
SPOVED ZA VEROUČENCE 
od 4. razreda dalje je od ponedeljka, 19. 

marca, do petka, 23. marca, v cerkvi, in 

sicer od 17.00 do 17.45. Veroučenci spo-

vednika prosite za listek in ga nalepite v 

svoje liturgične zvezke. 

SPOVEDNI DAN je na cvetni 

petek, 23. marca. V naši župnijski cerkvi 

bodo od 7.00 do 18.00 za sv. spoved nep-

restano na razpolago kranjski dekanijski 

duhovniki. 

CVETNA NEDELJA je 25. 

marca. Sv. maše so po običajnem nedelj-

skem redu, torej ob 8.00, 10.00 in 19.00. 

Tudi sobotna večerna in nedeljska večer-

na sv. maša bosta v cerkvi. Pred vsako 

nedeljsko sv. mašo bo pri Marijinem 

oltarju v cerkvi blagoslov butar, zelenja in 

oljčnih vejic. Slednje boste lahko dobili v 

cerkvi pod križem. Vaš prispevek 0,50 

EUR za oljčno vejico bo za pomoč župni-

jam v Škofiji Koper, ki nam bodo oljčne 

vejice narezale in dostavile. Pri vseh 

mašah bo tudi nabirka za cvetje v cerkvi.  

SPOVED ZA ODRASLE je od 

srede, 28. marca, do sobote 31. marca, v 

cerkvi, in sicer od 7.00 do 19.00 (odmor 

od 11.30 do 14.00). Spovedoval bo p. 

Lojze Markelj. 

VELIKI ČETRTEK je 29. mar-

ca. Ob 19.00 bo v cerkvi slovesna sv. 

maša velikega četrtka. Pri njej bomo 

obhajali spomin postavitve sv. evharistije, 

mašniškega posvečenja in zapovedi med-

sebojne ljubezni. Po sv. maši bomo Naj-

svetejše prenesli v ječo in se še eno uro 

zadržali v skupni molitvi in čaščenju. 

VELIKI PETEK je 30. marca. 

Ta dan je zapovedan strogi post in je edini 

v letu, ko ni daritve sv. maše. Na ta dan je 

namreč Jezus s svojo smrtjo opravil 

enkratno krvavo daritev na križu. Ob 7.00 

bomo v cerkvi molili brevir in ob 15.00 

križev pot. Ob 19.00 bodo v cerkvi obredi 

velikega petka s čaščenjem križa in na 

koncu prenos Najsvetejšega v Božji grob. 

Tam bomo Najsvetejše častili še eno uro. 

VELIKA SOBOTA je 31. marca. 

Ob 7.00 bo pri župnišču blagoslov veliko-

nočnega ognja in nato v cerkvi molitev bre-

virja. Blagoslov jedi bo v župnijski cerkvi 

ob 11.00, 14.30, 15.00, 16.00 in 17.00. Na 

Hujah bo blagoslov jedi ob 15.00 in 15.30 

ter v Čirčah ob 16.00. Obredi velikonočne 

vigilije bodo v župnijski cerkvi ob 19.00. 

Sveče bodo med velikonočno vigilijo v žup-

nijski cerkvi v imenu nas vseh prižigali 

samo ministranti, zato svojih sveč ne nosite 

s seboj ter jih med vigilijo ne prižigajte, da 

ne bomo z voskom pokapali obnovljenih 

cerkvenih klopi. Med vigilijo bo krščen in 

birman en katehumen in birmana dva verni-

ka. Slovesnost bo vodil škof. 

VELIKA NOČ je 1. aprila. Ob 

6.00 bo vstajenjska procesija. Potekala bo iz 

župnijske cerkve proti rožnovenski cerkvi, 

nato po Tavčarjevi ulici mimo župnišča 

proti pošti ter po Glavnem trgu nazaj v žup-

nijsko cerkev. Ta dan bodo sv. maše v žup-

nijski cerkvi še ob 8.00, 10.00 in 19.00. 

VEROUČENCI IN STARŠI se 

udeležite obredov velikega četrtka, petka in 

sobote. To bo namesto treh ur verouka v 

mesecu juniju, ker z veroukom zaključimo 

že konec maja. Udeležba staršev pri veliko-

nočnem tridnevju je močan vzgojni zgled za 

otroke in vso župnijo, da v teh dneh priča-

kujemo in praznujemo največji krščanski 

praznik. 

VEROUČNE POČITNICE oz. 

verouka ni od ponedeljka, 26. marca, do 

petka, 6. aprila, da se bodo veroučenci in 

starši lahko zanesljivo udeležili velikonoč-

nega tridnevja. 

URADNE URE od velikega četrt-

ka, 29. marca, do bele nedelje, 8. aprila, so 

takoj po sv. mašah med tednom. Ves čas pa 

je župnik dosegljiv na župnijskem telefonu. 

Pokličite tudi, ko naletite na zaklenjeno 

župnišče. 

POSTNI ŽENSKI VEČER 
Po adventnem ženskem večeru, vas z župnikom Andrejem Nagličem ponovno 

vabiva v naše župnišče, tokrat na postni ženski večer. Ta bo v soboto, 10. marca ob 

19.00. Vodila ga bom Meta Tavčar. 

Tema našega postnega premišljevanja in pogovora bosta Jezus in Lazar. Ali bol-

je rečeno: Lazarjeva smrt in Jezusov čudež, ko je svojega prijatelja obudil od mrtvih. 

Osebno me pri tem nagovarjajo zlasti naslednji odlomki iz Svetega pisma (prim. Jn 11,38

-44): »Odstranite kamen!«, »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«, »Jezus ji je 

rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala!««, »Lazar, 

pridi ven!« in »Razvežite ga in pustite, naj gre!« 

Resnica je, da je Jezus živel, oznanjal, trpel, bil križan, umrl  in vstal ter živi. Za 

mene in tebe. Resnica je tudi, da je v nas vseh mnogo bolečine in trpljenja. Nastalo je, ko 

so nas ljudje prizadeli ali smo jim mi (hote oz. nehote) zadali rane. Ta bolečina v nas  

ima zadah in trohni, če izpred našega srca ne odstranimo njenega temeljnega kamna. To 

je kamen užaljenosti, zamer, občutljivosti, sovraštva, maščevanja ipd. To je kamen, ki ne 

dopusti, da bi zdravilna moč Jezusove ljubezni po ljudeh posijala na naše trpljenje. Jezus 

pa nam ukazuje: »Odstranite kamen!« Meta, Ana, Špela, Zofka, Tina, Nada, Marija, Ves-

na, Andreja. »Pridi ven!« 

Povabim vas, da pridete. Skozi pogovor in pričevanje si bomo skupaj pomagale 

odstraniti kamne, ki povzročajo naše trpljenje. Potrebno namreč je, da na vse mrtvo v nas 

povabimo Jezusa Odrešenika, edinega pravega zdravnika. Ker Jezus ne želi našega trp-

ljenja. Želi, da vso bolečino premagamo in tudi mi dosežemo vstajenje iz groba. Samo 

tako bomo lahko resnično živi in takšni, za kakršne nas je ustvaril Bog Oče v svojem 

modrem spominu, še predno je ustvaril svet. Naš Oče želi, da smo ozdravljeni in v svoji 

notranja svobodi nerazdružno edini z Njim, ki je resnica, dobrota in lepota. 

Ko je bil Lazar obujen, je Jezus rekel: »Razvežite ga in pustite, naj gre!« Jezus 

nas skratka vabi, da dopustimo in sprejmemo Njegovo odrešenje. Torej lepo povabljene! 

Pridite! In seveda povabite svoje sestre, mame, prijateljice, sodelavke. Dobrodošle! 

 

Meta in župnik 

            4. marec 2018 

  Leto 49., št. 3 

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 

05. 03. 

Hadrijan, mučenec 7.30 Zvone in Ančka Rup, obl. 

18.00 za blagoslov v mladih  

družinah 

18.30 seminar za Poglobitev 

v veri 

TOR 

06. 03. 

Julijan, škof 7.30 Marija Stanonik in Viktorija 

Kraljič 

18.00 Marija in Anton Božeglav  

18.30 sestanek Misijonskega 

odbora 

SRE 

07. 03. 

Perpetua in Felicita, 

mučenki 

7.30 v čast Svetemu Duhu 

18.00 Boris Gogala 

 

ČET 

08. 03. 

Janez od Boga,  

redovnik 

7.30 Katarina Čelešnik 

18.00 Lovro Markun, obl. 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

09. 03. 

Vital, opat 7.30 Mici Peterlin 

18.00 stara starša in oba strica Anko 

10.00 sv. maša v DUK 

17.30 križev pot 

SOB 

10. 03. 

40 mučencev 7.30 za zdravje 

18.00 Mojca in Janko Kovačič 

9.00 srečanje članov ŽPS v 

Šentvidu 

10.00 Ideja - oratorijska 

ustvarjalnica za otroke 

19.00 ženski večer 

NED 

11. 03. 

 

 

4. POSTNA 

 NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Albin Žagar 

          Janez Panjan, 7. dan 

19.00 za oddane prošnje 8. 2. 

10.00 pri sv. maši pojejo 

Kancijanovi otroci in sodelu-

jejo veroučenci 4. razreda 

18.30 križev pot 

PON 

12. 03. 

Justina, redovnica 

GREGORJEVO 

7.30 za birmanca 

18.00 Marjan Valant, obl. 

 

TOR 

13. 03. 

Patricija, mučenka 

OBLETNICA IZVO-

LITVE PAPEŽA 

FRANČIŠKA 

7.30 Ljudmila Kikelj, obl. 

18.00 po namenu darovalca 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 

14. 03. 

Matilda, kraljica 7.30 Alojzij Peneš, obl. 

18.00 Franc Ivačič, obl. 

 

ČET 

15. 03. 

Klemen, redovnik 7.30 v čast Svetemu Duhu za 

zdravo pamet 

18.00 Franc in Francka Bartol 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

16. 03. 

Hilarij Oglejski, škof 7.30 starši Eržen 

18.00 Francka in starši Sagadin 

17.30 križev pot 

19.00 tečaj priprave na zakon 

SOB 

17. 03. 

Jerica, devica 7.30 Marija Debelak 

18.00 Rafko in Francka Brelih 

19.00 tečaj priprave na zakon 

NED 

18. 03. 

5. POSTNA 

 NEDELJA -  

TIHA 

NEDELJA -  

PAPEŠKA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Jožef Begelj 

          Franc Konc, 30. dan 

19.00 Anica Žontar 

 

- krstna nedelja 

16.00 tečaj priprave na zakon 

18.30 križev pot 

PON 

19. 03. 

Jožef, mož Device 

Marije 

7.30 Jože Bertoncelj 

18.00 Huje: starši Krč 

17.00-17.45 spovedovanje 

veroučencev 

TOR 

20. 03. 

Klavdija, mučenka 7.30 v čast Sv. Duhu za zdravo pamet 

18.00 dr. Josip Žontar  
17.00-17.45 spovedovanje 

veroučencev 

SRE 

21. 03. 

Serapion, mučenec 7.30 po namenu 

18.00 Marija Polič, obl. 

17.00-17.45 spovedovanje 

veroučencev 

ČET 

22. 03. 

Bazilij, mučenec 7.30 Anka Suchy 

18.00 Janez Fajfar 

17h-17.45 spoved veroučenci 
17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

18.30 verouk za odrasle 

PET 

23. 03. 

Rebeka, redovnica 7.30 starši Čarman 

18.00 Zorislav Novak 

7h-19h celodnevno spovedovanje 

17h-17.45 spoved veroučenci 

17.30 križev pot 

18.30 Taizejska molitev 

SOB 

24. 03. 

Gospodovo oznanenje 

(liturgično prazn.) 

7.30 Veronika in Franc Oštrek 

18.00 Irena Bidovec, obl. 

          Franc Dobnikar, 30. dan 

 

NED 

25. 03. 

6. POSTNA 

 NEDELJA -  

CVETNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Franc Jerman 

19.00 v čast Mariji Kraljici Miru 

za mir na svetu 

- nabirka za cvetje v cerkvi  

18.30 križev pot 

PON 

26. 03. 

Larisa, mučenka 7.30 Zorka Zorko 

18.00 za pokojne člane Kulturne-

ga društva Kranjčani materam 

 

TOR 

27. 03. 

Rupert, škof 7.30 Anton Suhadolnik, Rozalija 

in Milan 

18.00 Mira in Stane Gantar 

 

SRE 

28. 03. 

Bojan, knez 7.30 Terezija in Gabrijel Kozjek 

18.00 Jože in Marija Zaletel 

7h-19h spovedovanje p. 

Markelj (odmor 11.30-14.00) 

ČET 

29. 03. 

VELIKI  

ČETRTEK 

19.00 Tjaša Kastelic 7h-19h spovedovanje p. 

Markelj (odmor 11.30-14.00) 

17.30 ministrantske vaje 

PET 

30. 03. 

VELIKI  

PETEK 

7.00 brevir  

15.00 križev pot 

19.00 obredi velikega petka  

7h-19h spovedovanje p. 

Markelj (odmor 11.30-14.00) 

17.30 ministrantske vaje 

SOB 

31. 03. 

VELIKA  

SOBOTA 

7.00 blagoslov ognja, brevir  

11.00 - 17.00 blagoslov jedil 

19.00 za nove duhovne poklice 

7h-19h spovedovanje p. 

Markelj (odmor 11.30-14.00) 

17.30 ministrantske vaje 

19.00 vigilija s škofom 

NED 

01. 04. 

VELIKA 

NOČ 

6.00 za župnijo 

8.00 Alojz Meserko  

10.00 za srečo v življenju 

          Janez Panjan, 30. dan 

19.00 Jože Primc in sorodniki 

6.00 vstajenjska sveta maša z 

velikonočno procesijo 


