
ŽEGNANJE bomo praznovali v sre-

do, 30. maja, ko godujejo naši farni 

zavetniki, svetniki: Kancijan, Kanci-

janila, Kancij in Prot. Na ta dan vab-

ljeni k obisku in češčenju Najsvetejše-

ga, ki bo čez ves dan izpostavljeno na 

daritvenem oltarju ter k sv. maši. Jut-

ranja sv. maša bo ob 7.30, večerna pa 

ob 19.00. Z večerno sv. mašo bomo 

tudi zaključili veroučno leto in podeli-

li spričevala, zato naj se je udeležijo 

zlasti veroučenci in njihovi starši. 

Lepo vabljeni tudi k dekanijski molit-

veni uri za duhovne poklice ob 17.00 

in petim litanijam vseh svetnikov, ki 

jih bomo imeli ob 18.45. Počastimo 

na ta dan našo župnijo z obiskom naše 

župnijske cerkve. 

 

TELOVO bomo obhajali v četrtek, 

31. maja. Praznik je zapovedan, zato 

se moramo katoličani ta dan udeležiti 

sv. maše. V naši župnijski cerkvi 

bodo na ta praznik sv. maše po nedelj-

skem redu, torej ob 8.00, 10.00 in 

19.00. Pri večerni sv. maši ob 19.00 

bomo imeli procesijo z Najsvetejšim 

po cerkvi in blagoslovi pri oltarjih. Na 

koncu bomo prejeli tudi blagoslov na 

vse štiri strani neba. 

 Na telovo se posebej spominja-

mo Jezusove navzočnosti v zakramen-

tu sv. Rešnjega telesa in krvi – evhari-

stije, ki je središče krščanske vere in 

zakramentalnega življenja vernih. Z 

udeležbo na procesiji tudi navzven 

pokažemo svojo vero. 

 

ŽENSKI VEČER letošnje pomladi 

bo 2. junija ob 20.00, v veroučni učil-

nici na Tavčarjevi 39. Tema tokratne-

ga premišljevanja, ki ga bo vodila Meta 

Tavčar, bo služenje. 

 V času, ko svet stremi k temu, da 

nas spodbuja, naj mislimo nase, naj 

poskrbimo zase, naj se negujemo, naj se 

cenimo, razvajamo, uživamo… verjetno 

tema o služenju ni popularna, je pa 

zagotovo potrebna. 

 Jezus, naš Učitelj, nam naroča, 

naj služimo drug drugemu, kakor je on 

služil nam. Pravi, da učenec ni večji od 

Učitelja. Torej, če želimo  hoditi za 

njim je prav, da se zavedamo, kako zelo 

nas potrebuje. Doma, v službi, župniji, 

med prijatelji in neznanci. 

 Ko naši bratje in sestre,  kristjani  

na Kitajskem, sprejmejo sv. krst, jih 

skupnost sprejme takole: »Jezus je 

sedaj dobil še en par oči, s katerimi lah-

ko gleda; še en par ušes, s katerimi lah-

ko posluša, še en par rok, s katerimi 

lahko pomaga in še eno srce, s katerim 

lahko drugim izkazuje ljubezen.« Kako 

čudovit opis poveličanega Kristusovega 

telesa, ki je Cerkev. 

 Torej vabljena dekleta in ženske 

na srečanje še pred poletjem. Na pogo-

vor in podelitev izkušenj, kako razume-

ti Jezusa, ki nam po apostolu Janezu 

pravi: »Niste vi mene izvolili, ampak 

sem jaz vas izvolil in vas postavil, da 

greste in obrodite sad in da vaš sad 

ostane. To vam naročam, da se ljubite 

med seboj.« (Jn, 15, 16-17) 

 Povabite na ženski večer še svoje 

sestre, mame, prijateljice, sodelavke… 

Pa v naprej hvala za sladke in slane 

dobrote, ki jih boste prinesle. Dovolj je 

skromno in z ljubeznijo. 

PREDSTAVITEV NOVOMAŠNIKA 

 

Našega novomašnika Marka Pavliča DJ ste pred leti lahko videvali kot minis-

tranta ob oltarju kranjske župnijske cerkve in srečevali kot zagretega skavta ter glas-

benika v različnih mladinskih zasedbah. Sedaj je član redovne skupnosti Družbe 

Jezusove (DJ) – jezuitov in je leta 2017 prejel diakonsko posvečenje v Parizu. Letoš-

njega 28. junija bo ob 17.30 v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani posvečen v mašnika. V 

nedeljo, 1. julija ob 14.30, pa bo obhajal novo mašo v naši župniji. 

Svojo življenjsko in duhovniško pot Marko opisuje takole: 

»Rodil sem se v Kranju leta 1987 kot peti od šestih otrok. Družina je zame prostor 

veselja, spodbude in odpuščanja. Navdušen nad umetnostjo in naravo (zahvaljujoč 

skavtom), sem odkril Kristusa med ignacijanskimi duhovnimi vajami v času srednje 

šole. Gospodov klic je spremenil moje življenje. V želji, da bi mu odgovoril, sem vsto-

pil v ‘šolo svobode’ s sv. Ignacijem. Leta 2007 sem začel noviciat Družbe Jezusove v 

Genovi, kjer sem med drugim delal z brezdomci v tamkajšnjem pristanišču in z odvis-

niki na jugu Italije. Poleg tega sem nekaj časa služil v Cottolengo, ustanovi za težko 

bolne blizu Torina. V Padovi sem opravil triletni študij filozofije in hkrati pastoralno 

deloval z mladimi ter z osebami, okuženimi z virusom HIV. Formacijo sem nadalje-

val z dvoletno prakso v Skupnosti sv. Jožefa v Ljubljani, kjer sem se posvečal mladin-

skemu delu. Študij teologije sem nato obiskoval na jezuitski fakulteti Centre Sèvres v 

Parizu in deloval v okviru skupine Živi kamni, katere poslanstvo je nova evangeliza-

cija preko umetnosti. Vedno znova se čudim, kako mi je način življenja v Duhu po 

zgledu sv. Ignacija nekaj tako domačega in lepega. Posebej me nagovarjajo evan-

geljske besede: “Resnica vas bo osvobodila” (Jn 8,32), ki sem si jih izbral za svoje 

novomašno geslo.« 

Kot župnija smo lahko zares veseli in ponosni, da je med nami zrasel nov 

duhovni poklic. V naslednjih tednih bližnje priprave na posvečenje podpirajmo naše-

ga Marka z gorečo molitvijo. Potem pa se mu pridružimo na mašniškem posvečenju 

v Ljubljani in na novi maši v Kranju. 
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PON 

28. 05. 

Anton Julijan,  

mučenec 

7.30 Pavel Rudolf, obl. 

19.00 dr. Peter Vencelj 

 

TOR 

29. 05. 

Maksim Emonski, 

škof 

7.30 pokojni sorodniki 

19.00 Anica in Franc Merlak 

 

SRE 

30. 05. 

KANCIJAN IN 

OGLEJSKI 

MUČENCI 

7.30 za zdravje brata in nečaka 

19.00 Štefan Bolčina 

- celodnevno češčenje Naj-

svetejšega (glej zadnjo stran) 

ČET 

31. 05. 

SVETO REŠNJE 

TELO IN KRI 

8.00 za župnijo 

10.00 prof. Angela Tomanič 

19.00 Janez in Marija Kozina 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.00 sveta maša s procesijo 

(glej zadnjo stran) 

PET 

01. 06. 

Justin, mučenec 7.30 v čast Srcu Jezusovemu  

19.00 Francka in Anton Klemen-

čič 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih 

na domu 
19h-22h tečaj priprave na zakon 

SOB 

02. 06. 

Marcelin in Peter, 

mučenca 

7.30 za duhovne poklice 

19.00 1. Neža Šter; 

          2. Nada Dumka, 30. dan 

- prva sobota 
19h-22h tečaj priprave na zakon 

19.30 ženski večer (veroučna 

učilnica) 

NED 

03. 06. 

 

 

9. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 1. Boris Brvar, obl.; 

          2. Marija Frelih, 30. dan   

20.00 1. Saša Strupi, obl.; 

          2. Marija Rešetar Rugole, 

30. dan in Ivo Zupanc 

- nabirka 5 EUR 

10.00 mašuje in pridiga p. 

jezuit 

16h - 18h tečaj priprave na 

zakon 

PON 

04. 06. 

Krista, mučenka 7.30 za srečen zakon 

19.00 Janez in Katarina Knific 

 

TOR 

05. 06. 

Bonifacij, škof 19.00 družina Oblak   

SRE 

06. 06. 

Norbert, škof 7.30 v čast Sv. Duhu  

 

 

ČET 

07. 06. 

Robert, opat 19.00 Vida Vidmar 18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

08. 06. 

Srce Jezusovo 

DAN P. TRUBARJA 

7.30 Marija Jenko 

19.00 Janez Jančar 

10.00 sveta maša v DUK 

SOB 

09. 06. 

Srce Marijino 7.30 po namenu 

19.00 Mira in Stane Gantar 

 

NED 

10. 06. 

10. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Albina Majdič, obl. 

20.00 starši Kotar 

 

PON 

11. 06. 

Barnaba, apostol 7.30 za srečen zakon 

19.00 Janez Kozina 

 

TOR 

12. 06. 

Eskil, mučenec 7.30 Martin Luzar 

19.00 Irena Šinkovec in Zdenka 

Pane 

19.30 priprava na sveti krst 

SRE 

13. 06. 

Anton Padovanski, 

redovnik 

7.30 Ivan Mihelič 

19.00 v čast SV. Duhu za zdravo 

pamet 

 

ČET 

14. 06. 

Valerij in Rufin, 

mučenca 

7.30 Johana Trumer, obl. 

19.00 Mariji v zahvalo 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

15. 06. 

Vid, mučenec 7.30 Dragica Žibert 

19.00 Francka in starši Sagadin 

19.30 Taizejska molitev 

SOB 

16. 06. 

Beno, škof 7.30 Valentin Ločniškar, obl. 

19.00 1. Dragica Kuhelj Žen; 

          2. Marjan Rolih, 30. dan 

 

NED 

17. 06. 

11. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Rudi in Frančiška Lahajnar 

20.00 Žanovi 

- krstna nedelja 

PON 

18. 06. 

Marko in Marcelijan, 

mučenca 

7.30 Primož Zapušek, obl. 

19.00 po namenu 

19.30 srečanje Živi in deli 

Kristusa 

TOR 

19. 06. 

Romuald, opat 7.30 Ivan Mihelič 

19.00 dr. Aleksander Grobelnik 

 

SRE 

20. 06. 

Silverij, papež 7.30 starši in sorodniki  

Kaltenekar 

19.00 Leon in Leonora ter sin 

Leon 

 

ČET 

21. 06. 

Alojzij Gonzaga, redo-

vnik 

7.30 Alojz in starši Vene 

19.00 Mariji v zahvalo 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

22. 06. 

Pavlin, škof 7.30 Ivan Mihelič 

19.00 Marija Božeglav 

 

SOB 

23. 06. 

Atanazij, mučenec 7.30 za zdravje v družini 

19.00 Ivanka Kos in Ana Štibilj 

 

NED 

24. 06. 

12. NEDELJA  

MED  

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Julijana in Jože Šink 

20.00 pokojni bratje in sestre 

Jenko 

 


