
URNIK SV. MAŠ bo od srede, 1. 

novembra dalje, nekoliko spremenjen. 

Dopoldanska nedeljska oziroma praz-

nična sv. maša ne bo več ob 10.30, 

ampak bo po novem ob 10.00. Takšen 

je bil predlog župnijskega pastoralne-

ga sveta na letošnji septembrski seji. 

Prestavitev sv. maše na 10.00 ima 

smisel, saj dopoldne nimamo več sv. 

maše ob 9.00 in je med obema dopol-

danskima sv. mašama sedaj dovolj 

časa. Poleg tega bo prestavitev dopol-

danske sv. maše za pol ure nazaj mar-

sikateri gospodinji vsaj malo olajšala 

in umirila pripravo nedeljskega kosi-

la. Seznanite prosim o tej spremembi 

vaše domače, sorodnike, prijatelje in 

znance, ki zahajajo v našo župnijsko 

cerkev. 

 

V ZIMSKI KAPELI bodo sv. maše 

spet od petka, 3. novembra dalje. V 

cerkvi bosta odtlej do pomladi samo 

jutranja in dopoldanska nedeljska ozi-

roma praznična sv. maša. Vsi, ki tež-

ko prenašata nizke temperature, vab-

ljeni k nedeljski sv. maši v soboto ali 

nedeljo zvečer v zimsko kapelo. Naše 

župnijske cerkve namreč ni mogoče 

stalno učinkovito ogrevati, ker ima 

zelo velik volumen, slabo izolacijo in 

zgolj usmerjen električni ogrevalni 

sistem. 

 

ZAKONSKI JUBILANTI in VSI 

ZAKONCI ste v nedeljo, 5. novem-

bra, vabljeni k sv. maši ob 10.00. Pri 

tej sv. maši boste obnovili vaše 

zakonske obljube. Slovesnost bo vodil 

p. Lojze Markelj. To vabilo, poleg za 

vse zakonce, še posebej velja za jubi-

lante, ki v letu 2017 obhajate 10, 20, 

25, 30, 40, 50 ali 60 let poroke. 

 

ŽUPNIJSKI SODELAVCI ste v 

nedeljo, 12. novembra, vabljeni na izlet 

v Petrovče, jamo Pekel in k Šmartinske-

mu jezeru pri Celju. Sv. mašo bomo 

imeli pri Mariji v Petrovčah, kosilo pa 

pri Šmartinskem jezeru. Iz Kranja odi-

demo ob 8.00 izpred Čebelice se vrne-

mo okrog 20.00. Na ta izlet vabljeni 

zlasti pevci, pritrkovalci, kateheti, sode-

lavci Župnijske karitas, čistilci, krasilci, 

mežnarji, ključarji, jasličarji, bralci 

Božje besede, animatorji in člani žup-

nijskega pastoralnega ter gospodarske-

ga sveta. Prijave na izlet zbiramo v žup-

nijski pisarni. 

 

NOVA SPLETNA STRAN naše žup-

nije že deluje. Na njej so predstavljene 

župnijske dejavnosti in skupine. Foto-

grafije na strani so povzete po knjigi 

Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kran-

ju, ki je izšla pred nekaj meseci. Odli-

kuje jo zares izvrstna fotografija ter jo 

še vedno lahko dobite v župnijski pisar-

ni. Vabljeni k ogledu. Dobrodošli tudi 

vaši predlogi za dopolnitev strani in 

posredovanje fotografij, ki bodo oboga-

tile zlasti predstavitev posameznih žup-

nijskih skupin. 

BODI OB NEDELJAH IN ZAPOVEDANIH PRAZNIKIH 

POBOŽNO PRI SV. MAŠI IN 

NE OPRAVLJAJ TAKRAT HLAPČEVSKEGA DELA 

 
To nam naroča osrednja cerkvena zapoved, ki obvezuje vse katoličane. Ta cerkvena 

zapoved je podrobnejša razlaga oziroma izpeljava tretje Božje zapovedi, ki pravi: Posvečuj 

Gospodov dan! Na nedelje in zapovedane praznike se moramo torej katoličani udeležiti kato-

liške sv. maše. Zapovedani prazniki so božič, Sv. Rešnje Telo in Kri, veliki šmaren in vsi 

sveti. 

Pobožna udeležba pri sv. maši vključuje naš pravočasen prihod v cerkev, izogibanje 

zamujanju, dostojno (nedeljsko) oblačilo, čim bolj dobro voljo, čim manj nerganja, zbrano 

poslušanje, utišanje in odložitev pametnih telefonov, glasno odgovarjanje molitev, razumsko 

in čustveno poglobitev v dogajanje in za marsikoga poklicanega oziroma talentiranega tudi 

vabilo k prepevanju v pevskem zboru, branju Božje besede, ministriranju, pobiranju pušice 

ipd. Na nedelje in zapovedane praznike skratka najlepše počastimo Boga z našo slovesno 

udeležbo pri sv. maši. Da sijaja teh prazničnih dni ne bi onečastili, takrat ne opravljamo hlap-

čevskega, težaškega in garaškega dela. Lahko pa opravljamo delo, ki nam je v veselje, rekre-

acijo in sprostitev ali ga moramo nujno opraviti. 

Udeležba pri sv. maši je nujna za pravovernost našega osebnega duhovnega življen-

ja. Sv. maša je čas in kraj opravljanja molitev, branja besedil in poslušanja duhovnikove raz-

lage Božje besede, ki so nam jo predali apostoli, Jezusovi osebni znanci, poslušalci ter spre-

mljevalci. Kdor svojo osebno duhovnost gradi na mašnem temelju, zagotovo ostane v Resnici 

in se izogne stranpotem ter pastem sodobnih new age gibanj. Poleg tega nam vsaka sv. maša 

daje priložnost, da se pokesamo svojih grehov (uvodni del), napredujemo v razumevanju 

naše vere (besedno bogoslužje), se okrepimo z duhovno hrano za duhovni boj za dobro 

(evharistično bogoslužje) in prejmemo blagoslov, da duhovno prenovljeni ter okrepljeni 

zakorakamo v svet in ga počasi ter vztrajno spreminjamo na boljše. 

Redna prisotnost pri nedeljski in praznični sv. maši je močan dokaz naše ljubezni do 

Boga, zvestobe do izročila naših družin ter naroda in zavezanosti, da molimo za telesni in 

duševni blagor nas samih ter naših živih in rajnih domačih. 
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Izdaja: Župnija Kranj, Tavčarjeva ulica 43, tel. 04/280 72 00. Odgovarja: dr. Andrej Naglič, žup. Uradne ure: 

ponedeljek in petek 08.00 – 08.45, torek in četrtek 18.00 – 18.45 (17.00 – 17.45 od novembra do velike noči). 

Junija, julija in avgusta so uradne ure takoj po sv. mašah med tednom. Na dela proste dneve in zapovedane prazni-

ke ni uradnih ur. Internetna stran: zupnija-kranj.rkc.si. E-pošta: zupnija.kranj@rkc.si. 



PON 

16. 10. 

Marjeta, redovnica 7.30 Ivan Kamnar, obl. 

19.00 starši Sedej 

 

TOR 

17. 10. 

Ignacij Antiohijski, 

mučenec 

7.30 v zahvalo 

19.00  

 

SRE 

18. 10. 

Luka, evangelist 7.30 starši in teta Ivana Čarman 

19.00 Francka in Francelj Bartolj 

 

ČET 

19. 10. 

Pavel od križa,  

duhovnik 

7.30  

19.00 Francka in starši Sagadin 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

20. 10. 

Irena, mučenka 7.30 v čast Svetemu Duhu za 

zdravo pamet 

19.00 Anica Likar, obl. 

 

SOB 

21. 10. 

Uršula, mučenka 7.30 Slavka in Jože Pokoren 

19.00 Janez Kozina 

 

NED 

22. 10. 

 

 

29. NEDELJA  

MED 

LETOM -  

MISIJONSKA 

NEDELJA  

8.00 za župnijo 

10.30 starši in brat Tkalec 

20.00 Mira in Edo Čermak 

- nabirka za misijone 

PON 

23. 10. 

Severin, škof 7.30 za zdravje 

19.00 Franc in Marija Fajfar 

18.00-18.45 spoved  

veroučencev 

TOR 

24. 10. 

Anton M. Claret, škof 7.30  

19.00 Marica Grobelnik, obl. 

18.00-18.45 spoved  

veroučencev 

SRE 

25. 10. 

Darinka, mučenka 

DAN SUVERENOSTI 

7.30 Blagovič - Krauthaker 

19.00 Na čast Kraljici Mariji za 

mir v svetu 

18.00-18.45 spoved 

veroučencev 

ČET 

26. 10. 

Lucijan, mučenec 7.30 Venceslav Peternelj, obl. 

19.00 starši Cilenšek, obl. 

18.00-18.45 spoved veroučencev 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.30 verouk za odrasle 

PET 

27. 10. 

Sabina Avilska, 

mučenka 

7.30 Artur Neylor 

19.00 po namenu 

  

18.00-18.45 spoved  

veroučencev 

SOB 

28. 10. 

Simon in Juda Tadej, 

apostola 

7.30 Nace Eržen 

19.00 za zdravje 

10.00 ministrantske vaje 

NED 

29. 10. 

30. NEDELJA 

MED  

LETOM -  

ŽEGNANJSKA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.30 za blagoslov  

novoporočencema 

20.00 Marjan Žitnik 

7h-19h spoved p. Markelj 

11.30-14h odmor 

PON 

30. 10. 

Marcel, mučenec 7.30 Nikolaj Zaplotnik, obl. 

19.00 starši Bizjak in brat 

7h-19h spoved p. Markelj 

11.30-14h odmor 

TOR 

31. 10. 

Bolfenk, škof 

DAN REFORMACIJE 

7.30 Marija Merlak, obl. 

15.00 za pobite med in po 2. sv. vojni 

19.00 Franc in Janez Šmid  

7h-19h spoved p. Markelj 

11.30-14h odmor 
15.00 sv. maša na pokopališču 

SRE 

01. 11. 

VSI SVETI 8.00 za župnijo 

10.00 Tončka Gašperin, obl. 

19.00 v čast Svetemu Duhu 

14.30 molitve - poslovilni 

prostor pri vežicah 

17.45 rožni venci za rajne 

20.00 molitev mladih na 

pokopališču 

ČET 

02. 11. 

Spomin vseh vernih 

rajnih 

7.00 družina Rudolf 

7.30 

8.00 Nežka Sedej 

18.00 Šterbenk in Marjanovič 

18.30 sestanek Župnijske 

Karitas 

 

PET 

03. 11. 

Viktorin Ptujski, škof 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 

18.00 Nada Šilar, 30. dan 
 

- prvi petek 

- obisk bolnih na domu 
ODSLEJ DELAVNIŠKE TER 

VEČERNE NEDELJSKE IN PRAZ-

NIČNE SVETE MAŠE V KAPELI 

SOB 

04. 11. 

Karel Boromejski, škof 7.30 za duhovne poklice 

18.00 Tilka in Franc Prosen 

- prva sobota 

 

NED 

05. 11. 

31. NEDELJA 

MED  

LETOM -  

ZAHVALNA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 družina Drobnič in Žibert 

19.00 Rozi in Franc Potočnik 

- nabirka 5 EUR 

10.00 zakonski jubilanti 

PON 

06. 11. 

Lenart, opat 7.30 Mihael Trkaj 

18.00 Janez Žgavec, obl. 

 

TOR 

07. 11. 

Ernest, opat 7.30 za nove duhovne poklice 

18.00 Magdalena Žeželj, 30. dan 

 

SRE 

08. 11. 

Bogomir, škof 7.30 Odarjevi 

18.00 starši Gregorc in brat 

 

ČET 

09. 11. 

Posvetitev  

lateranske bazilike 

7.30  

18.00 Marija in Marjan Jezeršek  

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

10. 11. 

Leon Veliki, papež 7.30  Dragica Žibert 

18.00 Jelka Kalan, obl. 

10.00 sv. maša v DUK 

SOB 

11. 11. 

Martin, škof 7.30 Peter Grilc 

18.00 Marija Suchy 

10.00 oratorijska  

ustvarjalnica za otroke 

NED 

12. 11. 

32. NEDELJA 

MED  

LETOM  

8.00 za župnijo  

10.00 starši Rupnik in Franci 

Jeran 

19.00 starši in sorodniki Jerala  

8.00 izlet župnijskih  

sodelavcev 

 


