločuje!'
(Mr 10,8-9). In to je prvotni Božji načrt,
na katerega je spomnil tudi 2. vatikanski
koncil v konstituciji Gaudium et spes
(Veselje in upanje): ‚Stvarnik sam je ustanovil in položil zakonitosti v to intimno
povezanost zakonskega življenja in ljubezni, ki se vzpostavi z zakonsko zavezo. Bog
sam je začetnik zakona‘ (GS 48).
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Svojo misel namenjam vsem krščanskim zakoncem. Skupaj z njimi se Gospodu zahvaljujem za zakrament svetega
zakona in jih spodbujam, da ostanejo
zvesti svoji poklicanosti v vseh življenjskih obdobjih ‚v veselju in trpljenju, v
bolezni in zdravju‘ kakor sta obljubila
med poročnim obredom. Če se zavedata
prejete milosti, lahko krščanska zakonca
ustvarita družino, ki bo odprta za življenje in bo sposobna enotno soočiti se
s številnimi in zapletenimi izzivi današnjega časa. Njihovo pričevanje je danes
še posebej potrebno. Potrebujemo družine, ki jih ne bodo za seboj potegnili
moderni kulturni tokovi navdihnjeni ob
hedonizmu in relativizmu, ampak bodo
pripravljene z velikodušno posvetitvijo
izpolniti njihovo poslanstvo v Cerkvi in
družbi.
V apostolski spodbudi Familiaris
consortio (Družinska skupnost) je sveti Janez Pavel II. zapisal, da ‚zakrament

svetega zakona usposobi krščanska zakonca in starša za Kristusovi priči‘ 'vse
do skrajnih meja zemlje', kot prava in
resnična misijonarja ljubezni in življenja (prim. FC 54). To poslanstvo je
usmerjeno tako znotraj družine, posebej
v medsebojnem služenju in v vzgoji otrok, kakor tudi navzven, saj je kot domača skupnost poklicana, da je znamenje
Božje ljubezni do vseh. To poslanstvo pa
lahko krščanska družina izpolni le, če jo

pri tem podpira božja milost. Za to pa
je potrebno nenehno moliti in se nikoli
utruditi ter si vsak dan vztrajno prizadevati za izpolnjevanje dolžnosti sprejetih
na dan poroke. Nad vse družine, še posebej nad tiste, ko so v težavah, kličem
Marijino materinsko varstvo, kakor tudi
varstvo svetega Jožefa, njenega ženina.
Marija, Kraljica družine, prosi za nas!
Vir: hozana.si

ŽIVLJENJE, KI SE V CELOTI NANAŠA NA BOGA

Ni enotne formule za življenje, v katerem bi bili povsem odvisni od Gospoda.
Vse, kar vam lahko ponudim, je to, kar
me je Bog učil na tem področju. Pokazal
mi je dva načina, kako mu moram dati
popoln nadzor. Prvič, prepričan moram
biti, da je Gospod zaskrbljen in da mi je
pripravljen sporočiti svojo voljo tudi v
najmanjših podrobnostih mojega življenja. Verjeti moram, da Duh, ki prebiva v
meni, pozna Božjo voljo zame in me bo
vodil in govoril z mano. »Ko pa pride on,
Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč
bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam
bo prihodnje reči. On bo mene poveličal,
ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.«
(Jn 16, 13-14) Morda ste trenutno sredi stiske, morda take, ki jo je povzročila
prenagljena odločitev. Kljub temu vam
Gospod obljublja: »Vaše notranje uho
bo slišalo mojega Duha, ki vam govori:
Pojdi tja. To stori. Ne delaj tega..« Drugič,
moliti moramo z neomajno vero za moč,
da bi ubogali Božje napotke. Sveto pismo
pravi: »Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj

dvomil: kdor dvomi, je namreč podoben
morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava. Tak človek na ne misli, da bo kaj
prejel od Gospoda.« (Jak 1, 6-7) Ko nam
Bog reče, naj nekaj storimo, potrebujemo moč, da gremo v pravo smer in ga
v celoti ubogamo. Mnogi od nas molijo:
»Gospod, vem, kaj si mi dejal, vendar še
vedno nisem prepričan, da mi je govoril
tvoj glas. Nisem prepričan, da sem dovolj
duhoven, da bi prepoznal tvoj glas. Prosim, samo odpri ali zapri mi vrata glede
te zadeve.« to ni odziv vere, ki ga Bog išče
pri svojih otrocih. Lahko molite ure ali
cele dneve, vendar če ne molite z vero, da
bi vas pri cele dneve, vendar če ne molite z vero, da bi vas pri tem vodil Sveti
Duh, kot je obljubil Jezus, ne boste razumeli, kaj vam Božji um sporoča. On čaka,
dokler ne vidi, da ste se odločili, sprejeti
karkoli reče in da Ga boste ubogali brez
vprašanj. Zaupajte, da Bog govori svojim
otrokom in potem ubogajte Njegovo navodilo, takoj, ko ga prejmete. Le tako živimo v popolni odvisnosti od Boga.
Vir: Prenova, list za duhovno rast, 2021
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ZGODILO SE JE:

STIČNA MLADIH 2021
»Utrdi moje korake« je geslo letošnje Stične mladih. Vzeto je iz 3. vrstice
Psalma 40. S to prošnjo se je naša skupina 24 mladih odpravila v Stično, kjer
je potekalo že 40. tradicionalno srečanje
vseslovenske katoliške mladine. Prihajajoč na mesto zbiranja nas je presenetilo
nekaj sprememb – a se jim nismo pustili!
Po pregledu upoštevanja vseh pogojev
smo lahko vstopili. Razgledali smo se
ter videli, da nas že čakajo različne igre,
balinčkov in ristanca pa vse do scrabbla.
Do začetka programa smo imeli še nekaj časa, zato smo se brezskrbno zatopili v igranje. Sledila sta dodelan uvodni
program – predstavitev nove generacije
Stična benda – in sveta maša, ki jo je vodil mariborski nadškof metropolit msgr.
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Alojzij Cvikl DJ. Po evharistiji je prišlo
na vrsto kosilo, kmalu zatem pa delavnice: letos so potekale v dveh izmenah,
predstavile pa so se različne skupine.
Težko katero izpostavim, seznam vseh
je še dostopen na sticna.net/delavnice/. Tekom dogodka so bile postavljene
tudi stojnice, podana je bila možnost
svete spovedi. Ko smo si z večerjo povrnili moči, je sledilo najboljše: slavilni
koncert. Brezhibno so ga izvedli skupina Svetnik, Abend in Stična bend z orkestrom. Nedvomno smo porabili vsak
grižljaj večerje in iztrošili svoje glasilke
ob prepevanju lepih slavilnih pesmi. Na
pot domov smo gotovo odšli z bolj utrjenimi koraki.
Matevž

PRED NAMI:

Molitev rožnega venca
Mesec oktober je še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Povabljeni
smo, da rožni venec molimo doma in v
cerkvi. Rožni venec je molitev, pri kateri
premišljujemo Jezusovo in Marijino življenje. Njuno življenje nam je vzor, kako
naj živimo življenje povezano z Bogom,
vdano v Njegovo voljo.
Tudi letošnji oktober smo povabljeni,
da se združimo v skupni molitvi pol ure
pred večerno sveto mašo in po jutranji
sveti maši v naši župnijski cerkvi na Jesenicah. Med tednom so k vodenju rožnega venca povabljene naslednje skupine:
ponedeljek: Binkoštna dvorana in
Frančiškova družina
sreda: Karitas
petek: ŽPS
sobota: pevci

MOLITEV OČENAŠA ZA RAJNE
Ena izmed navad v naši župniji je,
Prav tako bomo vsako nedeljo ob 15h
da v mesecu novembru po končani svemolili rožni venec tudi pri naših kapeliti maši v cerkvi skupaj molimo za vaše
cah. Povabljeni smo prav vsi, vodijo pa
rajne, ki jih priporočate v molitev. Liste,
molitev naslednje skupine:
na katere boste vpisali imena rajnih, za
katere bomo molili očenaše, oddajte v
3. oktober: PLAVŠKI ROVT –
košaro pri Marijinem oltarju.
Binkoštna dvorana in Frančiškova
PRAZNIK VSEH SVETIH – 1. NOVEMBER
družina
Prvi november je praznik vseh svetih,
10. oktober: SPOMINSKI PARK – ŽPS
praznik življenja in ne smrti. Spominja
17. oktober: KALVARIJA – Skavtska
nas, da smo vsi poklicani k prizadevabratovščina
nju za svetost, ki je naša temeljna pokli24. oktober: KAPELICA NA PLAVŽU
canost od Boga: »›Bodite sveti, kajti jaz,
– Karitas in pevci
GOSPOD, vaš Bog, sem svet.« 3 Mz 19,2
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JESENICE:
Sveti maši bosta po običajnem nedeljskem redu, ob 7:30 in 10:00.
Ob 15:00 bo skupna molitev na pokopališču na Blejski Dobravi.
Ob 17:00 bomo za naše rajne v cerkvi
molili vse dele rožnega venca: veseli del
moli Frančiškova družina, svetli del moli
Binkoštna dvorana, žalostni del moli Karitas in častitljivi del molijo pevci.
Ob 19:00 so mladi povabljeni k molitvi pri križu na Blejski Dobravi.

SPOMIN VSE VERNIH RAJNIH – 2.
NOVEMBER
Na ta dan se spominjamo vseh duš, ki
še trpijo v vicah, in še potrebujejo naše
molitve, da bodo lahko v polnosti uživale nebeško blaženost. Zato na ta dan
darujemo svete maše za njih.
JESENICE:
Molitev rožnega venca bo ob 7:30.
Svete maše v župnijski cerkvi bodo ob
8:00 in ob 18:00, v spominskem parku pa
ob 9:00.
SVETI KRIŽ:
Molitev rožnega venca bo ob 8:00.
Sveta maša bo ob 8:30.

ZIMSKI URNIH SVETIH MAŠ
Kot je navada s 1. oktobrom na Jesenicah prehajamo na zimski urnik veSVETI KRIŽ:
černih svetih maš, ki bodo ob 18. uri.
Sveta maša bo ob 8:30.
Ob 15:30 bodo molitve za rajne na Pri Svetem Križu pa bodo večerne svete
pokopališču, nato pa molitev rožnega maše med tednom ob 17. uri.
venca v cerkvi.

30. LET ŽUPNIJSKE KARITAS JESENICE

V soboto, 18. septembra 2021, je bil
za Župnijsko karitas Jesenice prazničen
dan, saj smo praznovali 30. obletnico delovanja. Pri zahvalni sveti maši v župnijski cerkvi Svetega Lenarta smo se zbrali
vsi, ki nas druži ljubezen do Boga in do
človeka, ter se zahvalili za prehojeno pot.
Veseli smo bili, da nas je s svojim obiskom počastil takratni župnik in ustanovitelj Župnijske karitas Jesenice g. Jože
Milčinovič, ki nam je pri sveti maši v nagovoru osvetlil spomin na prve začetke
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ustanavljanja in takratne prostovoljce.
Med nami je bil tudi predsednik Škofijske karitas Ljubljana g. Marko Čižman,
ki se je v nagovoru zahvalil prostovoljcem za njihov trud in ljubezen do bližnjega. Med nami so bili tudi gostje sosednjih Župnijskih karitas, bivši člani, naši
dobrotniki in župan občine Jesenice g.
Blaž Račič, ki nam je zaželel dobre volje

za delo z ljudmi, ki pridejo v najrazličnejše stiske. Po sveti maši je sledil kratek kulturni program, ki so ga oblikovali
pevci Cerkvenega mešanega pevskega
zbora pod vodstvom gospe Sabine Kermc. S petjem in inštrumenti pa sta sodelovali tudi mladi družini: Žiga in Klara
Jevnik, Lučka in Tinka Mesec ter Pavle in

Vita Mesec. Po kulturnem programu je v
cerkvi potekal sejem, ki so ga pripravile
članice skupine ročnih del. Prostovoljni
prispevki so bili namenjeni Župnijski karitas Jesenice. Sledil je še klepet in druženje ob dobrotah pred cerkvijo, ki nas
je povezal v prijetnem vzdušju do popoldanskih ur.

Najlepša hvala vsem prostovoljcem Župnijske karitas Jesenice ter vsem dobrotnikom, ki imate veliko srce za sočloveka in prispevate za našo Karitas.
Hvala vsem nastopajočim in vsem, ki ste pomagali pri pripravi praznovanja.
Hvala vsem, ki ste ob naši 30. obletnici darovali za našo Karitas.
Bog vam povrni.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Mira Betoncelj (Plavž), Vinko Ambrožič (Revolucije), Dušica Abruč (Bokalova),
Anton Klinar (Čopova), Mira Reškovac (Revolucije), Lilijana Blaževič (Titova), Mirko
Savandić (Titova), Loti Čimžar (Tavčarjeva)
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ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO

Štiridnevno romanje na Poljsko bo od 25. do 28. oktobra letos. 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. Odhod bo v ponedeljek
ob 5h, vrnemo pa se v četrtek zvečer. Cena romanja je 300€ na osebo,
ki vključuje vstopnine, polni penzion, nočitve v dvoposteljnih sobah v
hotelu -Vienna House Easy 3*. Doplačilo za enoposteljno sobo je 60€.

BRALCI BOŽJE BESEDE

OKTOBER
7.30
Rožnovenska nedelja - 3.10.
Irena Stevanovič, Polonca Šimnic
28. nedelja med letom - 10.10. Marta Rebolj, Tadeja Lavtižar
29. nedelja med letom – 17.10. Sonja Kumar, Silva Gregorčič
Misijonska nedelja - 24.10.
Boštjan Gluhar, Tadeja Gluhar
Žegnanjska nedelja- 31.10.
Marija Mulej, Olga Petrič
Vsi sveti – 1.11.
Martina Nemec, Polonca Šimnic

•••
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10.00
Žiga Višnar, Barbara Ravnik
Miro Leban, Cirila Leban
Klemen Volčini, Vesna Volčini
Ana Beden, Mateja Kešina
Anka Ličof, Sonja Rajkovič
Anka Ličof, Marija Kozmus

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC SEPTEMBER 2021

Binkoštno dvorano bomo molili v ponedeljek 4. oktobra.
Sestanek Karitasa v ponedeljek 11. oktobra po sveti maši.
Slavilni večer bo v ponedeljek 11. oktobra po sveti maši na Jesenicah.
»Ofer« za potrebe cerkve bo v nedeljo 17. oktobra.
Svetopisemska skupina ima srečanje 13. in 20. oktobra ob 18:45. uri v učilnici.
Molitev za duše v vicah 18. oktobra po sveti maši.
Romanje na Poljsko od 25. do 28. oktobra.

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 18.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: četrtek: 17.00

• 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 18.30

CERKVENA POROKA

