
 Jesenice Planina pod Golico
 Sveti Lenart Sveti Križ

Sv. Lenart, 
prosi za nas!

LENARTOVA NEDELJALENARTOVA NEDELJA
Zavetnik naše Jeseniške župnije sv. Lenart je 

živel v šestem stoletju. Bil je sin plemiške fran-
kovske družine in je kot deček zgodaj dobil vi-
teško vzgojo na dvoru kralja Klodvika, kjer se je 

kmalu povzpel do uglednega kra-
ljevega svetovalca. Lenartu se je 

zgodaj odpirala s častmi posuta 
življenjska pot, a Bog ga je namenil 

za druge naloge. Reimski nadškof ga je 
upeljal v krščansko vero, kmalu se je dal 

krstiti, pridno je študiral in bil posvečen v 
duhovnika. Z živo, prepričevalno besedo 

je pridobil mnoge poganske plemiče za 
krščansko vero. 

Ko so močan vtis njegovih pridig 
potrjevala tudi čudežna ozdravljenja, se 

je glas o njem še bolj širil. Nadškof Remi-
gij ga je posvetil v škofa. Da bi se izognil 
dvoru, je vstopil v samostan, kasneje je iz 
njega izstopil, da bi se posvetil samotar-
skemu življenju. Zatekel se je v divjino pri 
Limogesu. 

Glas o njegovem krepostnem življe-
nju je pritegnilo veliko ljudi, ki s iskali pri 
njem nasveta in duševne pomoči. Ko je 
nekega dne z Božjo milostjo pomagal ženi 

kralja Teodeberta pri porodu, mu je ta za 
plačilo dal velik kos zemljišča in gozda, kjer 
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je zgradil samostan in cerkev posvečena 
Božji Materi. K njemu je prihajalo mno-
go ljudi, največje zadoščenje mu je bilo, 
če je mogel spreobrniti kakšnega zak-
rknjenega kaznjenca. Za koliko jetnikov 
je posredoval pri kralju in dosegel, da so 
bili izpuščeni ve samo Bog. Priskrbel jim 

je zaposlitev pri krčenju zemlje in ob-
delovanju polja in je s tem ustvaril cela 
kmečka naselja s skrbno obdelovanimi 
njivami. 

Sveti Lenart je zavetnik jetnikov in ži-
vine, zlasti konj. 

Vir: Leto svetnikov

BOŽJA BESEDA na BOŽJA BESEDA na 32. nedeljo med letom
Iz svetega evangelija po Marku 12,38-44

Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govóril množicam: »Varujte se pismou-
kov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih 
sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in hinavsko 
opravljajo dolge molitve; ti bodo strože sojeni.« Sedél je nasproti zakladnici in gledal, 
kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka ubo-
ga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence 
in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v 
zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva 
vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.«

V središču besednega bogoslužja 
32. nedelje med letom je uboga vdova, 
oziroma bolj natančno, je dejanje, ki 
ga je izvršila, ko je vrgla v tempeljsko 

zakladnico ves drobiž, ki ji je še ostal. 
To dejanje je zaradi Jezusovega po-
zornega pogleda postalo pregovorno. 
‚Vdovin dar‘ je namreč postal sinonim 
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za darežljivost tistega, ki brez zadržkov 
da tisto malo, kar ima. Pred tem pa 
bi rad izpostavil pomembnost kraja, 
v katerem se odvija ta evangeljski 
dogodek. To je jeruzalemski tempelj, 
versko središče izraelskega ljudstva in 
srce vsega njegovega življenja. Tempelj 
je kraj slovesnega in javnega češčenja, je 
tudi romarski kraj, kraj tradicionalnih 
obredov, rabinskih razprav, kot na pri-
mer tistih, ki jih prinaša evangelij med 
Jezusom in rabini tistega časa, v kate-
rih Jezus uči s posebno oblastjo, z obla-
stjo Božjega Sina. On je namreč izrekel 
ostre sodbe, kakor smo slišali, na račun 
pismoukov, zaradi njihove hinavščine, 
ker se oni po eni strani kažejo zelo po-
božne, po drugi strani pa izkoriščajo 
uboge ljudi tako, da jim nalagajo ob-
veznosti, ki pa jih sami ne izpolnjujejo. 
Skratka, Jezusu je, kot je videti, tempelj 
kot kraj molitve zelo pri srcu in zato ga 
hoče očistiti neprimernih navad, še več, 
želi razodeti globlji pomen, ki je pove-
zan z dopolnitvijo njegove skrivnosti, 
skrivnosti njegove smrti in njegovega 
vstajenja, med katero bo on sam postal 
novi in dokončni tempelj, kraj kjer se 
srečata Bog in človek, Stvarnik in nje-
gova stvaritev.

Dogodek o vdovinem novčiču je 
torej postavljen v ta kontekst in nas 

pripelje preko pogleda Jezusa samega, ki 
se je osredotočil na bežno, a odločilno 
podrobnost: na dejanje zelo revne vdo-
ve, ki je vrgla v tempeljsko zakladnico 
dva novčiča. Tudi nam, kakor tistega 
dne učencem, Jezus pravi: ‚Bodite po-
zorni! Dobro poglejte, kaj počne ta vdo-
va, saj je v njenem dejanju navzoč zelo 
pomemben nauk‘. Ta namreč izraža te-
meljno značilnost tistih, ki so ‚živi kam-
ni‘ tega novega templja, to je popolno 
podaritev sebe Gospodu in bližnjemu. 
Vdova iz evangelija, kakor tudi tista iz 
Stare zaveze, da vse, da samo sebe in se 
za druge izroči v Božje roke. In to je traj-
ni pomen daru uboge vdove, ki jo je Je-
zus pohvalil, saj je dala več, kot bogataši, 
ki so dali iz svojega preobilja, ona pa je 
od svojega pomanjkanja vrgla vse, kar 
je imela za življenje (prim. Mr 12,44) in 
tako dala samo sebe.

Vir: Hozana.si

ISKRICA 
UŽIVAJTE V MAJHNIH STVAREH,  

NEKEGA DNE SE BOSTE MORDA ZAVEDLI, DA SO BILE VELIKE.
Robert Breault
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ZGODILO SE JEZGODILO SE JE
ROMANJE NA POLJSKOROMANJE NA POLJSKO

V času počitnic pred praznikom Vseh 
svetih smo se po dve letnem odlogu le 
podali na župnijsko romanje na Poljsko.

1. dan.: JESENICE-KRAKOW: Vozi-
li smo se 12 ur z navdihom melodije v 
Gospoda z njegovimi angeli varuhi. Kdor 
išče cilj bo ostal prazen, a ko ga bo na-
šel, ga bo vedno nosil v svojem srcu - Nejc 
Zaplotnik. 

2. dan: KRAKOW: Tu so doma tudi 
vrane. Na kraljevskem gradu z obzidjem 
WAWEL ob reki Visli je vodnica razka-
zala mogočne palače, dom poljskih kra-
ljev, v katedrali z relikvijo svetega papeža 
pa smo dvignili zveličavni kelih v slavo 
Gospodu. Videli smo grobnice kraljev 
in sarkofag sv. Stanislava škofa in mu-
čenca. Ubil ga je kralj Boleslav z mečem 
v cerkvi in spokoril se je kot MUTEC 

na Osojah - začetek znakovne govorice 
gluhonemih. PO STAREM MESTNEM 
JEDRU smo nadaljevali pot po poti sv. 
papeža - študent, kardinal, papež obi-
skovalec - papeževo okno, stopili na 
študentsko dvorišče COLLEGIUM, 2 
km stran zračne črte pa ogromna cerkev 
JANEZA PAVLA II. in NOVI CENTER 
J. P.. čigar notranjost je uredil p. Marko 
Rupnik s sklopi mozaikov NAZARET, 
BETLEHEM, JERUZALEM - spomenik 
sv. papežu na mestu, kjer je kot mlade-
nič delal v kamnolomu. WIELICZKO 
je danes muzej najstarejšega rudnika 
soli v Evropi, star 700 let - svet podze-
mnih slanih jam in jezer bogato okraše-
nimi kapelicami - SVETI KRIŽ, SVETA 
KINGA zavetnica rudarjev soli, SOLNA 
KAPELA SV. PAPEŽA, zato navdih za 
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sv. evharistijo. Videli smo kipe palčkov, 
duha Škarbnika, rudarjev in reliefe iz Je-
zusovega življenja, vstop pa po 280 sto-
pnicah v globino do 200m. 

3. dan: OSWIECIM - CZESTO-
CHOWA; KONCENTRACIJSKO TA-
BORIŠČE, to ni turizem, to je kraj, da bi 
ga pokril s poljubi in oblival s solzami - 
razčlovečenje, razgaljanje telese in duše, 
oštevilčenje, preživljanje po živalsko, po-
moč / M. KOLBE, EDIT STEIN / . „Go-
tovo bomo vstali, se videli in veselo drug 
drugemu povedali vse“ so vstajenjske be-
sede velikega pisatelja F. M. Dostojevske-
ga.  -Bog nas ne rešuje življenja, ampak v 
trpljenju; ne rešuje nas križa, ampak na 
križu“ je govoril teolog taboriščnik Die-
trich Bonhoffer.

CZESTOCHOWA - radost, ljubezen, 
milina, smisel bivanja. Tu je poleg bazili-

ke Sv. Križa in Rojstva Marije na JASNI 
GORI še samostan z votivnimi predmeti, 
v kapeli Naše Gospe pa slika ČRNE MA-
RIJE, zato večerna sv. maša. 

4. dan: SVETIŠČE s. FAUSTINE 
KOWALSKE – WADOWICE: VELIK 
kompleks samostana z mogočno cerkvi-
jo in kapelo Božjega usmiljenja. Sestra 
je dobila Jezusovo naročilo: Vsem svetu 
oznanjaj moje nepojmljivo usmiljenje in 

odpuščanje grešnikom. WADOWICE so 
rojstni kraj J.P. II. - muzej o papežu - živ-
ljenje in predmeti iz otroštva, študija, po-
svečenja, papeževanja in odhoda k Bogu. 
Prava veličina človeka ni v njegovem 
imenu, ampak v duši - sv.Terezija Deteta 
Jezusa. Najlepša hvala za tako vsestran-
sko uresničenje romanja g. župniku, g. 
Rafaelu in vrlim šoferjem ter prijetnim 
druženjem.

Anka Ličof
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PRED NAMIPRED NAMI
SVETA CECILIJA 22. NOVEMBERSVETA CECILIJA 22. NOVEMBER

V ponedeljek 22. novembra goduje 
sveta Cecilija zavetnice cerkvene glasbe 
in pevcev. Že Judje so pri svojem dru-
žinskem bogoslužju slavili Boga s pet-
jem psalmov in hvalnic in to navado so 
od njih prevzeli prvi kristjani. Vsem, 
ki sodelujete pri cerkvenem petju (or-
ganisti, zborovodje, cerkveni pevci), iz 
srca voščim ob vašem skupnem prazni-
ku, saj kdor poje, dvakrat moli. Hvala 
vsem, ki svoje talente darujete v blagor 
Cerkve. Bog vas živi, na priprošnjo svete 
Cecilije! 

CELODNEVNO ČEŠČENJE NA JESENICAH – sreda 1. decemberCELODNEVNO ČEŠČENJE NA JESENICAH – sreda 1. december
Ob začetku adventnega časa bomo 

na Jesenicah imeli v sredo 1. decembra 
praznik celodnevnega češčenja Jezusa 
v Najsvetejšem oltarnem Zakramentu. 
Začeli bomo ob 7.30 uri, sklenili pa ob 
18. uri. 

V nedeljo 28.11. bo zadaj na ogla-
sni deski list, kjer se vpišite, kdaj boste 
molili, da Jezus ne bo zapuščen, ampak 
da bo imel vedno vsaj enega molivca ob 
sebi. 
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V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:

Sašo Mencinger (Ukova), Antonija Hribar (Bergelj), Jurij Detela (Kidričeva), 
Marjeta Bernard (Stražišarjeva), Anica Novak (Aljaževa), Marija Kramar 
(Razgledna), Jelka Ržek (Delavska), Margareta Šolar (Titova)

KARITAS -  KARITAS -  
MANJŠA SVEČA ZA SOČLOVEKA SREČAMANJŠA SVEČA ZA SOČLOVEKA SREČA

Župnijska karitas Jesenice vas tudi letos vabi k akciji MANJŠA SVEČA ZA 
SOČLOVEKA SREČA. Sveče so na voljo na mizi pod korom. Za sveče zbiramo pro-
stovoljne prispevke, s katerimi bomo pomagali našim prosilcem pri plačilu položnic 
za osnovne življenjske stroške.

Bolj pomembno od dolžine dni gorenja, vrste, velikosti in števila sveč, je misel na 
naše rajne in na našo lastno umrljivost. To nas spodbuja k večjemu sočutju in odpr-
tosti do ljudi, s katerimi živimo. S svojim darom naredimo nekaj lepega in konkret-
nega za ljudi okrog nas, ki bijejo bitko za vsakdanji kruh.
HVALA vsem, ki darujete za našo Karitas.



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 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• sreda po večerni maši ob 18.30

• ob nedeljah in praznikih 
ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:  8.30

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

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 NOVEMBER 2021ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC NOVEMBER 2021  

� Binkoštno dvorano bomo molili v ponedeljek 8. novembra po večerni sveti maši.
� Svetopisemska skupina ima srečanje v sredo 10. in 17. novembra ob 18:45 v učilnici.
� Slavilna molitev bo v ponedeljek 15. novembra po večerni sveti maši.
� Darovanje »ofer« za potrebe naše cerkve bo v nedeljo 21. novembra.
� Nabirka za Karitas bo na 1. adventno nedeljo 28. novembra.

BRALCI BOŽJE BESEDEBRALCI BOŽJE BESEDE
NOVEMBER 7.30 10.00
7. 11.

LENARTOVA NEDELJA
MARTA REBOLJ
ANAMARIJA DIJAK 

ANA BEDEN
MARJETA RAZINGER

14. 11.
33. NEDELJA MED LETOM

 MARIJA MULEJ
OLGA PETRIČ

SIMONA KOMLOŠI
NIVES REGEIS

21. 11.
KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA

IRENA STEVANOVIČ
MARJETA ŽOHAR

KLEMEN VOLČINI
VESNA VOLČINI

28. 11.
1. ADVENTNA NEDELJA

MARTINA NEMEC
META RAKOVEC

VALENTIN RAVNIK
MATEJA KEŠINA


