
ŽUPNIJSKI SODELAVCI ste vablje-

ni, da se 24. 11. ob 8.30 udeležite sreča-

nja z nadškofom v Zavodu sv. Stanisla-

va v Šentvidu. O raznih cerkvenih služ-

bah, ki jih lahko opravljamo v župniji, 

pa bo predaval dr. Miran Špelič. Sledilo 

bo delo po skupinah in izmenjava vtisov 

iz župnijskega življenja. Tisti, ki se tega 

dogodka nameravate udeležiti, to pro-

sim čim prej sporočite župniku. Zlasti 

se takšnih dogodkov običajno udeležu-

jejo člani župnijskih pastoralnih svetov. 

 

TEDEN KARITAS bo potekal od 25. 

11. do 2. 12., in sicer pod geslom Mla-

dost iz korenin modrosti. Geslo je bilo 

izbrano na podlagi oktobrske škofovske 

sinode v Rimu, ki je bila posvečena 

mladim. 

Osnovno poslanstvo Karitas je 

pomoč sočloveku v stiski in spoštovanje 

dostojanstva vsakega človeka ne glede 

na spol, narodnost, socialne razmere ali 

versko pripadnost. Je pa tudi dolžnost, 

da z leti pridobljene izkušnje posreduje-

mo mladim, ki se bodo dejavno vključili 

med sodelavce Karitas. Sožitje modrosti 

in mladostne energije je tisto, kar v 

današnjem času potrebujemo za uspeš-

no delo. Istočasno moramo spoštovati 

svojstvenost generacij, biti potrpežljivi 

in sposobni empatije. Le tako bomo 

drug drugemu v pomoč pri iskanju 

novih izzivov in rešitev. 

Vsi mladi, ki čutite, da je v živ-

ljenju potrebno storiti nekaj več in ste 

pripravljeni žrtvovati nekaj prostega 

časa v dobrodelne namene, lepo vablje-

ni, da se pridružite sodelavcem Karitas. 

Skupaj bomo sodelovali pri izgradnji 

bolj pravične solidarne družbe. To je 

plemenita oblika ljubezni do bližnjega, 

za katero nas navdihuje Jezus. 

ŽENSKI VEČER v adventu bo 8. 12. ob 

19.00 v zimski kapeli kranjskega župnišča 

na Tavčarjevi 43. Večer bom vodila Meta 

Tavčar, vabiva pa vas oba z župnikom, da 

se srečamo. Že znanci in tudi novi obrazi 

ste zelo dobrodošli. Jesensko srečanje 

smo dobro začele. Vedno več nas je, pri-

hajate s cele Gorenjske in bilo je bogato 

srečanje. Kot letošnja jesen. Bogu hvala 

zanjo. In hvala Bogu, da prihajate. Rdeča 

nit ženskih večerov v letu 2018/2019 je 

Božje kraljestvo. 

Tema adventnega premišljevanja 

in pogovora bo stavek iz molitve Oče naš: 

pridi Tvoje kraljestvo (Mt 6,10). Oče naš 

je edina molitev, ki nas jo je Jezus naučil. 

Je kratka in zaobsega ves nauk našega 

Gospoda. Vedno jo nisem molila z lahko-

to. Kar nekaj časa sem se v svojem  živ-

ljenju bala Božje volje in »Njegovega 

kraljestva«. Nisem razumela, da Gospod 

samo dopušča, da se mi včasih zgodijo 

težke, bolj težke in zelooo težke reči samo 

zato, da bom končno, v veri pokleknila 

predenj, se mu iz srca predala in rekla: 

»Ti pridi, ti si Kralj, tvoje, ne moje naj 

pride in se zgodi.« Kontrola je huda reč in 

če želim kontrolirati Boga… se ne obne-

se. Čeprav je trajalo, da sem res v duši 

začela zaupati in moliti: »Pridi…, naredi 

po tvoje in ne po moje…« 

Dve kraljestvi sta in dva kralja: 

kraljestvo Sveta, ki mu vlada laž; in Kral-

jestvo Resnice, ki mu vlada Troedini. Pre-

poznavamo, kdo je naš kralj in gospodar? 

Komu služimo in kateremu kraljestvu kli-

čemo: »Pridi?!« 

Lepo povabljene. Pridite. In povabite svo-

je sestre, mame, prijateljice, sodelavke, 

sošolke. Vse dobrodošle! V naprej hvala 

za agape, ki ga boste prinesle, da se lahko 

zadržimo še ob pecivu. 

 

ŽE PEČE PIŠKOTE… 
 

…Sveti Miklavž namreč… Je že manj kot en mesec do njegovega 

prihoda in letos nas bo obiskal tudi v naši župniji. Povabili smo ga skupaj s 

kranjskimi skavti. Kar iščimo te dni rdeče obarvano večerno zarjo, ki žari 

kot dobro ogreta Miklavževa nebeška pečica. Gotovo peče tudi za nas… 

S svojim spremstvom bo škof Miklavž k nam prišel v četrtek, 6. 

decembra, ob 18.30 uri. Vstopil bo v župnijsko cerkev, zapeli mu bomo lepo 

pesem, odigrali zanimivo igrico in povedali kaj pomembnega iz globin naše-

ga srca. Sveti Miklavž pa bo obdaril vse pridne otroke, ki ga bodo ta večer 

pričakali v cerkvi. 

Vabljeni otroci, da pridete ta dan k večerni sv. maši in po njej pozdra-

vite dobrega Miklavža. Ker ta sveti mož za vas pripravlja darila, bodo vaši 

starši župnika čim prej obvestili o vaši udeležbi. Vpišejo vas lahko na pose-

ben seznam v zakristiji ali pa vaš prihod najavijo kar na župnijski e-naslov. 

 

V davnih, davnih časih, 

v deželi daleč stran 

je poln svetosti škof živel, 

kot svet Miklavž poznan. 

 

Vsi stari in vsi mladi 

so ga imeli radi. 

Še danes se z neba spusti, 

otroke pridne obdari. 
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PON 

12. 11. 

Jozafat, škof 7.30 po namenu  

18.00 Alojz Kralj 

 

TOR 

13. 11. 

Stanislav Kostka, 

redovnik 

7.30 Terezija in Gabrijel Kozjek 

18.00 Marica in Stane Istenič 

18.30 priprava staršev in 

botrov na sveti krst 

SRE 

14. 11. 

Nikolaj Tavelić, 

mučenec 

7.30 za blagoslov v mladih  

družinah 

18.00 Stanislav Klep 

 

ČET 

15. 11. 

Albert Veliki, škof 7.30 starši in bratje Mlinar 

18.00 + družina Černe 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

16. 11. 

Marjeta Škotska, 

kraljica 

7.30 v zahvalo 

18.00 Barbara Drnovšek Belehar 

18.00 duhovne vaje za bir-

mance na Bledu 

SOB 

17. 11. 

Elizabeta Ogrska, 

redovnica 

7.30 Ivan Košir 

18.00 Franc Pušavec 

 

NED 

18. 11. 

 

 

33. NEDELJA  

MED 

LETOM  

teden zaporov 

8.00 za župnijo 

10.00 Marjeta Čuš, obl. 

19.00 za dušno in telesno zdravje 

 

- krstna nedelja 

10.00 sveto mašo sooblikuje-

jo veroučenci 6. razreda in 

pojejo Kancijanovi otroci 

PON 

19. 11. 

Matilda, redovnica 7.30 po namenu 

18.00 Antonija Kremžar, 30. dan 

 

TOR 

20. 11. 

Edmund, kralj 7.30  starši Malovrh 

18.00 Francka in starši Sagadin 

18.30 seja ŽPS 

SRE 

21. 11. 

Darovanje Device 

Marije 

7.30 po namenu 

18.00 Ljuba Gajser, obl. 

 

ČET 

22. 11. 

Cecilija, mučenka 7.30 starši Gros in Janja 

18.00 Adriana Okorn 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 verouk za odrasle 

PET 

23. 11. 

Klemen I., papež 

DAN RUDOLFA 

MAISTRA 

7.30 Matija Černe 

18.00 Angela Brešar 

 

SOB 

24. 11. 

Andrej Dung Lac in 

drugi vietnamski 

mučenci 

7.30 Željko Domjanič 

18.00 1. Franc Kaltenekar, obl.; 

          2. Marija Dolenc, 30. dan 

 

8.30 srečanje članov ŽPS v 

Šentvidu 

19.00 Cecilijanka za pevce 

NED 

25. 11. 

JEZUS KRISTUS,  

KRALJ 

 VESOLJSTVA 

teden Karitas 

8.00 za župnijo 

10.00 Drobničevi in Žibertovi 

19.00 Mariji Kraljici za mir na 

svetu 

10.00 pri sveti maši  

sodelujejo kranjski skavti 

PON 

26. 11. 

Silvo, opat 7.30 Anton Hartman 

18.00 Edi Bedina 

 

TOR 

27. 11. 

Virgil in Modest,  

škofa 

7.30 za srečen zakon 

18.00 Tone Istenič 

 

SRE 

28. 11. 

Katarina Laboure, 

redovnica 

7.30 + sorodniki 

18.00 Bete Grabanica, mama in 

stara mama 

 

ČET 

29. 11. 

Saturnin, mučenec 7.30 za verne duše 

18.00 Janez in starši Jančar  

17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

18.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

30. 11. 

Andrej, apostol 7.30 Nace Urbiha 

18.00 dr. Peter in starši Vencelj 

ter Berjak 

 

SOB 

01. 12. 

Eligij, škof 7.30 v zahvalo za dobro  

opravljeno delo 

18.00 Janez Kozina, obl. 

 

NED 

02. 12. 

1. ADVENTNA 

NEDELJA -  

NEDELJA  

KARITAS 

8.00 za župnijo 

10.00 Albin Žagar 

19.00 Janez in Rozina Bogataj 

 

PON 

03. 12. 

Frančišek Ksaver, 

redovnik 

7.30 za duše v vicah 

18.00 + Božeglavovi 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

04. 12. 

Barbara, mučenka 7.30 Barbara Gogala 

18.00 + Jäger, Otokar in Angela 

 

SRE 

05. 12. 

Saba, opat 7.30 v čast Svetemu Duhu 

18.00 Miro Kuhar in domači 

 

ČET 

06. 12. 

Nikolaj (Miklavž), 

škof 

7.30 družina Jeršin Seljak 

18.00 Marta Kunstelj 

17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

18.30 obisk Miklavža v cerkvi 

PET 

07. 12. 

Ambrož, škof 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 

18.00 Janko Vidmar, obl. 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih 

na domu 
17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

SOB 

08. 12. 

BREZMADEŽNO 

SPOČETJE  

DEVICE MARIJE 

7.30 za duhovne poklice 

18.00 Peter Grilc 

- prva sobota 

10.00 Ideja - oratorijska 

ustvarjalnica za otroke 

10.00 ministrantske vaje 

19.00 adventni ženski večer 

NED 

09. 12. 

2. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Marica in Stane Istenič 

19.00 + Kovačičevi 

10.00 sveto mašo sooblikuje-

jo veroučenci 8. razreda in 

pojejo Kancijanovi otroci 

16.00 srečanje katehumenov 

z nadškofom 


