
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA bo 

potekala od 16. do 24. decembra. Pri 

jutranji in večerni sv. maši bomo peli 

adventne speve in napeve. Veroučenci 

bodo za vsak dan udeležbe pri devet-

dnevnici dobili listek, ki ga bodo nale-

pili v svoje liturgične zvezke. Udeležba 

pri božični devetdnevnici je za verou-

čence primerno nadomestilo za odpadle 

ure verouka oziroma za veroučne počit-

nice, ki so od 18. decembra do 7. janu-

arja. 

 

BETLEHEMSKA LUČ pride v našo 

župnijo v nedeljo, 17. decembra. K 

večerni sv. maši ob 19.00 jo bodo pri-

nesli kranjski skavti. Nedeljska večerna 

sv. maša bo ob tej priložnosti v cerkvi 

in ne v zimski kapeli. Pri njej bodo peli 

in jo sooblikovali kranjski skavti. 

 

SVETI VEČERI so trije in ne samo 

eden. Prvi sveti večer je 24. decembra, 

pred Božičem. Drugi je 31. decembra, 

pred Novim letom. Tretji sveti večer pa 

je 5. januarja, pred Svetimi tremi kralji. 

Ne pozabimo na te večere pokaditi in z 

blagoslovljeno vodo pokropiti naših hiš 

oziroma stanovanj ter skupaj s svojimi 

bližnjimi moliti pred jaslicami. 

 

BOŽIČNI KONCERT bo na Štefano-

vo, 26. decembra, ob 18.30 v cerkvi. 

Pevski zbori Župnije Kranj bodo takoj 

po večerni sv. maši zapeli po nekaj naj-

bolj znanih in lepih božičnih pesmi. 

Povabimo in pripeljimo tudi naše soro-

dnike, prijatelje in znance. 

 

OTROCI OTROKOM je vsakoletna 

adventna dobrodelna akcija, ko verou-

čenci v kartonskih šparovčkih zbirajo 

denar za otroke v stiski. Napolnjene špa-

rovčke naj veroučenci prinesejo v cerkev 

v nedeljo, 14. januarja, k sv. maši ob 

10.00. Med sv. mašo jih bodo nato polo-

žili pred oltar, kot svoje darilo sovrstni-

kom v stiski in v slavo Bogu, ki je Oče 

vseh otrok. 

 

SPOMIN NA DR. VENCLJA bomo 

obeležili v torek, 9. januarja ob 18.00. 

Ob prvi obletnici njegove smrti se ga 

bomo spomnili s sv. mašo, krajšim pre-

davanjem predstavnika Malteških vite-

zov v zimski kapeli in druženjem v žup-

nišču. Dogodek bo priložnost, da se 

pokojnemu dr. Petru Venclju ponovno 

zahvalimo za vse dobro, ki ga je storil za 

nas, za našo župnijo, mesto in državo. 

 

OBNOVITVENA DELA v naši župniji 

so v polnem teku. V zimsko kapelo smo 

že namestili prezračevalni sistem, ki stal-

no izmenjuje zrak v prostoru. V cerkvi 

pa obnavljamo klopi, tako da bodo povr-

šinsko ustrezno zaščitene, z novimi seda-

li in klečalniki. Obnovitvena dela finan-

ciramo iz darov, ki jih zberemo z nedelj-

sko pušico. Bodimo torej velikodušno 

radodarni, ko mečemo v nedeljsko puši-

co. Vabljeni k darovanju za nadaljevanje 

obnovitvenih del v naši župnijski cerkvi. 

 

VOŠČILO ob zadnji letošnji številki 

mesečnih oznanil naj velja že za advent, 

božični čas in celo novo leto. Vaša duho-

vnika Vinko in Andrej vam vsem želiva 

lepo adventno pripravo na Božič, doživet 

božični čas in dobro leto 2018. Pustimo 

Jezusu, da vstopi v naše življenje in pos-

krbi v njem za čudeže. Bog daj blagoslov 

in srečo! 

CERKVENO SE POROČITI 
Cerkveno se poročiti pomeni, da zakonsko zvezo sklenemo tudi pred duhovni-

kom ali diakonom v Cerkvi, ki predstavlja Boga, ne samo pred predstavnikom države na 

matičnem uradu. Takšna zakonska zveza je eden izmed sedmih zakramentov Cerkve 

(poleg sv. krsta, sv. birme, sv. obhajila, pokore, bolniškega maziljenja ter mašniškega 

posvečenja). Cerkvena zapoved nam naroča, da se je prav in dobro cerkveno poročiti, če 

se že odločimo z nekom živeti v življenjski skupnosti. 

Ljudje smo ustvarjeni za bivanje v življenjski skupnosti s sočlovekom. Že Prva 

Mojzesova knjiga (Geneza) nam sporoča, da ni človeku dobro sam biti. Pravi nam tudi, 

da je Bog ustvaril moža in ženo, da bi se ločila od svojih staršev in postala eno telo ter se 

plodila in množila. Večina ljudi je torej od Stvarnika poklicanih, da sklenejo zakonsko 

zvezo in si prizadevajo za oblikovanje svoje družine. To je sveto poslanstvo glavnine 

ljudi. Zato je Jezus življenjsko skupnost med enim moškim in eno žensko, ki si obljubita 

zvestobo, spoštovanje in ljubezen, postavil za zakrament. Običajen moški s tem postane 

mož in običajna ženska s tem postane žena. Njun posvečen odnos pa spremlja in krepi 

Nebeški Oče ter ju obsipa s svojo milostjo. Za uspešno življenje v dvoje je to zares nekaj 

zelo pomembnega, saj brez Božje pomoči tako težko razumemo in sprejemamo misli ter 

občutke svojih bližnjih. 

Cerkvena poroka je torej najmogočnejše in najtrajnejše zagotovilo za srečno živ-

ljenje v dvoje in s svojimi otroki. Bog namreč z njo in preko nje postane vsakodnevni del 

življenja zakoncev ter njune družine. To pa zakoncema in celotni njuni družini nalaga 

skrb za prisotnost vsakodnevne skupne molitve in odrekanje sebičnim muhavostim, vse 

iz medsebojne ljubezni. Pripravljenost za sklenitev zakonske zveze v Cerkvi je izraz zre-

le odgovornosti in ljubezni. S cerkveno poroko ženin in nevesta jasno pokažeta, da sta se 

pripravljena do smrti zavezati izključno eden drugemu, da se cenita in v medsebojni 

odnos ne vstopata »z ročno zavoro« ali »figo v žepu«. To je glavna vsebina tega zakra-

menta. Ne poročni blišč, razkošje in romantika. Cerkvena poroka je neskončno več kot to 

in neprecenljivo bolj vredna. Zato je tudi ne moremo primerjati z nobeno drugo alternati-

vno obliko skupnega življenja odraslih oseb. Samo zakonski zvezi, ki je sklenjena v obli-

ki cerkvene poroke, Bog obljublja in zagotavlja svoj blagoslov. 
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PON 

11. 12. 

Sabin, škof 7.30 Julijana in Jože Šink 

 

 

TOR 

12. 12. 

Amalija, mučenka 18.00 Otmar in Ivanka Zupančič 18.30 priprava na sveti krst 

SRE 

13. 12. 

Lucija, mučenka 7.30 v čast sv. Jožefu za zdravje 

18.00 Frančiška Rozman, 30. dan 

 

ČET 

14. 12. 

Janez od Križa, 

duhovnik 

7.30 starši Peršin 

18.00 Marica in Stane Istenič 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

15. 12. 

Kristina, devica 7.30 Jana Žabar 

18.00 Vida Vidmar 

 

SOB 

16. 12. 

Albina, mučenka 7.30 Veronika in Franc Oštrek 

18.00 Angela in Anton Marolt 

1. dan božične  

devetdnevnice (BD) 

NED 

17. 12. 

 

 

3. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Franci Brešar, obl. 

19.00 Ivana ter Franc Brešar 

- krstna nedelja 

2. dan BD 

19.00 sprejem betlehemske 

luči miru  

PON 

18. 12. 

Gacijan, škof 7.30 Družina Eržen in Hartman 

18.00 Angela Frelih, obl. in starši 

Bauman 

17.00-17.45 spoved verouč. 

3. dan BD 

TOR 

19. 12. 

Urban III., papež 7.30 Ana Hvala in duše v vicah 

18.00 Ivan Jelen 

17.00-17.45 spoved verouč. 

4. dan BD 

SRE 

20. 12. 

Evgen, mučenec 7.30 Ivan Starič 

18.00 Frančiška Grilc 

17.00-17.45 spoved verouč. 

5. dan BD 

ČET 

21. 12. 

Peter Kanizij,  

duhovnik 

7.30 Ljuba Gajser, 30. dan 

18.00 Kozinovi 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

7h-19h spoved p. Markelj 

(11.30-14.00 odmor) 

17.00-17.45 spoved verouč. 

6. dan BD 

PET 

22. 12. 

Frančiška Cabrini, 

red. ustanoviteljica 

7.30 starši Gros in Jože ter Janja 

18.00 Jani in Peter Zupan 

7h-19h spoved p. Markelj 

(11.30-14.00 odmor) 

17.00-17.45 spoved verouč. 

7. dan BD 

SOB 

23. 12. 

Janez Kancij,  

duhovnik 

7.30 Marjan in starši Anderlič ter 

Smeh 

18.00 Angela in Milko Škoberne  

7h-19h spoved p. Markelj 

(11.30-14.00 odmor) 

8. dan BD 

10.00 ministrantske vaje 

NED 

24. 12. 

4. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Minka Konc, obl. 

20.00 Franc, Frančiška in Jože 

Jerman 

24.00 za župnijo 

7h-19h spoved p. Markelj 

(11.30-14.00 odmor) 
9. dan BD (pri sv. maši ob 10h) 

23.30 božičnica 

- prvi sveti večer 

PON 

25. 12. 

BOŽIČ -  

GOSPODOVO  

ROJSTVO 

8.00 Jože, Majda in Špela Rebolj 

10.00 Janko Pelko  

19.00 Danica Flat 

 

TOR 

26. 12. 

Štefan, mučenec 

DAN  

SAMOSTOJNOSTI IN  

ENOTNOSTI 

7.30 Štefan Čenčič in Zofija 

18.00 Elizabeta in Anton Svetic 

10.00 sveta maša v DUK 

18.30 koncert slovenskih 

tradicionalnih božičnih  

pesmi 

SRE 

27. 12. 

Janez, apostol 7.30 Ana Vreček, 30. dan 

18.00 Ana Anzelc in Urška  

Vošnjak 

 

ČET 

28. 12. 

Nedolžni otroci 

 

7.30 Ivan Bergant, obl. 

18.00 Đuro Stričevič 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

29. 12. 

David, kralj 7.30 Marija Furlan 

18.00 Steenbergen Gordana in 

Peter s starši 

 

SOB 

30. 12. 

Feliks, papež 7.30 Luka in Jernejevčevi 

18.00 starši Kotar 

 

NED 

31. 12. 

SVETA  

DRUŽINA 

8.00 za župnijo 

10.00 Frančiška Pavlič, obl. 

19.00 dr. Peter Vencelj in starši 

ter starši Berjak 

10.00 blagoslov malih otrok 

- drugi sveti večer 

PON 

01. 01. 

MARIJA SVETA 

BOŽJA MATI 

NOVO LETO 

7.30 Ciril Berglez 

18.00 Janez Prosen, obl. 

 

TOR 

02. 01. 

Bazilij in Gregor Naci-

anški, škofa 

7.30 Cvetka Oblak, 30. dan 

18.00 Veronika Oštrek, obl. 

 

SRE 

03. 01. 

Presveto Jezusovo ime 7.30 v čast Svetemu Duhu 

18.00 Franc Zore, obl. 

 

ČET 

04. 01. 

Angela, redovnica 7.30 za srečen porod 

18.00 Angela Brešar, 30. dan 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

05. 01. 

Simeon, puščavnik 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 

18.00 Ana Hajdukovič 

- prvi petek 

- obisk bolnih na domu 

- tretji sveti večer 

SOB 

06. 01. 

GOSPODOVO  

RAZGLAŠENJE 

7.30 za duhovne poklice 

18.00 starša Orehek in Florijan; 

Franc Škrab 

- prva sobota 

8.00 ministrantski ogled  

jaslic po Ljubljani 

NED 

07. 01. 

JEZUSOV  

KRST 

8.00 za župnijo  

10.00 Marica in Stane Istenič 

19.00 Ivan Logar 

- nabirka 5 EUR 


