
…IN ŽUPNIJSKE KARITAS 
KRANJ, ki je, kot vsako leto, tudi 

za leto 2017 naredila pregled svoje-

ga dela. Glede na predhodno leto se 

je število prosilcev za pomoč neko-

liko povečalo. Sorazmerno se je 

povečala tudi količina razdeljene 

pomoči v blagu in denarju. Eviden-

ce kažejo, da je vsaj enkrat v letu 

pomoč prejelo 793 oseb, in sicer v 

obliki hrane, obleke, obutve, plačila 

položnic, higienskih potrebščine 

ipd. Bolj ali manj rednih prejemni-

kov paketov je bilo 676. Od tega je 

bilo 163 družin, 51 samskih oseb, 

43 starejših in invalidov ter 10 

brezdomcev. 

 Skupaj je Župnijska karitas 

Kranj v lanskem letu razdelila 1707 

rednih paketov pomoči. Poleg red-

nih paketov je nekaterim najbolj 

ogroženim še dodatno pomagala 

predvsem v hrani, saj je vse več tis-

tih, ki prihajajo po pomoč večkrat 

mesečno. Skupaj je bilo razdeljenih 

31.626 kg hrane in higienskih pot-

rebščin. Največ hrane je župnijska 

karitas prejela iz blagovnih rezerv 

Evropske unije ter Nadškofijske 

karitas Ljubljana. Nekaj hrane je 

kupila tudi sama, kar 1.853 kg pa je 

bilo podarjene hrane. 

 Župnijska karitas Kranj je v 

lanskem letu plačala za 6.769,34 

EUR položnic. V akciji šolske pot-

rebščine, ki jo je organizirala nad-

škofijska karitas, je 81 šoloobvez-

nih otrok prejelo pomoč pri nakupu 

delovnih zvezkov, in sicer v višini 

4.170 EUR. V preteklem letu je žup-

nijska karitas razdelila več kot 500 

zvezkov ter drugih šolskih potreb-

ščin. 

 Poleg tega je Župnijska karitas 

Kranj trem družinam dodelila pomoč 

pri nakupu kurjave v višini 700 EUR. 

Finančno je podprla izvedbo poletne-

ga župnijskega oratorija za otroke in 

redno razdeljevala oblačila in obutev. 

Brezdomci so imeli vsak teden na 

voljo kopalnico in pralnico. Prvo 

nedeljo v oktobru je organizirala žup-

nijsko srečanje starejših, bolnih in 

invalidov. Sodelavci župnijske kari-

tas so bili enkrat tedensko na voljo za 

pogovore in svetovanje, saj je poleg 

materialne pomoči za marsikoga 

dobrodošla tudi prijazna in spodbud-

na beseda. V letu 2017 je 12 prosto-

voljcev in nekaj občasnih sodelavcev 

Župnijske karitas Kranj opravilo kar 

3005 ur prostovoljnega dela.  

 Sodelavci Župnijske karitas 

Kranj se na tem mestu lepo zahvalju-

jejo vsem tistim, ki so v letu 2017 

pomagali s svojimi darovi. S to 

pomočjo je župnijska karitas lahko 

pomagala slehernemu človeku, ki je 

v stiski iskal pomoč v župniji. Hvala 

tudi gospodoma Vinku in Andreju, ki 

sta sodelavcem župnijske karitas pri 

tem stala ob strani, jih spodbujala in 

pomagala materialno ali z nasveti. 

Vsem še enkrat hvala in Bog  povrni. 

LETNO POROČILO ŽUPNIJE KRANJ… 

 
 V letu 2017 je naša župnija imela približno 14.000 prebivalcev. Ocenjujemo, da 

jih je od tega okrog 10.000 katoličanov. Ostali prebivalci so predvsem pravoslavni, mus-

limani in nereligiozni. 

 Na področju zakramentov in zakramentalov smo imeli 11 krstov. Od tega je bilo 9 

otrok krščenih v prvem letu življenja, dva pa v starosti od drugega do šestega leta. Izmed 

krščenih otrok trije prihajajo iz cerkvenega zakona, eden samo iz civilnega zakona in 

sedem iz zunajzakonske skupnosti. K prvemu obhajilu je pristopilo 24 otrok. Vsi so bili 

iz tretjega razreda osnovne oziroma veroučne šole. Obhajil smo podelili približno 

34.500. Okvirno je v cerkvi na nedelje obhajilo prejelo 460 vernikov, na delavnike 40 in 

na prve petke 80. Povprečno število obhajil na domu je bilo po pet na prve petke, ob 

božiču in veliki noči. V Domu upokojencev Kranj je bilo razdeljenih približno 600 obha-

jil. Birm je bilo podeljenih 33. Za veroučence in mlade so bila organizirana štiri spokor-

na opravila s posamično spovedjo in tri za odrasle (pred zapovedanimi prazniki). Bolniš-

ko maziljenje je prejelo 60 oseb, od tega 50 v cerkvi in 10 v domu ostarelih ali na domu. 

Cerkvene poroke so bile tri, in sicer vse med katoliškim ženinom in nevesto. Od teh se je 

en par poročil več let po civilni poroki. V župniji je bilo cerkveno pokopanih 62 oseb. 

Od teh jih je bilo previdenih (t. j. s spovedjo, bolniškim maziljenjem ali prejemom svete 

popotnice) 20. Povprečno število nedeljnikov je bilo 700. Od tega je bilo povprečno 200 

moških, 380 žensk in 120 otrok. Večerno sobotno mašo je povprečno obiskalo 90 oseb, 

ob 8.00 v nedeljo 200, ob 10.00 v nedeljo 300 in večerno nedeljsko mašo 110. 

 Skupine, ki so delovale v naši župniji so bile: bralci Božje besede, mežnarji, izred-

ni delivci obhajila, ministranti, župnijski pevski zbor, MePZ Glas liturgije, vokalno – 

instrumentalna skupina Dlan, KZ Gallus, OPZ Kancijanovi otroci, ljudski pevci, pritrko-

valci, molitvena skupina, kateheti, animatorji (oratorij in oratorijske ustvarjalnice), skav-

ti, mladinska veroučna skupina, zakonske skupine, prostovoljci župnijske karitas, misi-

jonski odbor, sodelavci za urejanje bogoslužnih in pastoralnih prostorov (krasilci, jasli-

čarji, svečarji, čistilci), župnijski pastoralni svet, gospodarski svet in ključarji. V župniji 

je potekal tudi katehumenat in trije tečaji priprave na sv. zakon. 
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PON 

05. 02. 

Agata, devica in 

mučenka 

7.30 Katarina Oštrek, obl. 

18.00 za zdravje 

18.30 seminar za Poglobitev 

v veri 

19.30 srečanje katehumenov 

TOR 

06. 02. 

Pavel Miki in drugi 

japonski mučenci 

7.30 starši Macedoni 

18.00 Anica in Franc Merlak 

18.30 sestanek gospodarske-

ga sveta in ključarjev 

SRE 

07. 02. 

Egidij, redovnik 7.30 v čast Svetemu Duhu 

18.00 družina, Ciril, Vika in Petra 

Hudovernik-Čurnik iz Pungerta 

 

ČET 

08. 02. 

Hieronim, redovnik 

SLOVENSKI KUL-

TURNI PRAZNIK 

7.30 Stanislav Merlak, obl. 

18.00 Boštjan Goličič, 30. dan in 

Bojan Goličič 

11.00-14.00 adoracija pred  

Najsvetejšim v cerkvi 

14.00 voden ogled cerkve in 

kostnice 

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim v kapeli 

18.00 sv. maša za pokojne 

kulturnike in kulturni program 

PET 

09. 02. 

Apolonija, mučenka 7.30 po namenu 
18.00 družina Golenko in Vidergar 

10.00 sv. maša v DUK 

SOB 

10. 02. 

Sholastika, devica 7.30 Marija Debelak 

18.00 Viktor Cilenšek 

 

NED 

11. 02. 

 

 

6. NEDELJA 

MED 

LETOM 

SVETOVNI DAN 

BOLNIKOV 

8.00 za župnijo 

10.00 Ivan Logar 

19.00 Anton Pugelj 

10.00 sv. mašo sooblikujejo 

veroučenci 5. razreda in pri 

njej pojejo Kancijanovi  

otroci 

 

PON 

12. 02. 

Evlalija, mučenka 7.30 Helena Poljanec iz Idrije 

18.00 Helena Rozman 

18.30 seminar za Poglobitev 

v veri 

TOR 

13. 02. 

Kristina, vdova 

PUST 

7.30 starši Jenko; Angela Štern, 

30. dan 

18.00 Zlatka Kranjc 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 

14. 02. 

PEPELNICA 7.30 Frančiška in Franc Šmid 

18.00 družina Vreček in Benedik 

 

ČET 

15. 02. 

Klavdij, redovnik 7.30 Helena Poljanec iz Idrije 

18.00 Marija Nežmah, 30. dan 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

16. 02. 

Julijana, mučenka 7.30 za zdravje 

18.00 Anton Kovač 

17.30 križev pot 

SOB 

17. 02. 

Sedem ustanoviteljev 

reda servitov 

7.30 v zahvalo za 70 let življenja 

18.00 starši Kleč - Semen 

 

NED 

18. 02. 

1. POSTNA 

 NEDELJA 

 

8.00 za župnijo 

10.00 Nežka Šter 

19.00 Viktor Flat 

- krstna nedelja 

15.30 križev pot in sv. maša 

na Taboru pri Podbrezjah 

18.30 križev pot 

PON 

19. 02. 

Bonifacij, škof 7.30 starši Jereb 

18.00 starši Peternel in Papler 

18.30 seminar za Poglobitev 

v veri 

TOR 

20. 02. 

Leon Sicilski, škof 18.00 Francka in starši Sagadin  

SRE 

21. 02. 

Irena, devica 7.30 Eva Suchy 

 

 

ČET 

22. 02. 

Sedež apostola Petra 18.00 družini Nahtigal in Mubi 17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

23. 02. 

Polikarp, škof in  

mučenec 

7.30 Frančiška Stopar in  

sorodniki 

 

17.30 križev pot 

SOB 

24. 02. 

Matija, apostol 7.30 starši Sedej 

18.00 Rudolf Gašperin 

 

NED 

25. 02. 

2. POSTNA 

 NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Franc Jerman 

19.00 Na čast Mariji kraljici miru 

za mir na svetu 

18.30 križev pot 

PON 

26. 02. 

Aleksander, škof 7.30 Alojz in starši Vene 

18.00 Jože Likar, obl. 

18.30 seminar za Poglobitev 

v veri 

TOR 

27. 02. 

Gabrijel Žalostne 

Božje Matere,  

redovnik 

7.30 po namenu 

18.00 za božje varstvo in  

blagoslov 

 

SRE 

28. 02. 

Ožbolt, škof 7.30  

18.00 Franc Erce 

 

ČET 

01. 03. 

Albin, škof 7.30 Marjan Anderlič, obl. 

18.00 Katarina Oštrek, obl. 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

02. 03. 

Neža Praška, devica 7.30  v čast Srcu Jezusovemu 

18.00 Anica Merlak 

- prvi petek 

- dopoldne obisk bolnih na 

domu 

17.30 križev pot 

SOB 

03. 03. 

Kunigunda, cesarica 7.30 za duhovne poklice 

18.00 Frančišek Slapar, obl. 

- prva sobota 

10.00 ministrantske vaje 

 

NED 

04. 03. 

3. POSTNA 

 NEDELJA 

8.00 za župnijo  

10.00 Marija in Franc Kozjek 

19.00 Angelca Šenk 

- nabirka 5 EUR 

10.00 mašuje in pridiga pater 

jezuit 

18.30 križev pot 


