
ORATORIJ 2018 oz. počitniški 

program za otroke od 4. do 14. leta 

nosi naslov »Eno je potrebno«. Pote-

kal bo od ponedeljka, 16. 7., do 

sobote, 21. 7. Slike z oratorija boste 

lahko dnevno spremljali na oratorij-

kranj.webs.com. 

 Dnevni program oratorija bo 

naslednji: 10.00 začetek oratorija z 

zgodbo, katehezo po starostnih sku-

pinah in molitvijo; 11.30 delavnice; 

13.00 kosilo; 14.00 igre in 16.30 

zaključek oratorija. V sredo ali četr-

tek oz. drug dan se bomo odpravili 

na oratorijski izlet, odvisno od ugod-

ne vremenske napovedi. Oratorij 

bomo zaključili v soboto dopoldne s 

sv. mašo, na katero ste lepo vabljeni 

tudi starši in zaključno prireditvijo, 

kjer bodo otroci ter animatorji poka-

zali, kaj so delali skozi celoten ora-

torij. 

 Tudi letos je cilj poletnega ora-

torija otrokom omogočiti aktivno 

preživljanje prostega časa z ustvarja-

njem, igro, druženjem in molitvijo. 

Zato se bomo skupaj igrali, udeleže-

vali delavnic, peli in molili, se 

odpravili na izlet, tekmovali v šport-

nih igrah, jedli ter se osveževali ipd. 

 Tema letošnjega oratorija bo 

misijonar in škof Friderik Irenej 

Baraga, ki je v 19. stoletju deloval 

med Indijanci v Severni Ameriki. 

Vero v Jezusa je oznanjal med ple-

meni Otava in Očipva, ki sta živeli 

na prostranstvih ob Gornjem in Mic-

higanskem jezeru. Danes je to ozem-

lje zvezne države Michigan, ZDA. 

Poleg svojega misijonskega dela je 

škof Baraga z zanimanjem opazoval 

indijanski način življenja in popisoval 

njihovo kulturo. Tako dobro se je nau-

čil indijanskega jezika, da je Indijan-

cem lahko pridigal kar brez prevajal-

ca. V njihovem jeziku je zanje napisal 

tudi več molitvenikov in drugih nabo-

žnih del ter postavljal cerkve, v kate-

rih so lahko tudi oni dostojno slavili 

Boga. Pri svojem delu je bil zelo odlo-

čen, vzdržen in vztrajen. Tudi v zelo 

hudih zimskih vremenskih razmerah je 

škof Baraga s krpljami prehodil never-

jetne razdalje, da je lahko krstil ali 

obiskal tudi samo enega samega Indi-

janca, ki se je znašel v stiski. Tako sta 

se ga kmalu prijeli oznaki »duhovnik 

na krpljah« in »jezerski apostol«. Škof 

Baraga nam je zato zgled trdnosti v 

veri, vztrajnosti v stiskah in dobroti ter 

ljubezni do bližnjega. 

 Preden je odšel v ZDA med 

Indijance, je bil častitljivi Božji služa-

bnik Friderik Irenej Baraga štiri leta 

kaplan tudi v Župniji Kranj – Šmartin. 

Lahko si predstavljamo, da je kdaj 

obiskal tudi našo kranjsko cerkev in se 

sprehajal po kranjskem župnišču, kjer 

vsako leto poteka poletni oratorij za 

otroke. Prepričani smo, da nas bo leto-

šnje poletje škof Baraga spremljal iz 

nebes in se veselil skupaj z nami. 

Otroci, dobrodošli na Oratoriju 2018 v 

Župniji Kranj. Naj bo to lep in kratko-

časen, sproščujoč ter družaben čas za 

vas in za vaše starše. 

NOVOMAŠNE SLOVESNOSTI 

MARKA PAVLIČA, D. J. 

 

ČETRTEK, 28. junij 

15.30 Odhod brezplačnega župnijskega avtobusa izpred Čebeli-

ce v Kranju na mašniško posvečenje jezuitskih novomaš-

nikov v cerkev sv. Jožefa v Ljubljani 

 

17.30 Mašniško posvečenje jezuitskih novomašnikov v cerkvi 

sv. Jožefa v Ljubljani 

 

SOBOTA, 30. junij 

19.00 Sprejem novomašnika Marka v župnijski cerkvi sv. Kan-

cijana in oglejskih mučencev v Kranju 

 

NEDELJA, 1. julij 

14.30 Nova maša v župnijski cerkvi sv. Kancijana in oglejskih 

mučencev v Kranju 

 

20.00 Litanije Matere Božje in blagoslov obnovljene cerkvene 

fasade v podružnični cerkvi sv. Jožefa na Hujah 

 

VSI PRISRČNO VABLJENI. 
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PON 

25. 06. 

Viljem, opat 

DAN DRŽAVNOSTI 

7.30 za zdravje 

19.00 Mariji Kraljici za mir na 

svetu 

 

TOR 

26. 06. 

Vigilij, škof 7.30 Janja Kržišnik, obl. 

19.00 Justina Štiglic 

 

SRE 

27. 06. 

Ema Krška,  

kneginja 

7.30 Ivan Mihelič 

19.00 po namenu 

 

ČET 

28. 06. 

Irenej, škof 7.30 Marjan in starši Prašnikar 

19.00 Mariji v zahvalo 

15.30 odhod avtobusa na 

mašniško posvečenje 

PET 

29. 06. 

PETER IN PAVEL,   

apostola 

7.30 Peter Grilc 

19.00 Ivan Bergant 

- nabirka Petrov novčič (za 

Sveti sedež)  

SOB 

30. 06. 

Prvi rimski mučenci 7.30 Peter in Jani Zupan 

19.00 starši Osterman in Knific 

18.00 ministrantske vaje 

19.00 sprejem novomašnika 

NED 

01. 07. 

 

 

13. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

IZSELJENSKA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 ata Lojze in sin Lojze Farič 

14.30 po namenu novomašnika 

- nabirka 5 EUR 

13.30 ministrantske vaje  

14.30 slovesnost nove maše 

20.00 novomašne litanije na 

Hujah in blagoslov  

obnovitvenih del 

PON 

02. 07. 

Frančišek Regis, 

redovnik 

7.30 za boljše odnose v družini 

19.00 Ivanka in Karel Šteblaj 

 

TOR 

03. 07. 

Tomaž, apostol 19.00 v zahvalo  

SRE 

04. 07. 

Urh, škof 7.30 v čast Svetemu Duhu 

 

 

ČET 

05. 07. 

Ciril in Metod,  

slovanska apostola,  

sozavetnika Evrope 

19.00 Pavla Modic, obl. in  

stari starši 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

06. 07. 

Marija Goretti, 

mučenka 

7.30 v čast Srcu Jezusovemu  

19.00 Mariji v zahvalo 

- prvi petek 

- popoldne obhajilo bolnih 

na domu 

SOB 

07. 07. 

Vilibald, škof 7.30 Marija Karničar, obl. 

19.00 za duhovne poklice; 

          Martina Mertelj, 30. dan 

- prva sobota 

NED 

08. 07. 

14. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 starši Cimerman; 

          Frančiška Bernard, 30. dan 

20.00 Anton Božeglav 

 

PON 

09. 07. 

Hadrijan III., papež 7.30 Alojz Žibert 

19.00 po namenu 

 

TOR 

10. 07. 

Amalija, redovnica 7.30 v zahvalo za srečno operacijo 

19.00 Justina Štiglic 

19.30 priprava na sveti krst 

SRE 

11. 07. 

Benedikt, opat,  

sozavetnik Evrope 

7.30 Ivan Mihelič 

19.00 Ciril in Marjan Jeraj 

 

ČET 

12. 07. 

Mohor in Fortunat, 

mučenca 

7.30 po namenu 

19.00 Mariji v zahvalo 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

13. 07. 

Henrik, kralj 7.30 Ivan Mihelič 

19.00 Tone Škulj in starši 

10.00 sveta maša v DUK 

SOB 

14. 07. 

Božidar, škof 7.30 starši Mušič 

19.00 Stanka Štefe, obl. 

 

NED 

15. 07. 

15. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Dušan Česen, obl. 

20.00 Marija Vesna Pogačar, obl. 

- krstna nedelja 

PON 

16. 07. 

Karmelska Mati Božja 7.30 po namenu 

19.00 Jože Ajdovec, obl. 

10.00 - 16.30 oratorij za 

otroke 

TOR 

17. 07. 

Aleš, spokornik 7.30 Fani Blatnik 

19.00 Francka in starši Sagadin 

10.00 - 16.30 oratorij za 

otroke 

SRE 

18. 07. 

Friderik, škof 7.30 Odarjevi 

19.00 za srečen zakon 

10.00 - 16.30 oratorij za 

otroke 

ČET 

19. 07. 

Arsenij, puščavnik 7.30 po namenu 

19.00 Anica Aš, obl. 

10.00 - 16.30 oratorij za 

otroke 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

20. 07. 

Apolinarij, škof in 

mučenec 

7.30 Rudolf Debelak 

19.00 družini Jauševec in  

Kladnik 

10.00 - 16.30 oratorij za 

otroke 

SOB 

21. 07. 

Danijel, prerok 7.30 za ozdravljenje v družini 

19.00 v zahvalo 

10.00 - 14.00 oratorij za 

otroke 

NED 

22. 07. 

16. NEDELJA  

MED  

LETOM -  

KRIŠTOFOVA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 k Svetemu Duhu za zdravo 

pamet 

20.00 Sašo Pipan 

- nabirka MIVA (za srečno 

prevožen km)  


