
TEDEN KARITAS letos praznujemo od 

27. novembra do 3. decembra. Zaključi se 

na prvo adventno nedeljo. Geslo letošnje-

ga tedna je: KJE SEM DOMA? V tednu 

Karitas bomo razmišljali kaj pomeni dom 

za vsakega človeka. Za nekoga je to var-

nost, sprejetost, spoštovanje. Za drugega 

lahko samo streha nad glavo. Najhuje je, 

če ostaneš brez doma. 

 Tudi taki ljudje so med nami. Vsi 

mi, ki se vsak dan vračamo v topel in pri-

jazen dom smo na temelju evangeljske 

zapovedi ljubezni do bližnjega dolžni, da 

po svojih močeh pomagamo ljudem v 

stiski. Včasih za to zadostuje že prijazen 

pozdrav, stisk roke ali lepa beseda. 

 Sodelavci Karitas se trudimo pre-

poznati stiske ljudi in jim pomagati koli-

kor je v naši moči. Vsem, ki nas pri tem 

podpirate oziroma nam pomagate s svoji-

mi darovi ali molitvijo, se lepo zahvalju-

jemo. 

 Tudi letos bomo prostovoljci Žup-

nijske karitas Kranj izdelovali adventne 

venčke, ki bodo v prazničnih dneh krasili 

vaše domove. Prostovoljne prispevke 

bomo namenili za pomoč ljudem v finan-

čni stiski v naši župniji. 

 Sodelavci Župnijske karitas Kranj 

vam v prihajajočih praznikih želimo 

Božjega blagoslova in miru, v novem letu 

2018 pa predvsem zdravja in osebne sre-

če. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽENSKI VEČER bo spet zaživel v adven-

tu 2017. Vodila ga bom Meta Tavčar. V 

času misijona v Dekaniji Kranj smo se 

prvič srečale. Ob evangeliju o Mariji in 

Marti ter ob  dobrotah iz Mitnice… Srečan-

je je potekalo ob izmenjavi naših razmiš-

ljan, kako nas preko evangelija prav Jezus  

nagovarja. Takrat ste izrazile željo in prip-

ravljenost, da bi z ženskimi večeri nadalje-

vali. Vem, preteklo je že več kot leto dni. 

Oprostite za zamudo. 

 Z veseljem vas z g. župnikom 

Andrejem Nagličem ponovno vabimo, da 

pridete z vso svojo modrostjo, odprtostjo in 

pripravljenostjo biti del občestva, v soboto, 

9. decembra 2017 ob 19.00 v župnijsko 

dvorano v Kranj. 

 Tema adventnega srečanja bo citat iz 

Magnifikata (Luka 1,49): »Kajti velike reči 

mi je storil Mogočni in njegovo ime je sve-

to.« Povabim vas, da se v sebi občasno 

ustavite in v tem bogatem času adventa 

premišljujete o tem, kako se Mogočni z 

velikimi rečmi dotika vaših življenj in živ-

ljenj vaših ljubih. In velike reči niso samo 

tiste, ki so nam v veselje. Velikokrat 

Mogočni preko preizkušenj in stisk podarja 

Dar, ki nam na dolgi rok spreminja in obra-

ča življenje v Njegovo smer. Spominjanje 

dobrega, takega, ki je takoj prepoznavno in 

takega, ki se kot dobro izkaže šele čez čas, 

je osnova za hvaležno in veselo življenje. 

Zato si bomo v tem večeru delile dobro, ki 

smo ga in ga še prejemamo samo zato, ker 

je Mogočni tako dober in nas ljubi. 

 Vabljene, dobrodošle vse, ki ste se 

udeležile prvega srečanja. Povabite svoje 

prijateljice, sestre, mame, sodelavke. Več 

nas bo, bolj bomo oznanjale veselje, da 

Jezus živi, da je z nami vedno, ko sta dva 

ali trije zbrani v Njegovem imenu. Prosim 

vas tudi, da na srečanje prinesete agape. 

Malo, z namenom, da se tudi posladkamo 

skupaj… Z veseljem in upanjem vas priča-

kujemo. 

PREJEMAJ SV. REŠNJE TELO IN 

SPOVEDUJ TER POSTI SE 
 Cerkvene zapovedi nam naročajo, da moramo vsaj v velikonočnem času prejeti sv. 

Rešnje Telo, se vsaj enkrat v letu spovedati in se postiti na zapovedane postne dni. 

 Sv. Rešnje Telo je hrana za naše duhovno življenje, za njegovo moč in čvrstost. 

Katoličani verujemo, da je v sv. Rešnjem Telesu in Krvi resnično in polno navzoč Jezus 

Kristus. Ko zaužijemo sv. Rešnje Telo ali Kri, se naša človeška narava pobožanstvi. Zato 

je priporočljivo redno in pogosto prejemanje sv. Rešnjega Telesa. Moramo pa biti na 

prejem dobro pripravljeni oziroma predvsem biti takrat brez velikih grehov. To so trenut-

ki, ko postajamo najbolj podobni in povezani z Bogom. Otroci do prejema zakramenta 

sv. birme naj sv. Rešnje Telo prejemajo na jezik. Sv. Rešnjega Telesa ne nosimo ven iz 

cerkve, ampak ga čim prej po pristopu k obhajilu zaužijemo. Če imamo zdravstvene 

težave in se bojimo, da nam bo zaužitje sv. Rešnjega Telesa kakorkoli fizično škodovalo, 

k obhajilu do izboljšanja zdravstvenega stanja ne pristopamo. 

 Sv. spoved je vedno novi sv. krst, ki nas opere velikih in malih grehov. Pripravi 

nas na prejem drugih zakramentov, zlasti sv. Rešnjega Telesa. Pogosto prihajanje k sv. 

spovedi tudi krepi občutek za prav in dobro v naši vesti, da postajamo bolj pozorni na 

grehe in opustitve dobrega v naših življenjih. Za veljavno sv. spoved je potrebno dobro 

premisliti svoje grehe, jih po vrsti in številu povedati duhovniku, obžalovati, se boriti 

proti njihovemu ponavljanju in izpolniti naloženo pokoro. Vse kar duhovnik sliši v spo-

vednici mora zadržati zase kot absolutno skrivnost, tudi v primeru zasliševanja oziroma 

pritiskov s strani oblasti ali kogarkoli tretjega. 

 Post krepi našo voljo in nam pomaga obvladovati čutnost. Z njim tudi posnemamo 

in postajamo podobni Jezusu, ki se je v puščavi postil 40 dni. V Sloveniji je kot post 

predpisan zdržek od mesnih jedi na vse petke v letu, razen v primeru praznovanj. Post 

lahko nadomestimo tudi s konkretnim dobrim delom. Na pepelnično sredo in veliki petek 

pa nas obvezuje strogi post, kar pomeni, da se v dnevu lahko samo enkrat do sitega naje-

mo brezmesnih jedi. Post nas obvezuje med 14. in 65. letom. Postna postava prav tako ne 

obvezuje bolnikov. 

   12. november 2017 

Leto 48., št. 12 

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 

13. 11. 

Stanislav Kostka, 

redovnik 

7.30 Terezija in Gabrijel Kozjek 

18.00 Stanislav Klep 

 

TOR 

14. 11. 

Nikolaj Tavelić, 

mučenec 

7.30 Nevina Mlakar, 30. dan 

18.00 Francka in starši Sagadin 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 

15. 11. 

Albert Veliki, škof 7.30 po namenu 

18.00 Nežka Šter, 7. dan 

 

ČET 

16. 11. 

Marjeta Škotska, 

kraljica 

7.30 družina Jereb 

18.00 Marija, Franc in Janez 

Čebulj 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

17. 11. 

Elizabeta Ogrska, 

redovnica 

7.30 Nežka Saje 

18.00 za blagoslov v družini 

 

SOB 

18. 11. 

posvetitev bazilik sv. 

Petra in sv. Pavla 

7.30 starši Čebašek 

18.00 Marija Eržen 

 

NED 

19. 11. 

 

 

33. NEDELJA  

MED 

LETOM   

teden zaporov 

8.00 za župnijo 

10.00 Marija Kozina, obl. 

19.00 Janez Mertelj, obl. 

- krstna nedelja 

10.00 sveto mašo sooblikuje-

jo veroučenci 8. razreda in 

pojejo Kancijanovi otroci 

PON 

20. 11. 

Edmund, kralj 7.30 Viktorija Zandomeni 

18.00 starši Modic 

 

TOR 

21. 11. 

Darovanje Device 

Marije 

7.30 starši Likozar in brat 

18.00  

18.30 seja ŽPS 

SRE 

22. 11. 

Cecilija, mučenka 7.30 Gogala in Roblek 

18.00 Andrej Jerič, obl. 

 

ČET 

23. 11. 

Klemen I., papež 

DAN RUDOLFA 

MAISTRA 

7.30 Marija in Jože Draksler ter 

Ivana Bohinc  

18.00 Adriana Okorn 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 verouk za starše in 

odrasle 

PET 

24. 11. 

Andrej Dung Lac in 

drugi vietnamski 

mučenci 

7.30 Miha Knific 

18.00 starši Gale in sestra Slavka 

 

SOB 

25. 11. 

Katarina Sinajska, 

mučenka 

7.30 Katarina Oštrek 

18.00 Franc Kaltenekar, obl. 

18.00 »cecilijanka« (pojejo 

pevci vseh zborov in pogos-

titev zanje) 

NED 

26. 11. 

JEZUS KRISTUS,  

KRALJ 

 VESOLJSTVA 

teden Karitas 

8.00 za župnijo 

10.00 Anton Hartman 

19.00 Marjan Medved in Angela 

Brešar, obl. 

10.00 sveto mašo sooblikuje-

jo skavti 

PON 

27. 11. 

Virgil in Modest,  

škofa 

7.30 starši Mušič 

18.00 Edi Bedina 

 

TOR 

28. 11. 

Katarina Laboure, 

redovnica 

7.30  

18.00 Janez Jančar 

 

SRE 

29. 11. 

Saturnin, mučenec 7.30 Anton Žvan in materi Fran-

čiški 

18.00 Nežka Šter, 30. dan  

 

ČET 

30. 11. 

Andrej, apostol 7.30 Tinko in Olga Jakše 

18.00 Lucijan Berjak in Marija 

ter dr. Peter Vencelj 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

01. 12. 

Eligij, škof 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 

18.00 Marica in Stane Istenič 

- prvi petek 

- obisk bolnih na domu 

SOB 

02. 12. 

Natalija, mučenka 7.30 za duhovne poklice 

18.00 starši Malovrh 

- prva sobota 

10.00 ministrantske vaje 

NED 

03. 12. 

1. ADVENTNA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 družina Hrestak 

19.00 starši Krč 

- nabirka za Karitas 

16.00 srečanje katehumenov 

z nadškofom v stolnici 

PON 

04. 12. 

Barbara, mučenka 7.30 Barbara Gogala 

18.00 Francka in starši Sagadin 

 

TOR 

05. 12. 

Saba, opat 7.30 po namenu 

 

 

SRE 

06. 12. 

Nikolaj (Miklavž), 

škof 

7.30 v čast Svetemu Duhu 

18.00 družina Černe 

 

ČET 

07. 12. 

Ambrož, škof 7.30  

18.00 Janko Vidmar 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 sestanek Župnijske 

karitas 

PET 

08. 12. 

BREZMADEŽNO 

SPOČETJE  

DEVICE MARIJE 

7.30  za zdravje, v čast Materi 

Božji 

18.00 Marija in Rado Kapus 

Pri sv. maši ob 18.00  

sprejem novih ministrantov 

SOB 

09. 12. 

Valerija, mučenka 7.30 starši in Nejko Jeršin  

18.00 Miro Kuhar, obl. 

19.00 ženski večer v  

župnišču 

NED 

10. 12. 

2. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo  

10.00 starši Zupan 

19.00 Rado in Tončka Benedik 

- nabirka 5 EUR 

10.00 sveto mašo sooblikuje-

jo veroučenci 7. razreda in 

pojejo Kancijanovi otroci 


