
V ZIMSKI KAPELI bodo sv. maše 

od sobote, 3. 11. dalje. V cerkvi bos-

ta odtlej do pomladi samo jutranja in 

dopoldanska nedeljska oz. določene 

praznične sv. maše. Vsi, ki težko 

prenašata nizke temperature, vablje-

ni k nedeljski sv. maši v soboto ali 

nedeljo zvečer v zimsko kapelo. 

Naše župnijske cerkve namreč ni 

mogoče stalno učinkovito ogrevati, 

ker ima velik volumen, nikakršno 

izolacijo in zgolj usmerjeno električ-

no ogrevanje. Sicer pa je tudi prav, 

da se za v cerkev dobro oblečemo in 

malo potrpimo. 

ZAKONSKI JUBILANTI in vsi 

zakonci ste v nedeljo, 4. 11., vabljeni 

k sv. maši ob 10.00. Pri tej sv. maši 

boste obnovili vaše zakonske oblju-

be. Slovesnost bo vodil p. Markelj. 

To vabilo, poleg za vse zakonce, še 

posebej velja za jubilante, ki v letu 

2018 obhajate 10, 20, 25, 30, 40, 50 

ali 60 in več let poroke. Prinesite s 

seboj tudi kaj peciva in ga pred sv. 

mašo oddajte v župnišču, da se 

bomo po sv. maši v župnišču lahko 

priložnostno družili in nazdravili 

vašemu zakonskemu jubileju. 

ŽUPNIJSKI SODELAVCI ste v 

nedeljo, 11. 11., vabljeni na izlet v 

Celje. Sv. mašo bomo imeli v celjski 

stolnici. Po sv. maši nas bo stolni 

kaplan popeljal po mestu, obiskali 

bomo celjski muzej in šli na kosilo k 

sv. Jožefu nad mestom. Iz Kranja 

odidemo ob 8.00 izpred Čebelice in 

se vrnemo nazaj domov okrog 20.00. 

Na ta izlet vabljeni pevci, ministran-

ti, pritrkovalci, kateheti, sodelavci 

karitas, čistilci, krasilci, mežnarji, 

ključarji, jasličarji, bralci Božje bese-

de, animatorji in člani župnijskega 

pastoralnega ter gospodarskega sveta. 

Prijave na izlet zbiramo v župnijski 

pisarni in zakristiji. Prispevek zanj je 

10 EUR. 

VEČ MAŠNIH NAMENOV pri eni 

sv. maši oz. pri maševanju enega 

duhovnika pomeni, da pri sv. maši 

molimo za vse napisane mašne name-

ne, sv. maša pa se opravi za prvo napi-

sani mašni namen. Naslednji napisani 

mašni nameni se oddajo duhovnikom, 

ki jim primanjkuje mašnih namenov in 

se zato težje preživljajo. Ti duhovniki 

so nato dolžni te prejete mašne name-

ne čim prej opraviti. Tisti, ki torej 

darujete za oddane sv. maše, naredite s 

tem veliko dobro delo pomoči duhov-

nikom in ste ob tem lahko popolnoma 

brez skrbi, da bodo te sv. maše tudi v 

celoti opravljene. 

ROŽE ZA CERKEV oz. krašenje 

pridelujemo sami na župnijskem vrtu. 

Če bi kdo želel obogatiti obstoječo 

okrasitev naše župnijske cerkve z 

rožami, jih bomo z veseljem vzeli in 

uporabili. V tem primeru pokličite na 

župnijsko telefonsko številko in se 

bomo dogovorili o prevzemu. 

KRANJSKI JASLIČARJI vabijo v 

svoje vrste nove člane. Vabljeni vsi, ki 

imate veselje in nekaj ustvarjalne žili-

ce ter ste pripravljeni del svojega pros-

tega časa nameniti postavljanju jaslic 

v naši župnijski cerkvi. Za dodatne 

informacije pišite na e-mail župnije 

Kranj (zupnija.kranj@rkc.si). 

MOLITEV PRAVIČNEGA 

 

Bil sem mlad, tudi postaral sem se, 

vendar nisem videl, da bi bil pravični zapuščen 

in bi njegov zarod prosil kruha. 

(Ps 37, 25) 

 

V Svetem pismu na mnogih mestih beremo, koliko pripomore goreča 

molitev pravičnega, kako Bog uslišuje nedolžne in kako se molitev iskrenega pred 

Njim dviga kot vonj kadila. Bog ima poseben posluh za ljudi, ki ga iskreno ljubijo 

in živijo življenje polno kreposti. Za vse te velja, da Bog svoje uho nagne k njim, 

ko ga kličejo ob dnevih stiske in jih reši, ko so slabotni. 

Božja pomoč se v takih skrajnih in težkih trenutkih pokaže na različne 

načine. Največkrat se Bog ljudi dotakne tako, da jim podari ali vrne notranjo moč, 

tolažbo, (za)upanje in vero. Božji dotik pa gre včasih celo tako daleč, da v življen-

ja ljudi poseže v nenavadnih prebliskih misli ali spoznanj, konkretnih rešitev ali 

hipnih drugačnih razpletih okoliščin. Morda celo nerazložljivih čudežih. Seveda 

nismo vsi ljudje mistiki ali srečneži, ki bi bili deležni osupljivih Božjih čudežev. 

Smo pa vsi ljudje lahko vse življenje tako zvesti in pravični Božji služabniki, da 

nas bo Bog v trenutku velike stiske nagradil s povsem konkretno rešitvijo. Brez 

skrbi, v svoji uglašenosti Nanj jo bomo zmožni v pravem trenutku slišati, ji zaupa-

ti in slediti. 

Naj nas vsaj v preostanku meseca molitve rožnega venca nagovori prepro-

stost te starodavne Marijanske molitve. Naj nam navdihne voljo in da moči, da 

bomo v enaki veri, gorečnosti ter predani molitvi posnemali vse svete, ki se jih 

spominjamo v začetku novembra. Najbrž so tudi številni naši rajni med njimi. Pre-

danost in zvestoba Kristusu ter Njegovi Cerkvi jim namreč ni bila tuja. To pa je 

pravičnost pravičnega, ki jo opeva Sveto pismo. 

       14. oktober 2018 

Leto 49., št. 11 

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 

15. 10. 

Terezija Avilska, 

redovnica 

7.30 po namenu 

 

19.30 seminar Živi in deli 

Kristusa 

TOR 

16. 10. 

Marjeta, redovnica 7.30 za krščenko 

19.00 Rozalija in Franc Potočnik 

 

SRE 

17. 10. 

Ignacij Antiohijski, 

mučenec 

7.30 starši in sestri Jereb 

19.00 Francka in starši Sagadin 

 

ČET 

18. 10. 

Luka, evangelist 7.30 v zahvalo 

19.00 Franc in Francka Bartol 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

19. 10. 

Pavel od križa,  

duhovnik 

7.30 Janez Kozina, obl. 

19.00 Anica Likar, obl. 

 

SOB 

20. 10. 

Irena, mučenka 7.30 Josip Pejić 

19.00 za zdravje 

 

NED 

21. 10. 

 

 

29. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

MISIJONSKA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Angelca Štern 

19.00 Tilka in Franc Prosen, obl. 

 

 

PON 

22. 10. 

Janez Pavel II., papež 7.30 po namenu 

19.00 + družina Kasunič 

19.30 seminar Živi in deli 

Kristusa 

TOR 

23. 10. 

Severin, škof 7.30  Anton Škulj 

19.00 Mira in Edo Čermak 

 

SRE 

24. 10. 

Anton M. Claret, škof 7.30 Neža Saje 

19.00 Nace Eržen 

 

ČET 

25. 10. 

Darinka, mučenka 

DAN SUVERENOSTI 

7.30 Niko Kumar 

19.00 Mariji Kraljici v čast za mir 

na svetu 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.30 verouk za odrasle 

PET 

26. 10. 

Lucijan, mučenec 7.30 Iva in Ante Čolič 

19.00 starši in sestra Cilenšek 

 

SOB 

27. 10. 

Sabina Avilska, 

mučenka 

7.30 Marija Merlak, obl. 

19.00 1. Marica Grobelnik; 
          2. Frančiška Jagodic, 30. dan 

 

NED 

28. 10. 

30. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

ŽEGNANJSKA 

NEDELJA  

8.00 za župnijo 

10.00 za zdravje v družini 

19.00 Stanko Žmitek in + družina 

Žmitek 

 

PON 

29. 10. 

Narcis, škof 7.30 Ivica in Ante Čolič 
19.00 za duševno in telesno zdravje 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30-14h) 

19.30 seminar Živi in deli 

Kristusa 

TOR 

30. 10. 

Marcel, mučenec 7.30 Nikolaj Zaplotnik, obl. 
19.00 za vse pokojne iz družine Miklič 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30-14h) 

SRE 

31. 10. 

Bolfenk, škof 

DAN REFORMACIJE 

7.30 Janez in Franc Šmid 

15.00 za pobite med in po 2. svet. 

vojni 

19.00 Nežka Šter  

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30-14h) 

15.00 sv. maša pri križu za 

pokopališčem 

ČET 

01. 11. 

VSI SVETI 8.00 za župnijo 

10.00 v čast vseh svetih 

(Porentovi) 

19.00 za duše v vicah 

14.30 molitve za rajne pri vežicah 

17.45 rožni venci za rajne 

20.00 molitev mladih za raj-

ne na pokopališču 

PET 

02. 11. 

Spomin vseh vernih 

rajnih 

7.00 + družina Rudolf 

7.30 Dragica Žibert 

8.00 + družina Kamnar Šubelj  

18.00 Tončka Gašperin 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih 

na domu 
17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

SOB 

03. 11. 

Viktorin Ptujski, škof 7.30 za duhovne poklice 

18.00 starši Martič in Čosič 

- prva sobota 

 

NED 

04. 11. 

31. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

ZAHVALNA  

NEDELJA  

8.00 za župnijo 

10.00 + Perčevi 

19.00 Franc Pušavec 

- nabirka 5 EUR 

10.00 obnovitev zakonskih 

obljub  

(mašuje p. Lojze Markelj) 

PON 

05. 11. 

Zaharija in Elizabeta, 

starši Janeza Krstnika 

7.30 Franjo Čolič 

18.00 + Fajfarjevi 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

06. 11. 

Lenart, opat 7.30 Ivka in Andro Barukčić 

18.00 starši Copot, obl. in Janez 

ter Martina Mertelj 

 

SRE 

07. 11. 

Ernest, opat 7.30 v čast Svetemu Duhu 

18.00 Marija Suchy 

 

ČET 

08. 11. 

Bogomir, škof 7.30  

18.00 Marija in Marjan Jezeršek 

17.00 adoracija pred Najsvetejšim 
18.30 sestanek Župn. karitas Kranj 

PET 

09. 11. 

Posvetitev  

lateranske bazilike 

7.30 v čast Srcu Jezusovemu 
18.00 Marija, Janez in Franc Kozina 

10.00 sveta maša v DUK 

18.30 Taizejska molitev 

SOB 

10. 11. 

Leon Veliki, papež 7.30  

18.00 1. Jelka Kalan, obl.; 

          2. Janez Stenovec, 30. dan 

10.00 ministrantske vaje 

NED 

11. 11. 

32. NEDELJA  

MED  

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Ciril Drinovec, obl. 

19.00 starši Krč 

- izlet župnijskih sodelavcev 


