
Že september v šolo kliče bistre fan-
te in dekliče. Tako je napisano na 
prvem listu zelo starega šolskega 
berila. A še vedno velja september 
za začetek novega šolskega leta. 
Vendar pa tudi veroučnega! To se 
žal že bolj slabo sliši. Imajo pred-

nost druge dejavnosti. Šport in tehnika in še kaj. Blaženi Anton Martin s Sloma se v 
svetih nebesih lahko samo žalostí. Kimavec, po slovensko, je na ukaz  Marije Terezije 
nagnal v šole tudi dekleta. Cesarica je vedela, da morajo v svetu tudi one  kaj veljati! 
Menda je rodila  šestnajst otrok in je doumela, da bo šola koristila tudi njim. Verouk je 
bil nekoč  napisan na prvem mestu, zdaj ga niti na zadnjem ni; močno priletni farani 
poglejte v svoje prvo spričevalo! Naj se sam odloči, ko malo odraste – taka je zdaj 
pogosto starševska modrost. Ali pa res tudi modra? Modrost je namreč veliko več kot 
pamet. Zagotovo je možno uskladiti razne dejavnosti, če se zavedamo, kateri je tisti 
»boljši del, ki ji ne bo odvzet«, kakor je Marto  glede njene sestre poučil Učenik. Kaže 
se pa tudi vprašati, kako  deluje tako imenovani družinski verouk. Ta vsebuje redno 
skupno in zasebno molitev, nedeljsko sveto mašo, zakramente … Žal se hitro  izgo-
vorimo na čas, ki da nam ga zmanjka in saj je Cerkev za to, da nas poučuje v veri! Da, 
samo slišati jo moramo in ji slediti. Odločiti se je treba. Že zdaj in takoj.
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VEROUK 2022 - 2023

Urnik veroučne šole:

1. razred: ponedeljek ob 16.30

2. razred: ponedeljek ob 16.00

3. razred: ponedeljek ob 14.30

4. razred: ponedeljek ob 17.00

5. razred: četrtek ob 15.30

6. razred: petek ob 17.00

7. razred: četrtek ob 16.30

8. razred: ponedeljek ob 15.30

9. razred: četrtek ob 16.30

Verouk bodo poučevali naslednji kate-
heti in katehistinje:

1. razred: ga. Eva Pilar

2. razred: ga. Barbara Feguš

3. razred: župnik

4. razred: ga. Barbara Feguš

5. razred: župnik

6. razred: g. Bor Gazvoda

7. razred: g. diakon Peter Kovač

8. razred: župnik

9. razred: župnik

Vpis v veroučno šolo bo potekal v pe-
tek, 9. septembra: od 9h do 11h in od 
16h do 18h. Z veroučnim letom bomo 

začeli v nedeljo, 11. septembra s sveto 
mašo ob 10. uri.

1. razred: Božji otrok sem - 12€, bogo-
služni zvezek - 3,50€ + prispevek za 
verouk - 25€

2. razred: Jezus je moj prijatelj - 12€, 
bogoslužni zvezek - 3,50€ + prispevek 
za verouk - 25€

3. razred: Kristjani praznujemo skupaj 
- 12€, bogoslužni zvezek - 3,50€ + pri-
spevek za verouk - 25€

4. razred: Pot v  srečno življenje: knji-
ga - 9,50€, delovni zvezek - 7,50€, bo-
goslužni zvezek - 3,50€ + prispevek za 
verouk - 25€

5. razred: Znamenja na poti k Bogu: 
knjiga - 9,50€, delovni zvezek - 7,50€, 
bogoslužni zvezek - 3,50€ + prispevek 
za verouk - 25€



6. razred: Skupaj v novi svet: knjiga - 
9,50€, delovni zvezek - 7,50€, bogo-
služni zvezek - 3,50€ + prispevek za 
verouk - 25€

7. razred: Kdo je ta?: knjiga - 9,50€, de-
lovni zvezek - 7,50€, bogoslužni zve-
zek - 3,50€ + prispevek za verouk - 25€

8. in 9. razred: Pridi Sveti Duh - 11,50€, 
bogoslužni zvezek - 3,50€ + prispevek 
za verouk - 25€

Prispevek za verouk je na družino in je 
celoletni prispevek.

Knjige si lahko tudi sposodite od 4. do 
9. razreda, dokler so na razpolago. Iz-
posoja knjige je brezplačna. Če ima kdo 
doma knjige od 4. razreda naprej in jih 
ne potrebuje več, jih lahko prinese za 
izposojo.

IN MEMORIAM: 
+p. Vladimir Kos

18. julija 2022 se je v 99. letu starosti v 
večnost poslovil duhovnik jezuit p. Vla-
dimir Kos. Umrl je na Japonskem, kjer 

je bil dobrih 60 let misijonar – deloval 
je kot profesor na japonski univerzi, ob 
popoldnevih pa misijonaril med najbolj 
revnimi Japonci. Bil je tudi pesnik, izdal 
je več pesniških zbirk. Ko je leta 2014, 
ob svoji devetdesetletnici, za svoji pe-
sniški zbirki Pesmi z japonskih otokov 
in Ob rahlo tresoči se tokijski harfi prejel 
nagrado Prešernovega sklada, so v ute-
meljitvi zapisali, da gre za našega »naj-
večjega pesnika emigracije«. 

P. Vladimir Kos je bil povezan tudi z na-
šo župnijo. Vedno, ko je prišel v domo-
vino, se je oglasil tudi pri nas, daroval 
sveto mašo in nas nagovoril. Zadnja 
leta zaradi starosti redkeje, v preteklosti 
pa redno. Napisal je tudi pesem v čast 
sv. Modestu, zavetniku naše župnije.

V naši župniji se bomo p. Vladimirja s 
hvaležnostjo spomnili s sveto mašo v 
nedeljo, 11. septembra, ob 8h.

Bog mu daj večni mir in pokoj.



Pesem posvečena župniji Kranj - Zlato 
polje ob blagoslovitvi mozaika p. Marka 
Ivana Rupnika, november 2010:

Sveti Modest 
p. Vladimir Kos

O sveti Modest naš, ti veš, kdo kraljuje 
za nas v tabernaklju v tej cerkvi ikon, 
in kdo se vseh naših obiskov raduje in 

tiho nas vabi v skupni naš dom.

O sveti Modest naš, še danes kršču-
ješ v podobi, kar delal si s slapa vodo 
Savice in z Duhom, ki svet oblikuje v 
Gospoda, da združi zemljo in nebo.

O sveti Modest naš, krščuješ veselo; 
nebeško kraljestvo tako se množi V 
ozadju te gleda ljubezni razpelo še 

zmeraj s sledovi rešilne krvi.

Ti veš, in vsi Sveti, ki vidite Njega v 
nebesih in tukaj, med polji zlata! Kjer 
on je ljubezen naravo presega, kdor 

ljubi, ta svetu oznanja Boga.

Božji otrok je postala
 ● Lora Ulčnik, Ulica XXXI. divizije 

Od nas so se poslovili
 † Cecilija Modrijan, Gosposvetska ulica
 † Stanislava Mlakar, Nazorjeva ulica 
 

Slomškova nedelja
25. september

Posvetne gostije in obedi se cenijo po 
številu jedi, pod katerimi se šibi  miza, 
in po dobroti žlahtnih vin, ki se postav-
ljajo gostom na mizo. Zemeljsko ženi-
tovanje se hvali po dobrem okusu jedi, 
ki so bile okusno in zdravo pripravlje-
ne, in tudi po moči dragega vina, po ka-
terem so bili gostje židane volje. Oče je 
napisal nebeški jedilni list za nebeško 
gostijo s svojim vsemogočnim prstom, 
ki je izbranim pripravljal kraljestvo od 
začetka sveta; sam Božji Sin, naš Zve-
ličar, je postavil hrano večnega življe-
nja svojim zvestim služabnikom na 
mizo in sam Sveti Duh jih je blagoslo-
vil. Jedi na nebeški gostiji je toliko, da 
jih človeški jezik ne more imenovati in 
prešteti – spoznamo in razločimo jih 
lahko le po njihovem čudežnem teku. 
Nebeška gostija je torej pripravljena za 
vse nas. Naj vzbudi v nas, da si jo bo-
mo goreče želeli, hrepeneli po njej in jo 
srečno dosegli.  

bl. Anton Martin Slomšek



Svete maše od 29.8. do 25.9. 
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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29 Mučeništvo 
Janeza Krstnika

19.00 +Marija Valjavec molitvena 
ura 
po maši

to
re

k

30 Srečko,
mučenec

  7.00  za zdravje (MN)

sr
ed

a

31 Nikodem,
Jezusov učenec

19.00 +Terezija Demšar
RUPA 20.00 +Ivanka Ahčin

če
tr

te
k

1 Kronanje Marije 
Pomagaj na 
Brezjah

19.00 +Anton Klemenčič
           +Antonija Hüronja            
           

češčenje
po maši

pe
te

k

2 Marjeta,
devica
PRVI PETEK

19.00 +starši in brat Zupan molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 3 Gregor Veliki,
papež
PRVA SOBOTA

19.00 +Milena Grmek, obl.
           +družina Kern                  

prvosobotna 
pobožnost

ne
de

lja 4 23. NEDELJA 
MED LETOM,
angelska

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +Zvezdana Čebulj

po
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lje

k

5 Mati Terezija,
redovnica

19.00 +družina Zupančič in brata večernice 
med mašo

to
re

k

6 Zaharija,
prerok

  7.00 za zdravje (Š)

sr
ed

a

7 Regina,
devica

RUPA 18.00 +Marija Valjavec
19.00 +Marijana Rosič (Ivanka Uršič)



če
tr

te
k

8 ROJSTVO 
DEVICE MARIJE
mali šmaren

  9.00 +Franjo Modrič
19.00 +Marija ml. in Marija st. Jarc

pe
te

k

9 Peter Klaver,
misijonar

19.00 +Janko Sicherl
           +Ana Eva Hlebec

molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 10 Nikolaj 
Tolentinski,
spokornik

19.00 +starši Vreček     

ne
de

lja 11 24. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 za žive in pokojne župljane
           +Vladimir Kos, duhovnik in brat Božo
10.00 +Remic in Sluga

po
ne

de
lje

k

12 Marijino 
ime

19.00 +Ljudmila Lampe molitvena 
ura 
po maši

to
re

k

13 Janez Zlatousti,
škof

  7.00  za zdravje (MN)
19.00 PRENOVA V DUHU

sr
ed

a

14 POVIŠANJE 
SVETEGA KRIŽA

RUPA 18.00 +Angela in starši Šorli
19.00 +Rezka in Janko Rehberger

če
tr

te
k

15 Žalostna Mati 
Božja

19.00 +Ivanka in Jože Veternik, obl.
           +Peter Kleč (Perčičevi)

češčenje
po maši

pe
te

k

16 Kornelij in 
Ciprijan, 
mučenca

19.00 +Janez Škrlec
           +Pavla Kovačevič
           +Ana Krivec, 30. dan

molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 17 Robert 
Bellarmino,
škof

19.00 +družina Peternelj

ne
de

lja 18 25. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +družina Prinčič

po
ne

de
lje

k

19 Januarij,
škof in mučenec

19.00 +Marija Hribar večernice
po maši

to
re

k

20 Korejski 
mučenci

  7.00 +Janez Poštrak, obl.



Nedeljska Božja beseda

23. nedelja med letom 
Prvo berilo: Mdr 9,13-18b Božji sklepi so nedoumljivi 
Drugo berilo: Flm 9-10,12-17 Kristjan sprejme sužnja za brata 
Evangelij: Lk 14,25-33 Odpoved prinaša svobodo

24. nedelja med letom
Prvo berilo:      2Mz 32,7-11.13-14 Mojzes izprosi Božje odpuščanje  
Drugo berilo: 1Tim 1,12-17 Kristus je prišel reševat grešnike 
Evangelij: Lk 15,1-32 Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov

25. nedelja med letom 
Prvo berilo:      Am 8,4-7 Božja grožnja goljufom 
Drugo berilo: Heb 12,5-7.11-13 Bog nas očiščuje s trpljenjem 
Evangelij: Lk 13,22-30 Jezus je odrešenik vseh ljudi

26.  nedelja med letom
Prvo berilo: Sir 3,17-18.20.28-29 Ponižni je velik pred Bogom 
Drugo berilo: Heb 12,18-19.22-24 Kristjani smo Bogu blizu 
Evangelij: Lk 14,7-14 Kdor se ponižuje, bo povišan 

sr
ed

a

21 Matej,
apostol

RUPA 18.00 +Jože in Angela Remic
19.00 +Kristina Pipp Jarc

če
tr

te
k

22 Mavricij,
mučenec

19.00 +France Draksler češčenje
po maši

pe
te

k

23 Pij iz Pietrlcine,
redovnik, 
spovednik

19.00 +Zvezdana Čebulj (M. Čavlovič) molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 24 Anton Martin 
Slomšek,
škof

19.00 +Franc Mihelčič

ne
de

lja 25 26. NEDELJA 
MED LETOM,
Slomškova nedelja

  8.00 +starši Smrkolj in Frelih 
10.00 +Ivan Kuralt         



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 septembru v ponedeljek po večerni maši.
 ● Svete maše na Rupi bodo v septembru in oktobru ob sredah, ob 18. uri.
 ● Prvi petek bomo obhajali 2. septembra. Dopoldne bom obiskal bolne in starej-
še, zvečer lepo vabljeni k sveti maši in prejemu zakramentov.

 ● Prvo soboto bomo obhajali 3. septembra. Lepo vabljeni k prvosobotni pobožnosti 
na čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu in češčenju Najsvetejšega po sveti maši.
 ● Mašne namene za mesec november bom začel spre-
jemati v ponedeljek, 5. septembra. Priporočeni dar ob 
mašnem namenu je z mesecem septembrom 23€.
 ● Rojstvo Device Marije - mali šmaren bomo prazno-
vali v četrtek, 8. septembra. Sveti maši bosta ob 9h 
in 19h.
 ● Vpis v veroučno šolo bo potekal v petek, 9. sep-
tembra. 
 ● Molitveni dan za nove duhovne poklice na Brez-
jah bo potekal v soboto, 10. septembra. Molitveni 
program se bo pričel ob 9h in ob 10.30 sveta 
maša.
 ● Šolska maša ob začetku veroučnega leta bo v 
nedeljo, 11. septembra ob 10. uri. Z rednim ve-
roukom po urniku bomo začeli v ponedeljek, 12. 
septembra.
 ● Katoliška karizmatična prenova ima srečanje v 
torek, 13. septembra s sveto mašo ob 19. uri.
 ● Stična mladih bo potekala 17. septembra. Mladi 
se prijavite pri župniku.
 ● Tretjo nedeljo v mesecu, 18. septembra, bo daro-
vanje za vzdrževanje naše cerkve.
 ● Nova spletna stran naše župnije bo začela de-
lovati v mesecu septembru. Ker je bila stara že 
precej zastarela se zahvaljujem našemu župljanu 
g. Primožu Žibertu, da si je vzel čas in voljo in 
oblikoval novo spletno stran.

Duhovna  
misel Kdor je v najmanjšem zvest,  je zvest tudi v velikem,  

kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.   
                                                                                             (Lk 16,10)


