
Velikonočni zvonovi! Mar ne donijo 
precej drugače kot sicer na nede-
ljo ali praznik? Bolj slovesno, bolj 
glasno, bolj veselo, bolj spodbudno, 
skratka: velikonočno!  Ni jih mogo-
če preslišati. Kot da gredo po sredi 
srca. Razvnamejo nas; tudi tako ime-

novani neverniki jih slišijo; so pač glasnejši kot sicer. Kako tudi ne, če pa zvonijo Vstale-
mu. Še so med nami ljudje, ki jim v spominu odmeva zvok sirene na velikonočno jutro 
ob začetku druge svetovne vojne. Naš svet je otrpnil od nenadnega strahu. Alarm! Beži, 
človek božji, bliža se velika nevarnost. In se je.  Z začetkom druge svetovne vojne tudi na 
naših tleh. Starejši ljudje so jo pričakovali, polno znamenj je namigovalo nanjo. Nedelja. 
Predirljiv glas sirene, napovedujoče nevarnosti. Šesti april. Na poti k maši so se ljudje 
obrnili nazaj proti domu. Začelo se je. Več let je trajalo.  Podobno in huje je zdaj marsikje 
v svetu. Velikonočni zvonovi pa ostajajo znanilci upanja in trdne vere. Gospod je vstal.   
Upanje, vera in ljubezen so temelj znosne in tudi srečne prihodnosti. Velikonočni zvono-
vi so glas z božjih obzorij. Tudi kadar se nam ta zmračijo, sledi  dan s soncem obsijan. 
Velik del sveta ga vztrajno pričakuje; nam je doslej še  darovan, zato se zahvaljujmo 
zanj. Molimo za reko beguncev, ki išče varno zavetje. Naj se njihov veliki petek pretoči 
v  veliko noč.

April  2022 leto 
XXXII
št. 4

Znanilci
upanja



SPOVEDOVANJE PRED 
PRAZNIKI

8. in 9. april
Katekizem katoliške Cerkve nas uči, da 
se spovemo svojih grehov vsaj enkrat v 
letu in prejmemo sveto Rešnje Telo vsaj 
v velikonočnem času. Prav za praznike 
smo povabljeni, da zares pripravljeni 
pristopimo k sveti spovedi in svetemu 
obhajilu.

Pri nas v cerkvi bo spovedovanje v pe-
tek, 8. aprila in soboto, 9. aprila od 18. 
ure naprej. Spovedoval bo spovednik iz 
Trstenika. Lepo povabljeni k zakramen-
tu sprave.

Celodnevno spovedovanje v okviru ra-
dijskega misijona bo v petek, 8. aprila 
v Kranju, pri sv. Kancijanu. Spovedova-
li bomo dekanijski duhovniki od 7. ure 
naprej do večera.

Zakrament sprave lahko prejmete tudi 
v drugih cerkvah, predvsem na Brezjah, 
kjer patri frančiškani spovedujejo vsak 
dan in seveda v Ljubljani - v stolnici in 
pri frančiškanih na tromostovju, kjer je 
v tednu pred veliko nočjo celodnevno 
spovedovanje vsak dan.

Potrudimo se tudi na tem področju. Ne 
pozabimo se pripraviti na sveto spoved. 
Od dobre priprave je odvisna kvaliteta 
naše spovedi. V pomoč imate v cerkvi 
zloženke - priprava na sveto spoved, ki 
jih lahko vzamete.

OBISK BOLNIH IN 
STAREJŠIH

13. april
Pred praznikom Gospodovega vstaje-
nja - veliko nočjo bom obiskal bolne in 
starejše v sredo, 13. aprila dopoldne. 
Če želite da še koga obiščem, poleg re-
dnih, ki jih obiskujem za prve petke, spo-
ročite v župnišče. Tisti, ki zaradi starosti 
ali bolezni ne morete v cerkev ste po-
vabljeni, da doma prejmete zakramente 
(sveta spoved, obhajilo, bolniško mazi-
ljenje). Za prihod župnika ni potrebno 
pripraviti nič drugega kakor samo križ in 
svečo, če imate , ker prinesem Najsve-
tejše v hišo oz. stanovanje.

VELIKI TEDEN 
GOSPODOVEGA 
TRPLJENJA
Veliki teden se imenuje zato, ker se v 
teh dnevih spominjamo in obhajamo 
največje skrivnosti naše vere, našega 
odrešenja. Spominjamo se zadnjih dni 
Jezusovega življenja na zemlji: njegove-
ga trpljenja, smrti in vstajenja.



Cvetna nedelja 
10. april

Na cvetno nedeljo se spominjamo Je-
zusovega slovesnega vhoda v Jeru-
zalem. Takrat ga je množica slovesno 
sprejela, ko je Jezus prišel v Jeruzalem, 
da bo tam obhajal velikonočne prazni-
ke. Predenj so polagali zelenje in pal-
move veje, svoje plašče ter vzklikali: 
»Hozana, Davidovemu sinu! Blagoslov-
ljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! 
Hozana na višavah!«

V spomin na Jezusov vhod v Jeruzalem 
in na dogodek, kako so Jezusa sprejeli, 
bomo pri obeh nedeljskih in pri sobotni 
maši blagoslovili oljčne vejice, butarice 
in drugo zelenje. Za mašo ob 10. uri se 
bomo zbrali na župnijskem dvorišču 
pred cerkvijo, kjer bomo opravili obred 
blagoslova zelenja in nato v sprevodu 
odšli v cerkev, kjer bomo obhajali sveto 
mašo. Pri maši bomo ta dan brali Pa-
sijon - poročilo o Jezusovem trpljenju.

Veliki četrtek
14. april

Veliki četrtek je dan Jezusove zadnje 
večerje. Ta dan je ustanovil zakrament 
svete evharistije in svetega mašniškega 
posvečenja. Vsako leto se duhovniki zbe-
remo pri krizmeni maši v ljubljanski stol-
nici, kjer s svojim nadškofom obhajamo 
sveto mašo, obnovimo duhovniške oblju-
be ter nadškof blagoslovi in posveti sveta 
olja (krstno olje, bolniško olje in sveto kriz-
mo), ki jih duhovniki uporabljamo pri po-
deljevanju zakramentov v svojih župnijah. 
Poleg duhovnikov, redovnikov in redovnic 
ste ta dan vabljeni tudi verniki h krizmeni 
maši ob 9. uri v stolnico.

Večerna maša velikega četrtka pa je 
spomin Jezusove zadnje večerje.

Slovesno sveto mašo bomo obhajali ob 
19. uri. Med mašo - pri »SLAVI« se bodo 
zadnjič oglasili zvonovi in še zadnjič bo-
do zaigrale orgle, potem sledi tišina do 
»SLAVE« pri velikonočni vigiliji.

Med mašo bo obred umivanja nog dva-
najstim možem iz naše župnije. Po obha-
jilu bomo Najsvetejše odnesli v ječo, ki bo 
pripravljena zadaj pod korom. Sledila bo 
molitvena ura in rožni venec za mir v svetu.



Veliki petek
15. april

Veliki petek je dan žalovanja. Spominjamo 
se Jezusove smrti na križu. Ta dan je tudi 
strogi post.

Ob 15. uri - uri Jezusove smrti, bomo molili 
sveti križev pot v cerkvi.

Zvečer ob 19. uri lepo vabljeni k obredom 
velikega petka. To je edini dan v letu, ko se 
ne obhaja sveta maša, ker se spominjamo 
Jezusove smrti. Cerkev pa obhaja ta dan 
obrede, ki so najveličastnejši obredi cerkve-
nega leta. 

Obred velikega petka je sestavljen iz treh 
delov: branje Božje besede in Pasijona - po-
ročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega 
evangelija ter slovesne prošnje, v katerih 
prosimo za vse potrebe človeštva in sveta. 
Drugi del je najpomenljivejši,  češčenje križa, 
na katerem je umrl Jezus. Pri tem delu smo 
vsi povabljeni, da počastimo Jezusa na kri-
žu, in tretji del obhajilo.

Po končanem obredu v sprevodu Jezusa v 
monštranci zagrnjeni s tančico odnesemo 
v Božji grob. Nato bo sledila molitvena ura 
in rožni venec za mir v svetu.

Nabirka ta dan bo namenjena za cerkev v 
Sveti deželi.

Velika sobota
16. april

Velika sobota je dan, ko se spominja-
mo Jezusovega počitka v grobu. Dan 
priprave na nedeljo. Dan tišine.

Češčenje Jezusa v Božjem grobu bo 
potekalo od 6:30 do 17h. Lepo vablje-
ni, da se ustavite v cerkvi in molite ob 
mrtvem Jezusu, ki leži v grobu.

Blagoslov velikonočnega ognja in vo-
de bo ob 6:30. Ogenj bomo blagoslo-
vili pred župniščem in ga lahko pridete 
iskati oz. lahko pridete že k blagoslovu.

Blagoslov velikonočnih jedil bo potekal 
v župnijski cerkvi ob 11h, 14h in 16h. V 
Struževem ob 15h in na Rupi ob 15:30.



Slovesna velikonočna vigilija se bo za-
čela ob 19. uri. To je najslavnejše in naj-
veličastnejše bogoslužje cerkvenega le-
ta. Vigilijo začnemo zunaj z blagoslovom 
ognja, ob katerem prižgemo velikonočno 
svečo, ki predstavlja vstalega Kristusa. 
Nato s prižgano svečo pridemo v cerkev, 
sledi hvalnica velikonočni sveči in bese-
dno bogoslužje, kjer prisluhnemo več 
odlomkom iz Svetega pisma. Ta večer 
so zelo pomenljivi starozavezni odlom-
ki: stvarjenje sveta in prehod čez rdeče 
morje. Po zadnjem berilu iz Stare zave-
ze bomo zapeli SLAVO. Oglasili se bodo 
zvonovi in orgle in bomo slovesno za-
čeli praznovati veliko noč Gospodovega 
vstajenja. Sledi branje berila iz Nove za-
veze in evangelij o Jezusovem vstajenju. 
Po kratkem nagovoru bo krstno bogo-
služje. Blagoslovili bomo krstno vodo, 

s katero bodo 
krščeni vsi novo-
krščenci v tem 
vel ikonočnem 
času. Mi pa se 
bomo pokropili 
s krstno vodo 
v znamenje in 
spomin svoje-
ga krsta. Nato 
sledi odpoved 
hudemu duhu 
in izpoved vere.  
Sveta maša se 
nato nadaljuje 
kot običajno.

VELIKA NOČ
17. april

Velika noč je največji krščanski praznik. 
Spominjamo se Jezusovega vstajenja. 
Zaradi tega lahko upamo in vemo, da 
smrt nima zadnje besede v našem živ-
ljenju.

Glavna slovesnost bo ob 7:30. Začeli 
bomo z obredom vstajenja pri Božjem 
grobu, sledila bo vstajenjska - veliko-
nočna procesija po naši župniji in slo-
vesna velikonočna sveta maša.

Druga sveta maša bo ob 10. uri.

Ta dan naj ne bo kristjana v naši župniji, 
ki se ne bi udeležil svete maše.

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK

18. april
Sveti maši bosta po nedeljskem redu: 
ob 8h in 10h.



DEVETDNEVNICA 
BOŽJEMU USMILJENJU

15. - 24.  april
Na seji ŽPS smo se odločili, da bomo 
pred praznikom nedelje Božjega usmi-
ljenja molili devetdnevnico. 

Vsak dan bomo 15 minut pred sveto 
mašo molili rožni venec Božjega usmi-
ljenja in vzklike k Božjemu usmiljenju. 
Tako se bomo pripravljali na ta praznik, 
ki ga je razglasil sveti papež Janez 
Pavel II. in ga bomo praznovali na 2. 

Blagoslovljene velikonočne pra-
znike, novega upanja in veselja 
do življenja in veselja, da se bo-
mo nekoč lahko srečali z našim 

Vstalim Gospodom.
To vam želimo župnik Erik,  
diakon Peter in župnijski  

sodelavci.

velikonočno nedeljo, 24. aprila.

Lepo vas vabim vsak dan, da pridete 
prej v cerkev že k devetdnevnici.

Verjetno ni potrebno posebej razlagati 
kako je v današnjem razkristjanjenem 
času še posebej potrebna molitev in ka-
ko smo potrebni Božjega usmiljenja za 
to zemeljsko življenje in za naše življe-
nje, ki nas čaka v večnosti. 

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA

24. april
S. Favstina Kowalska je sporočila, da 
Gospod Jezus želi, naj praznik božjega 
usmiljenja praznujemo na prvo nedeljo 
po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo 
med velikonočno skrivnostjo odrešenja 
in tem praznikom. Bogoslužje tega dne 
najpopolneje slavi Boga v skrivnosti nje-
govega usmiljenja.

Praznik usmiljenja ne sme biti le dan 
posebnega češčenja Boga v skrivnosti 
usmiljenja, temveč mora biti za vse lju-
di, posebej za velike milosti, če so skla-
dne z božjo voljo. Prav s tem praznikom  
je povezal velike obljube.

Največjo med njimi je povezal s svetim 
obhajilom, ki ga prejmemo na ta dan - 
to je obljuba »popolnega odpuščanja 
krivde in kazni«, oziroma obljuba take 
milosti, kakor jo prejmemo samo pri 
zakramentu svetega krsta.    



Veličina praznika je tudi v tem, da lahko 
vsi, celo tisti, ki se šele ta dan spreobr-
nejo, izprosijo velike milosti, če so skla-
dne z božjo voljo.

»Želim, da bi bil praznik usmiljenja pri-
bežališče in zavetje vsem, posebej ubo-
gim grešnikom. Na ta dan so odprte 
globine mojega usmiljenja; na ljudi, ki 
se približajo izviru mojega usmiljenja, 
izlivam celo morje milosti.

Oseba, ki pristopi k spovedi in k svete-
mu obhajilu, prejme popolno odpušča-
nje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse 
božje pretočnice, po katerih tečejo mi-
losti; naj se nihče ne boji približati se mi, 
čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kakor 
škrlat« (699).

»Moja hči, povej, da je praznik moje-
ga usmiljenja izšel iz moje notranjosti 
za tolažbo vsemu svetu« (1517) »in je 
zasidran v globinah mojega sočutja« 
(420).

Na ta praznik se pripravljamo z de-
vetdnevnico, ki jo začnemo na veliki 
petek, in vsak dan zmolimo rožni venec 
božjega usmiljenja.

VEROUK
SPOVEDOVANJE ZA OTROKE - verou-
čence bo potekalo v tednu od 4. do 8. 
aprila v času veroučne ure . V tem tednu 
bodo pristopili k prvi sveti spovedi tudi 
letošnji prvoobhajanci.

Zaradi praznikov ne bo verouka od 11. 

do 22. aprila. V ta namen naj se verou-
čenci udeležijo obredov velikonočnega 
tridnevja.

Z rednim veroukom bomo zaključili v 
nedeljo 29. maja.

PRVO SVETO OBHAJILO bomo obha-
jali v nedeljo, 8. maja, ob 10. uri.

POLETNI ORATORIJ za otroke bo pote-
kal od 22. do 26. avgusta.

KONCERT PEVSKEGA 
ZBORA »MINUTA ČEZ«
Smo mladinski mešani pevski zbor Mi-
nuta čez iz Selc. Trenutno zbor šteje 27 
mladih pevk in pevcev, ki jih vodi zbo-
rovodkinja Ana Šolar.  Druži nas pred-
vsem ljubezen do glasbe in skupnega 
ustvarjanja. 

Poleg mesečnega petja pri sv. mašah 
v domači župniji, pojemo tudi na raznih 
prideditvah in proslavah, gostujemo po 
drugih župnijah, pojemo na porokah in 
že 5. leto zapored organiziramo svoj le-
tni koncert. 

Pri vsakem nastopu nas spremlja tudi 
bend, ki pa ga za posebne priložnosti 
tudi razširimo. 

Letos torej prirejamo Velikonočni koncert, 
ki bo v soboto 23. aprila po sveti maši v 
cerkvi sv. Modesta na Zlatem polju.

Slišali boste lahko ritmično-duhovne Ve-
likonočne pesmi - vse od tradicionalnih 
skladb do mladinsko obarvanih priredb.



Svete maše od 28.3. do 1.5. 
Maše, ki so napisane kot drugi namen, poševno, bodo 
opravljene drugje in so oddane maše.  
Pri nas so imenovane tisti dan, kot so napisane.
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28 Bojan,
knez

19.00 +Metka Goričan, rodbini
             Goričan in Klanjšček      

molitvena 
ura po maši

to
re

k

29 Štefan IX.,
papež

  7.00 +Andrej Hren

sr
ed

a

30 Amadej,
vojvoda

19.00 +Marko Meden, obl.
           +Ana Fedran, 7. dan

če
tr

te
k

31 Benjamin,
mučenec

19.00 +Franc Černe
           +Uroš Korče

češčenje
po maši

pe
te

k

1 +Tomaž 
Tolentinski
PRVI PETEK

19.00 +Jožef Keršmanc
           +Markutovi
           +Peter Keše, 7. dan

molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

Od nas so se poslovili
 † Justina Čemažar, Valjavčeva ulica
 † Miro Grohar, Čirče
 † Miha Frelih, Škofja Loka
 † Srečko Klančar, Bertoncljeva ulica
 † Ivanka Ahčin, Cesta Kokrškega odreda
 † Ana Fedran, Ul. Tuga Vidmarja, Kranj
 † Ivanka Hribar, Zoisova ulica

Gospod, daj jim večni pokoj.  
In večna luč naj jim sveti. 

Naj počivajo v miru.  
Amen.

Darovali ste...
 ● za Karitas: 50€
 ● za cerkev: 100€
 ● Ob smrti +Mira Groharja domači za 
novo razsvetljavo v cerkvi: 200€
 ● Ob smrti + Ivanke Ahčin ste darovali: 
3 maše (sin Tomaž), 3 maše (Darinka 
Remic z družino), 2 maši (Bolka), 1 
maša (nečak Lovro Remic), 1 maša 
(Ziherlova); dar za novo razsvetlja-
vo v cerkvi 30€ (Brencetovi); dar za 
cerkev na Rupi 50€ (svakinja Marija 
Remic), 50€ (nečak Lovro Remic).



so
bo

ta 2 Frančišek 
Paolski
PRVA SOBOTA

19.00 +Franc Remic
           +Miro Grohar, 30. dan
           +Mihael Frelih, 30. dan           

prvosobotna 
pobožnost 
po maši

ne
de

lja 3 5. POSTNA - 
TIHA NEDELJA

  8.00 +Anuška Smukavec
10.00 za žive in pokojne župljane

Križev pot
ob 14h

po
ne

de
lje

k

4 Izidor Seviljski, 
škof

19.00 +Apolonija Košnjek večernice
med mašo

to
re

k

5 Vincencij Ferrer,
duhovnik

  7.00 +Sveto Bijelič

sr
ed

a

6 Irenej iz Srema,
mučenec

19.00 +Breda in Marko Rant                      

če
tr

te
k

7 Aleksander,
mučenec

19.00 +Ivana Negro, sestra in Dušan
           +Srečko Klančar, 30. dan

češčenje 
po maši

pe
te

k

8 +Maksim in 
Timotej,
mučenca

19.00 +Janko Konc molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 9 Hugo,
škof

19.00 +Rajko Varjačič, obl.           

ne
de

lja 10 CVETNA 
NEDELJA

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +starši in sestra Francka Pleša

Križev pot
ob 14h

po
ne

de
lje

k

11 Stanislav.
škof in mučenec

19.00 +Angela in starši Šorli molitvena 
ura 
po maši

to
re

k

12 Julij I.,
papež

  7.00 po namenu (PM)
19.00 PRENOVA V DUHU

sr
ed

a

13 Ida,
redovnica

19.00 +Jožefa Štular
           +Jana Pipan in Ana Kozjek

če
tr

te
k

14 VELIKI
ČETRTEK

19.00 +Franc Godec, duhovnik



pe
te

k

15 VELIKI
PETEK

15.00 KRIŽEV POT
19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA

strogi 
post

so
bo

ta 16 VELIKA
SOBOTA

19.00 VELIKONOČNA VIGILIJA
           +Milan Grden, duhovnik

ne
de

lja 17 VELIKA NOČ,
GOSPODOVO 
VSTAJENJE

  7.30 +Jože Šolar, obl.
10.00 +Nikolaj Mavrič

po
ne

de
lje

k

18 VELIKONOČNI 
PONEDELJEK

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +starši Mohorič

to
re

k

19 Leon IX.,
papež

  7.00 +Herman in Marija Švigelj

sr
ed

a

20 Teo,
misijonar

19.00 +Danijela Gruden in Milica Drnovšek

če
tr

te
k

21 Anzelm,
škof

19.00 +Ana in bratje Golob
           +Ivanka Ahčin, 30. dan

češčenje 
po maši

pe
te

k

22 Leonid,
škof

19.00 +Gorazd Mikelj molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 23 Jurij,
mučenec

19.00 +družina Krošelj in Remar
           +Jože Virnik

po maši 
koncert

ne
de

lja 24 NEDELJA 
BOŽJEGA 
USMILJENJA

  8.00  za žive in pokojne župljane 
10.00 +Ivan Krt, obl.      

po
ne

de
lje

k

25 Marko,
evangelist

19.00 +Ana Kamenšek
           +Peter Keše, 30. dan

molitvena 
ura 
po maši

to
re

k

26 Marija, Mati 
dobrega sveta

  7.00 +Jožef Tomšič, duhovnik

sr
ed

a

27 Cita,
dekla in devica

19.00 +Rudolf Tršinar, duhovnik



Nedeljska Božja beseda

5. postna nedelja 
Prvo berilo: Iz 43,16-21 Bog daje novo življenje 
Drugo berilo: Flp 3,8-14 Kristusu moramo biti v vsem podobni 
Evangelij: Jn 8,1-11 Grešnik ne sme obsojati grešnika

Cvetna nedelja
Prvo berilo:      Iz 50,4-7 Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem  
Drugo berilo: Flp 2,6-11 Ponižal se je, zato ga je Bog povišal 
Evangelij: Lk 22,14-23,56 Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa

Velika noč
Prvo berilo:      Apd 10,34a.37-43 Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili 
Drugo berilo: Kol 3,1-4 Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus 
Evangelij: Jn 20,1-9 Potrebno je bilo, da je Kristus res vstal

Nedelja Božjega usmiljenja
Prvo berilo: Apd 5,12-16 Število kristjanov raste 
Drugo berilo: Raz 1-9-13,17-19 Vstali Kristus živi vekomaj 
Evangelij: Jn 20,19-31 Čez osem dni je prišel Jezus 

3. velikonočna nedelja
Prvo berilo: Apd 5,27-32.40-41 Apostoli in Sveti Duh pričujejo o Jezusovem vstajenju 
Drugo berilo: Raz 5,11-14 Hvalnica vstalemu Kristusu 
Evangelij: Jn 21,1-19 Jezus da apostolom jesti

28 Peter Chanel,
mučenec

19.00 +družini Uranič in Oman češčenje 
po maši

29 Katarina 
Sienska,
sozav. Evrope

19.00 +Rajko Lunar molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

30 Pij V.,
papež

19.00 za žive in pokojne župljane

1 3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

  8.00 +Antonija Klemenčič, obl.
10.00 +Krystyna Križnar

začetek
šmarnične
pobožnosti



Ulica XXXI. divizije 1, 4000 Kranj
tel: 04/202 55 00
e-mail: zupnija.kranj-zlato.polje@rkc.si 
TRR: SI56 0700 0000 3225 631

Uradne ure:
ponedeljek do 8h do 9h
sreda od 17:30 do 18:30

Župnik: Erik Švigelj 
tel: 041/959 384 
e-mail: erik.svigelj@gmail.com

Karitas:  
tel: 030/607 929 
TRR: SI56 0700 0000 3225 534
e-mail:  
zu.karitas.kr.zlato.polje@gmail.com

Uradne ure Karitas: 
po dogovoru  
pokličite po telefonu in se dogovorite

Duhovnik v bolnišnici:
Ljubljana:  
p. Franc Murko, tel: 041/613 378
Jesenice:  
g. Boris Rozman, tel: 064/223 978
Golnik:  
g. Franc Brečko, tel: 04/ 27 79 731

N
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pr
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...

 ● Večerne delavniške svete maše bodo od ponedeljka, 28.marca,  ob 19. uri.
 ● Uradne ure bodo ob ponedeljkih od 8h do 9h in ob sredah od 17:30 do 18:30. V 
tednu po veliki noči uradne ure odpadejo.
 ● Razstava o Šolskih sestrah bo na ogled od 27. do 8. aprila vsak dan od 16h do 
20h v župnijski dvorani.
 ● Prvi petek bomo obhajali 1. aprila. Lepo vabljeni k molitveni uri za nove duhovne 
poklice, h križevemu potu in sveti maši.
 ● Prvo soboto bomo obhajali 2. aprila. Po maši bo prvoso-
botna pobožnost na čast Marijinemu Brezmadežnemu 
Srcu in tiho češčenje Najsvetejšega.
 ● Oljčne vejice za cvetno nedeljo boste lahko 
dobili v nedeljo, 3. aprila. Vaš dar bo namenjen za 
vzdrževanje cerkva v slovenski Istri.
 ● Mašne namene za mesec junij bom začel spreje-
mati v ponedeljek, 4. aprila. 
 ● Spovedovanje pred veliko nočjo bo v naši cerkvi v 
petek, 8. in soboto 9. aprila, od 18. ure naprej.
 ● Celodnevno spovedovanje v okviru radijskega 
misijona bo v Kranju, pri sv. Kancijanu v petek, 8. 
aprila od 7. ure naprej.
 ● Delavnice za otroke bodo potekale v soboto, 9. 
aprila, ob 10. uri v župnijski dvorani. Izdelovali 
bomo butarice.
 ● Bolne in starejše bom obiskal pred veliko nočjo v 
sredo, 13. aprila v dopoldanskem času.
 ● Prenova v duhu pripravi sveto mašo in molitve za 
ozdravljenje v torek, 12. aprila, ob 19. uri.
 ● Tretjo nedeljo v mesecu, na veliko noč,  17. aprila, 
bo darovanje za novo razsvetljavo v župnijski 
cerkvi in za vzdrževanje naše cerkve.
 ● Svetopisemska skupina bo v sredo, 20. aprila po 
večerni maši v učilnici. Lepo vabljeni.
 ● Koncert pevskega zbora »Minuta čez« iz Selc bo v 
soboto, 23. aprila po večerni maši.

Duhovna  
misel Ohrani vero in dobro vest.  

Nekateri so to zavrgli in v veri doživeli brodolom.  
                                                                                      (1 Tim 1,19)


