
…IN ŽUPNIJSKE KARITAS 

KRANJ, ki je, kot vsako leto, 

tudi za leto 2018 naredila pre-

gled svojega dela. 

Na novo je prišlo po 

pomoč 24 družin in 14 posamez-

nikov, večinoma upokojencev. 

Vseh prejemnikov pomoči je 

bilo 775. Od tega je bilo 185 

družin, 61 samskih oseb, 46 sta-

rejših in invalidov ter deset brez-

domcev. 

Rednih prejemnikov pake-

tov je bilo 698. Razdeljenih je 

bilo 1.490 paketov hrane. Naj-

več hrane je bilo dobavljene iz 

blagovnih rezerv Evropske uni-

je, in sicer 22.420 kg. Nadškofij-

ska karitas Ljubljana je zagoto-

vila 5.950 kg hrane. V akcijah 

Hofer pa jo je bilo zbrane 458 

kg. Skupaj je bilo tako razdelje-

nih 28.838 kg hrane. 

Župnijska karitas Kranj je 

plačala za 5.194 EUR položnic, 

kot kritje za nujne življenjske 

stroške. Pomoč pri nakupu šol-

skih potrebščin je prejelo 75 

otrok. V začetku šolskega leta je 

bilo razdeljenih 500 zvezkov in 

drugih šolskih potrebščin (tj. tor-

bic, barvic, svinčnikov). V akciji 

Družina je pet oseb prejelo 

pomoč pri nakupu kurjave. Žup-

nijska karitas Kranj pa je finanč-

no podprla tudi poletni oratorij v 

Župniji Kranj in organizirala sre-

čanje starejših, bolnih in invali-

dov s pogostitvijo. 

Poleg tega je bilo razdelje-

nih več kot 5.000 kg oblačil in 

večje število otroške opreme ter 

drugih gospodinjskih pripomoč-

kov. Vse leto je obratovala kopal-

nica za brezdomce in pralnica. 

Župnijska karitas Kranj je v 

letu 2018 imela 13 rednih sodela-

vcev in 10 občasnih, ki so skupaj 

opravili 3.120 delovnih ur prosto-

voljnega dela. 

Vsi sodelavci Župnijske 

karitas Kranj se vsem, ki pomaga-

te pri uspešnem izpolnjevanju 

začrtanega dobrodelnega progra-

ma lepo zahvaljujejo in vam želi-

jo vse dobro v letu 2019. 

 

ŽUPNIJSKA PISARNA naše 

župnije po novem obratuje v prit-

ličju župnišča na Tavčarjevi 43. 

Najdete jo takoj desno za stekle-

nimi vrati, t. j. nasproti vhoda v 

zimsko kapelo oziroma župnijsko 

dvorano. Tako se za naročilo sv. 

maše, ureditev pogreba, prejem 

potrdila za botra ipd. ne bo več 

potrebno vzpenjati po stopnicah v 

prvo nadstropje. Vabljeni k obis-

ku. 

LETNO POROČILO ŽUPNIJE KRANJ… 

 

Tudi v letu 2018 je naša župnija imela približno 14.000 prebivalcev. Še vedno oce-

njujemo, da jih je od tega okrog 10.000 katoličanov. Ostali prebivalci ostajajo predvsem 

pravoslavni, muslimani in nereligiozni. 

Na področju zakramentov in zakramentalov smo imeli 23 krstov (leto prej 11). Od 

tega je bilo 21 otrok krščenih v prvem letu življenja, eden v starosti od drugega do šestega 

leta in eden v starosti nad 18 let. Izmed krščenih otrok jih 13 prihaja iz cerkvenega zakona, 

eden samo iz civilnega zakona in 9 iz zunajzakonske skupnosti. K prvemu obhajilu je pris-

topilo 16 otrok (leto prej 24). Vsi so bili iz tretjega razreda osnovne oz. veroučne šole. 

Obhajil smo podelili približno 34.500. Okvirno je v cerkvi na nedelje obhajilo prejelo 460 

vernikov, na delavnike 40 in na prve petke 80. Povprečno število obhajil na domu je bilo po 

sedem na prve petke, ob božiču in veliki noči. V Domu upokojencev Kranj je bilo razdelje-

nih približno 620 obhajil. Birme lansko leto ni bilo. Za veroučence in mlade so bila organi-

zirana štiri spokorna opravila s posamično spovedjo in tri za odrasle (pred zapovedanimi 

prazniki). Bolniško maziljenje je prejelo 135 oseb, od tega 120 v cerkvi in na domu in 15 v 

domu ostarelih. Cerkvene poroke so bile tri (tudi leto prej tri), in sicer vse med katoliškim 

ženinom in nevesto. Od teh se je en par poročil več let po civilni poroki. V župniji je bilo 

cerkveno pokopanih 50 oseb (leto prej 62). Od teh jih je bilo previdenih (t. j. s spovedjo, 

bolniškim maziljenjem ali prejemom svete popotnice) 12 (leto prej 20). Povprečno število 

nedeljnikov je bilo 703 (leto prej 700). Od tega je bilo povprečno 213 moških, 363 žensk in 

127 otrok. 

Skupine, ki so delovale v naši župniji so bile: bralci Božje besede, mežnarji, izredni 

delivci obhajila, ministranti, župnijski pevski zbor, MePZ Glas liturgije, vokalno – instru-

mentalna skupina Dlan, KZ Gallus, OPZ Kancijanovi otroci, ljudski pevci, pritrkovalci, 

molitvena skupina (četrtkova, na prve petke in ženski večeri), kateheti, animatorji (oratorij 

in oratorijske ustvarjalnice), skavti, mladinska veroučna skupina, zakonske skupine, prosto-

voljci župnijske karitas, misijonski odbor, sodelavci za urejanje bogoslužnih in pastoralnih 

prostorov (krasilci, jasličarji, svečarji, čistilci), župnijski pastoralni svet, gospodarski svet 

in ključarji. V župniji je potekal tudi katehumenat (pet oseb) in trije tečaji priprave na sv. 

zakon (134 parov). 
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PON 

04. 02. 

Leon, mučenec 7.30 Franc Eržen, 20. obl. 

18.00 Ivan Peternel 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

05. 02. 

Agata, devica in 

mučenka 

7.30 po namenu  

18.00 starši Martič 

18.30 sestanek Gospodarske-

ga sveta 

SRE 

06. 02. 

Pavel Miki in drugi 

japonski mučenci 

7.30 Veronika Oštrek, obl. 

18.00 za otroke 

 

ČET 

07. 02. 

Egidij, redovnik 7.30 + družina Farič in Silva  

Potočnik 

18.00 Robert Derk 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

08. 02. 

Hieronim, redovnik 

SLOVENSKI KUL-

TURNI PRAZNIK 

7.30 Gogalovi in Roblekovi 

18.00 + kulturni ustvarjalci in 

Angela Tomanič  

10.00 sveta maša v DUK; 10.00 

Taizejska molitev; 11.00 adora-

cija s skupnostjo Emanuel; 13.00 

adoracija s skavti; 14.00 voden 

ogled  župnijske cerkve; 18.30 

koncert ob kulturnem dnevu 

SOB 

09. 02. 

Apolonija, mučenka 7.30 za dober namen 

18.00 1. Katja Bavcon in za  

zdravje družine; 

          2. Barbara Žan, 30. dan 

 

NED 

10. 02. 

 

5. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 1. Franc Jerman; 

          2. Zdenka Avguštin, 30. dan 

19.00 Stanislav Merlak, obl. 

10.00 sveto mašo sooblikuje-

jo veroučenci 5. razreda in 

pojejo Kancijanovi otroci 

PON 

11. 02. 

Lurška Mati Božja 7.30 Marija Debelak 

18.00 za blagoslov v mladih  

družinah 

 

TOR 

12. 02. 

Evlalija, mučenka 7.30 Janez Svetek 

18.00 Viktor Cilenšek 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 

13. 02. 

Kristina, vdova 7.30 Zlatka Kranjc 

18.00 Mimi Kukič, Ana in Jože Parte 

 

ČET 

14. 02. 

Valentin, mučenec 7.30 za blagoslov v družini 

18.00 Franc Konc, obl. 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 sestanek ŽK 

PET 

15. 02. 

Klavdij, redovnik 7.30 Odarjevi 

18.00 Francka in starši Sagadin 

 

SOB 

16. 02. 

Julijana, mučenka 7.30 za duše v vicah 

18.00 Viktor Flat 

 

NED 

17. 02. 

6. NEDELJA 

MED 

LETOM 

 

8.00 za župnijo 

10.00 1. za telesno in duševno  

zdravje; 

          2. Emilija Kralj, 30. dan 

19.00 starši Kleč in Semen  

- krstna nedelja 

PON 

18. 02. 

Flavijan, škof 7.30  

18.00 starši Papler 

 

TOR 

19. 02. 

Bonifacij, škof 7.30 Stanko Hočevar 

18.00 Anton Kovač 

 

SRE 

20. 02. 

Leon Sicilski, škof 7.30 Katarina Čelešnik in Ana 

Homan 

18.00 Jože Likar, obl. 

19.00 srečanje Sensiplan 

ČET 

21. 02. 

Irena, devica 7.30  

18.00 priprošnja k Svetemu Duhu 

17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

18.30 sestanek za starše  

birmancev 

PET 

22. 02. 

Sedež apostola Petra 7.30  

18.00 Franc Erce 

 

SOB 

23. 02. 

Polikarp, škof in  

mučenec 

7.30 po namenu 

18.00 Rudolf Gašperin 

 

NED 

24. 02. 

7. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Kozinovi 

19.00 Mimi in Lucijan Berjak 

15.00 dekanijsko srečanje 

članov ŽPS na Primskovem 

PON 

25. 02. 

Valburga, opatinja 7.30 Matija in Marija Sedej 

18.00 Mariji Kraljici za mir na 

svetu 

 

TOR 

26. 02. 

Aleksander, škof 7.30 za mami 

18.00 za prošnje oddane  

8. februarja 

 

SRE 

27. 02. 

Gabrijel Žalostne 

Matere Božje,  

redovnik 

7.30   

18.00 Štefan Bolčina, obl.  

 

ČET 

28. 02. 

Ožbolt, škof 7.30  

18.00 Anica Merlak  

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

18.30 predavanje zakoncev 

Siter 

PET 

01. 03. 

Albin, škof 7.30 Marjan Anderlič, obl. 

18.00 v čast Srcu Jezusovemu 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih na 

domu 

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

SOB 

02. 03. 

Neža Praška, devica 7.30 za duhovne poklice 

18.00 za otroke 

- prva sobota 

10.00 ministrantske vaje 

 

NED 

03. 03. 

8. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Angelca Štern, obl. 

19.00 Dušan Bezlaj in Vladimir 

Omejec 

- nabirka 5 EUR 


