
Česa vsega  ne nasuje  koledar v 
prvi poletni mesec! Mar nas  ne izčr-
pa dovolj že  maj s svojo pomenljivo 
vlogo?  Pa je tukaj že junij ne glede 
na to, koliko se ga veselimo ali ne. A 
zakaj se ga ne bi? Živimo v miru, kar 
pomeni vse kaj drugega kot to, kar  

doživljajo »bratje  in sestre« v Mariapolu! Prav blizu našega dvorišča so njihovi domo-
vi, v nenehni nevarnosti pa njihovo življenje.  Z našega krščanskega radia je že nekaj 
časa slišati staro litanijsko prošnjo: kuge, lakote in vojske reši nas, o Gospod. Lačni v 
splošnem  nismo, obliko koronske kuge medicina še obvladuje.  A ko  geografsko voj-
na mori precej blizu, kakor da se tega ne zavedamo dovolj. Tri četrtine stoletja uživa 
Evropa ljubi mir; več rodov »pozna« vojno samo z ekrana. Taka nas ne boli kaj prida, 
saj se ne dotika naše kože. Mati Cerkve, Marija, tudi Sveta Trojica, Sveto Rešnje Telo, 
Srce Jezusovo, apostola Peter in Pavel in ne nazadnje dan državnosti so dovolj močni 
svetilniki, da nam  presvetlijo um in srce. Če najdemo čas za to. Če  nas ne zaposlujejo 
bogsigavedi kako nepomembne stvari. Toda nekje piše, da »človek ne živi samo od 
kruha«, in ali poznamo nadaljevanje: da živi tudi od tega, kar prihaja »iz božjih ust«; iz 
Besede!  Kar pomeni  'od Boga'. Zdaj ko se bomo razkropili po počitniških in  dopust-
niških poteh, naj se nam ne zgodi, da ne bi imeli ne časa ne volje in ne priložnosti  za 
Čakajočega prav na nas. Tudi nate.  Pri sveti maši.
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Naj se zgodi



SRCE JEZUSOVO

Tako kot je maj posvečen Mariji, je junij 
posvečen Jezusovemu Srcu.

Sam praznik Srca Jezusovega, ki ga bo-
mo v juniju praznovali, izvira že iz prve 
dobe Cerkve, saj je bila podoba Jezusove 
prebodene strani že takrat precej znana. 
O tej tematiki sta pisala tudi že sv. Av-
guštin in sv. Janez Zlatousti (5. st.). Prav 
tako je o tem veliko pisal sv. Bernard (12. 
st.).

A vendar sta se pobožnost in praznik raz-
mahnila šele v 17. stoletju. Posebno vlo-
go pri tem je imela francoska redovnica 
sv. Marjeta Marija Alacoque, ki je imela 
posebna videnja, in tudi sv. Janez Eudes. 
Vendar je papež Pij IX. praznik Jezuso-
vega Srca razširil na vso Cerkev šele leta 
1856.

Pozneje je papež Pij XII. ob stoletnici pra-
znika napisal posebno okrožnico Haurie-
tis aquas, kjer je obširno razložil teologijo 

in pomen češčenja Jezusovega Srca. Pa-
vel VI. je nato izdal še pismo Nedoumljivo 
bogastvo Kristusovo, v katerem je spod-
budil k češčenju Jezusovega Srca.

Praznik Jezusovega Srca obhajamo na 
drugi petek po prazniku svetega Rešnje-
ga Telesa. Nekoč je bila to osmina telo-
vskega praznika. Kot je telovo na pose-
ben način ponovitev velikega četrtka, je 
praznik Srca Jezusovega ponovitev veli-
kega petka.

S praznikom Jezusovega Srca se spomi-
njamo, da je Jezus iz neskončne ljubezni 
do ljudi šel v smrt na križu, da bi nas rešil 
greha in večne smrti. Jezusovo Srce je ta-
ko simbol tiste večne Božje ljubezni, ki je 
napolnjevala Jezusa.

Praznik Jezusovega Srca je za katoličana 
bolj pomemben, kot si morda mislimo 
na prvi pogled. S praznikom Jezusovega 
Srca potrjujemo vero, ki jo ob nedeljah in 
praznikih slovesno izpovemo, da je Je-
zus pravi Bog od pravega Boga rojen, ne 
ustvarjen.

S tem praznikom izpovedujemo vero v 
Jezusovo resnično Božjo naravo, kakor 
tudi v njegovo resnično človeško naravo. 
Jezusovo Srce pomeni tisto neskončno 
ljubezen, ki po Jezusu prihaja do človeka. 
V Jezusovem Srcu lahko zremo bistvo 
Boga, ki je ljubezen.

Srce Jezusovo, z Besedo božjo v osebi ze-
dinjeno – usmili se nas!



ŽUPNIJSKO ROMANJE
25. junij

V soboto, 25. junija, bomo imeli žu-
pnijsko romanje na Sveto Goro pri 
Novi Gorici. Odhod avtobusa bo izpred 
cerkve na Zlatem polju ob 7h  prihod pa 
okoli 18. ure.

Za romanje se prijavite v župnijski pi-
sarni. Cena romanja (avtobus + kosilo) 
bo znana naknadno.

TELOVSKA PROCESIJA
19. junij

V nedeljo, 19. junija, po prazniku Svete-
ga Rešnjega telesa in krvi bomo obha-
jali zunanjo slovesnost tega praznika s 
sveto mašo in procesijo na Rupi ob 10. 
uri. Ta dan bo v župnijski cerkvi sveta 
maša ob 8. uri, ob 10h pa na Rupi.

Lepo vas povabim k sveti maši in pro-
cesiji na Rupo. Prosim vse sodelujoče, 
da boste tudi letos pomagali pripraviti 
in sodelovati pri slovesnosti na Rupi in 
se lepo zahvaljujem vsem, ki vsako le-
to požrtvovalno pomagate pri pripravi 
svete maše in procesije.

Otroci ste povabljeni da pred oltarji 

zunaj cerkve, posipate cvetje, kjer bo 
Najsvetejše.

Naj bo ta dan zares dan zbranosti, mo-
litve, prošnje in blagoslova.

ROMANJE DRUŽIN NA 
BREZJE

4. junij

V dneh od 22. do 26. junija 2022 bo v Ri-
mu potekalo svetovno srečanje družin 
z naslovom: »Družinska ljubezen: pok-
licanost in pot svetosti«. Rim bo torej 
glavno prizorišče tega festivala družin, 
ki ga bodo prenašali po vsem svetu.

Vendar papež Frančišek pravi, da »bo to 
priložnost Božje previdnosti, da ustva-
ri svetovni dogodek, ki bo lahko vključil 
vse družine, ki se bodo želele čutiti del 
cerkvene skupnosti«. Kako? Tako, da bo 



v tem času vsaka škofija središče lokal-
nega srečanja za svoje družine in skup-
nosti. Na ta način bodo lahko vsi sodelo-
vali, tudi tisti, ki ne bodo mogli priti v Rim.

V Cerkvi na Slovenskem je rečeno, da 
se v okviru dekanij organizirajo sreča-
nja družin v obliki romanja, ali v kakšni 
drugi obliki.

Za kranjsko dekanijo lepo vabljene 
družine k romanju na Brezje in sicer v 
soboto, 4. junija. Na Brezjah se bomo 
udeležili sv. maše ob 10. uri. Po maši 
se bomo še nekoliko zadržali pri mi-
lostni podobi Marije Pomagaj in ji iz-
ročali svoje prošnje in zahvale. Mariji, 
kraljici družine, bomo torej ponesli na-
še družine in jo prosili, naj jih varuje in 
navdihuje, da bosta v njih cvetela prava 
ljubezen in bratsko služenje. Molili bo-
mo tudi za voditelje našega naroda, da 
bi se zavedali, da brez trdne družine ne 
bo uspešne in dobre družbe.

Na romanje se lahko odpravimo z av-
tomobilom, s kolesom ali peš.

KRIŽ SVETOVNEGA 
DNEVA MLADIH V NAŠI 
DEKANIJI

4. junij
V pripravi na Svetovni dan mladih, ki 
bo avgusta 2023 v Lizboni na Portugal-
skem, roma križ mladih po naših deka-
nijah. V dneh od 4. do 6. junija bo križ v 
naši dekaniji in sicer v župnijski cerkvi 

v Stražišču – župnija Kranj-Šmartin. 

Mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl 
pravi: »Prosim vas, duhovniki in pasto-
ralni delavci, da sprejmete ta križ in se 
zberete ob mladih. Tako bodo začutili, 
da je tudi zanje prostor v naših obče-
stvih. Še več, čutili se bodo sprejeti in 
spodbujeni, da stopijo na pot, ki vodi 
proti svetovnem dnevu mladih. Kako 
lepo bi bilo, da bi se vsaj po eden iz vsa-
kega našega občestva lahko tega sre-
čanja udeležil«.

V cerkvi v Stražišču bomo z mladimi iz 
naše dekanije pripravili molitveno uro 
ob križu v soboto, 4. junija, ob 20. uri. 
Fantje in dekleta, pridite ta večer, da 
ob Jezusu spoznamo najdragocenejši 
dar, ki želi spreminjati naše življenje.

Od nas so se poslovili
 † Peter Kleč, Bleiweisova cesta
 † Erna Pen, Sejmišče
 † Majda Zveršen, Ul. Janeza Puharja
 † Rozalija Škarja, Gradnikova ulica
 † Antonija Ušlakar, Zoisova ulica
 † Angela Kavčič, Ig
 † Frančiška Tomažin, Gosposvetska  

Božji otroci so postali
 ● Tadej Strupih, Kebetova ulica
 ● Maša Žunič, Valjavčeva ulica
 ● Mark Žunič, Valjavčeva ulica
 ● Iker Vašcer Erban, Gradnikova ulica
 ● Mark Hunjadi, Kidričeva cesta
 ● Hana Drinovec, Zlato polje
 ● Zala Zupan, Rupa 



Svete maše od 30.5. do 26.6. 
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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lje

k

30 Kancijan in 
oglejski mučenci

19.00 +Franc in Janez Rems    

to
re

k

31 Obiskanje Device 
Marije

19.00 +Ivan Krt sklep 
šmarnic

sr
ed

a

1 Justin,
mučenec

19.00 +Marija Čulo
RUPA 20.00 +Ivanka in Helena Perčič

če
tr

te
k

2 Marcelin in 
Peter, 
mučenca

19.00 +Srečo Valjavec češčenje
po maši

pe
te

k

3 Ugandski 
mučenci
PRVI PETEK

19.00 +Niko Sladič, starši in brat Jože
           +Peter Kleč, 30. dan

molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 4 Peter Veronski,
mučenec
PRVA SOBOTA

19.00 za žive in pokojne župljane
          +Anton Grmek
          +Janez in Štefka Vrhovnik        

prvosobotna 
pobožnost

ne
de

lja 5 BINKOŠTI
sklep
velikonočnega 
časa

  8.00 +Ciril Brence, obl.
10.00 +Peter Bauer
           +Marija Matko
           +Franc, 30. dan in Frančiška Štular

po
ne

de
lje

k

6 MARIJA MATI 
CERKVE
binkoštni pon.

  9.00 +Miro Grohar (sorodniki)
           za žive in pokojne Ferlic
19.00 +Marija Tereza New

to
re

k

7 Robert,
opat

  7.00 +Marjana Toman

sr
ed

a

8 Medard,
škof

19.00 +Bojan Koražija, obl.
RUPA 20.00 +Ignacij Osredkar                      



če
tr

te
k

9 Primož in 
Felicijan,
mučenca

19.00 +Frančiška Draksler češčenje
po maši

pe
te

k

10 Bogumil,
škof

19.00 +Uroš Korče, obl.
           +družina Mikelj in Lunar

molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 11 Barnaba,
apostol

19.00 +Ivanka Ahčin         

ne
de

lja 12 SVETA 
TROJICA

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +Pavel Krajnik, obl.
           +družina Bunderla in Suša

po
ne

de
lje

k

13 Anton 
Padovanski,
redovnik

19.00 +sorodniki in prijatelji
           +Marija Hkavc, obl.

molitvena 
ura 
po maši

to
re

k

14 Rihard,
opat

  7.00  za zdravje (Š)
19.00 PRENOVA V DUHU

sr
ed

a

15 Vid,
mučenec

19.00 +Alojz in Dragica Žibert
RUPA 20.00 +Jože Pilar, obl.

svetopisemska 
skupina

če
tr

te
k

16 SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI

  9.00 za žive in pokojne župljane
19.00 pokojni sosedje

zapovedani
praznik

pe
te

k

17 Albert,
tretjerednik

19.00 +Jože in Ljudmila Mali
           +Ivan in Vida Zupan

molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 18 Elizabeta,
vidkinja

19.00 +Gorazd Grmek

ne
de

lja 19 12. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 za žive in pokojne župljane
RUPA: 10.00 +Malka Strupi

telovska 
procesija na 
Rupi ob 10h

po
ne

de
lje

k

20 Margareta,
dominikanka

19.00 +Alojzija Perčič večernice 
po maši

to
re

k

21 Alojzij Gonzaga,
redovnik

  7.00 +Jože Štupnikar, duhovnik



Nedeljska Božja beseda

Binkošti 
Prvo berilo: Apd 2,11-11 Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti 
Drugo berilo: Rim 8,8-17 V enem duhu smo bili vsi krščeni v eno telo 
Evangelij: Jn 20,19-23 Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam

Sveta Trojica
Prvo berilo:      Prg 8,22-31 Božja modrost je večna  
Drugo berilo: Rim 5,1-5 K Bogu po Kristusu v ljubezni Svetega Duha 
Evangelij: Jn 16,12-15 Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta

12. nedelja med letom 
Prvo berilo:      Zah 12,10-11;13,1 Prerokba Jezusove smrti na križu 
Drugo berilo: Gal 3,26-29 Po krstu smo Kristusovi 
Evangelij: Lk 9,18-24 Jezus napove svojo smrt

13.  nedelja med letom
Prvo berilo: 1Kr 19,16-21 Elizej postane učenec preroka Elija 
Drugo berilo: Gal 5, 1.13-18 Kristus nas je poklical k svobodi 
Evangelij: Lk 9,51-62 Jezusove zahteve do učencev 

sr
ed

a

22 Pavlin iz Nole,
škof

19.00 +Angela in starši Šorli
RUPA 20.00 +Alojzij in Stanislava Perčič

če
tr

te
k

23 ROJSTVO 
JANEZA 
KRSTNIKA

19.00 +Drago in starši Markun češčenje
po maši

pe
te

k

24 SRCE
JEZUSOVO

19.00 +Anton Katrašnik, obl. molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 25 Marijino 
brezmadežno 
srce

19.00 +Franc Černe

ne
de

lja 26 13. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 +Danica Vajda 
10.00 za žive in pokojne župljane               



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 po večerni maši

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
e 

pr
ez

rit
e 

...

 ● Uradne ure bodo v juniju, juliju in avgustu v ponedeljek po večerni maši.
 ● Mašne namene za mesec avgust bom začel sprejemati v ponedeljek, 6. junija. 
 ● Prvi petek bomo obhajali 3. junija. Dopoldne bom obiskal bolne in starejše, zve-
čer lepo vabljeni k sveti maši in prejemu zakramentov.
 ● Binkoštni ponedeljek in praznik Marije matere Cerkve bomo obhajali 6. junija. 
Sveti maši bosta po prazničnem redu: ob 9.00 in 19.00.
 ● Prenova v duhu pripravi sveto mašo in molitve za 
ozdravljenje v torek, 14. junija, ob 19. uri.
 ● Tretjo nedeljo v mesecu, 19. junija, bo darovanje za 
vzdrževanje naše cerkve.
 ● Svetopisemska skupina bo v sredo, 15. junija po 
večerni maši v učilnici. Lepo vabljeni.
 ● Sveto Rešnje Telo in Kri bomo praznovali v četrtek, 
16. junija. Sveti maši bosta po prazničnem redu: 
ob 9.00 in 19.00.
 ● Procesija v čast sv. Rešnjemu Telesu bo v nedeljo, 
19. junija, ob 10. uri na Rupi. Ta dan bo v župnijski 
cerkvi sveta maša samo ob 8.00.
 ● Oratorij 2022 bo potekal od ponedeljka, 22. 8., 
do petka, 26. 8. Na oratorij prijavite otroke preko 
elektronske prijavnice, ki jo najdete na župnijski 
spletni strani (http://zupnija-kr-zlato-polje.rkc.si/) 
ali na Facebook strani župnije oz. Oratorija Kranj - 
Zlato polje.

Duhovna  
misel Skrbno izrabljajte čas. 

                                              (Ef 5,16)

.              


