OBNOVITVENA DELA
V vseh cerkvah naše župnije (tj. na
župnijski cerkvi in podružničnih cerkvah na Pungartu, na Rožnovenski
cerkvi, na Hujah ter v Čirčah) obnavljamo, posodabljamo in usklajujemo
sisteme zvonjenja. V posameznih primerih se je delala že škoda in je grozil
kolaps cerkvenega zvonjenja. V preteklih desetletjih namreč sistemi zvonjenja na naših cerkvah niso bili sistematično in dolgoročno zanesljivo urejeni. Zato moramo npr. na župnijski
cerkvi menjati celo nosilno konstrukcijo zvonov in kemblje. Poleg tega se
ob tej priložnosti v zvonjenje aktivira
dodatni peti zvon, ki je bil do sedaj
neaktiven. Dodatni oz. četrti zvon se
aktivira tudi v Čirčah. Novo zvonjenje
na vseh naših cerkvah bo po teh obnovitvenih delih bolj tekoče, tonsko pravilno in prilagojeno mestnemu okolju.
Poleg tega bodo zjutraj ob sedmih,
opoldne, v petek ob treh popoldne in
v soboto ob štirih popoldne naenkrat
zvonile vse naše cerkve. Večerni ave
pa bodo najprej začele zvoniti cerkve
v Čirčah, na Pungartu in na Hujah,
nato se bo oglasila Rožnovenska cerkev ter končno ob mraku še župnijska
cerkev, ki bi sicer preglasila ostale
cerkve v bližini. Na ta način v mestu
Kranj ustvarjamo krščansko zvočno
kuliso in spominjamo vse prebivalce
Kranja ter obiskovalce na naše skupne
krščanske korenine, identiteto in vrednote.
Z mesecem septembrom začenjamo obnavljati tudi fasado stavbe
na Tavčarjevi 39, ki je vidna z mostu
čez Kokro. S tem bo pogled na mesto
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in mogočne cerkvene stavbe s kokrškega mostu še lepši.
POROKE IN POGREBI
Zakrament poroke sta prejela Luka
Mrzelj in Jutra Černilogar.
Zakramental cerkvenega pokopa
so prejeli Dušan Justin, Julija Bizovičar, Vladimir Henrik Bitenc in Marija
Šimenc.

21. julij 2019
O BOŽJI MILOSTI V PREIZKUŠNJAH

BOŽJA BESEDA
28. 7. 2019 (17. nedelja med
letom): 1 Mz 18,20-32; Ps 138,1-3.6-8;
Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 (»Tudi jaz
vam pravim: Prosíte in vam bo dano!
Iščite in boste našli! Trkajte in se vam
bo odprlo!« Lk 11,9).
4. 8. 2019 (18. nedelja med
letom): Prd 1,2,2.21-23; Ps 90,1-2.6-9;
Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 (»Tako je
s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa
bogat pred Bogom.« Lk 12,21).
11. 8. 2019 (19. nedelja med
letom): Mdr 18,6-9; Ps 33,1.12.1819.20-22; Heb 11,1-2.8-19 ali 11,1-2.812; Lk 12,32-48 ali 12,35-40 (»Ne boj
se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil,
da vam da kraljestvo.« Lk 13,32).
15. 8. 2019 (Marijino vnebovzetje – Veliki Šmaren): Raz 11,19;12,16.10; Ps 45,10.11.12.16; 1 Kor 15,2026; Lk 1,39-56 (»Elizabeta je postala
polna Svetega Duha.« Lk 1,41).
18. 8. 2019 (20. nedelja med
letom): Jer 38,4-6.8-10; Ps 40,2.3.4.18;
Heb 12,1-4; Lk 12,49-53 (»Prišel sem,
da vržem ogenj na zemljo, in kako
želim, da bi se že razplamtel!« Lk
12,49).

Marsikdo je v življenju izkusil občutek, kako je, če se Božja milost v polnosti ozre nanj. Takrat ga Bog v vsem obilju obdari s tistim, po čemer je hrepenel
mnoga leta. Mož in žena, ki sta leta zaman hrepenela po otroku, izvesta, da je
žena zanosila in čez devet mesecev se jima rodi zdrav otrok. Dekle in fant, ki si
želita prave ljubezni, nenadoma spoznata drug drugega, s katerim se jima ljubezen v polnosti uresniči. Nekdo, ki je bil bolan in je v bolezni trpel dolge mesece,
dobi izvid, ki mu potrdi, da je popolnoma ozdravel.
Kdor je dospel do tako velike milosti, je bil v sebi najprej globoko preizkušan. Šele tisti, ki so v upanju in potrpežljivosti zdržali, so po mnogih letih dospeli do pokrajine zelenih gričev in potokov. Trpljenje in pomanjkanje sta nam
dobro znana. Takrat nas preizkuša mnogo misli: da nikoli ne bo bolje; da nimamo
več moči, da bi zdržali; da nas Bog ne usliši; da ga morda sploh ni; da gre vsem
drugim bolje; da vse skupaj nima smisla… Vera in upanje v času trpljenja tlita
kot šibka žerjavica, ki niha med tem ali naj žari ali naj kar ugasne. Preizkušani
smo v veliki potrpežljivosti, v prenašanju hudega in bolečega; v veri ter upanju,
naj se vendar oprimemo Boga in zaupamo, da nas vodi po poti blaginje in ne nesreče. Potem pa vendar pride dan, ko Božja milost stre verige našega trpljenja in
smo kakor Izraelsko ljudstvo poklicani: Veseli se, hči Sionska, vriskaj hči Jeruzalemska!
Dan veselja in vriskanja pa se ne zgodi vsak dan. Prav tako »glavnega
dobitka« Božje milosti ni deležen vsak od nas. Zato pa so tisti, ki se jim to zgodi,
poklicani k toliko večjemu pričevanju in prinašanju upanja tistim, ki so še na poti.
Vsi pa smo poklicani k velikemu upanju in pričakovanju, saj imamo v obilnih
Božjih darovih zagotovilo, da Bog v vsej polnosti dela za nas in da vsakogar blagoslovi ob pravem času. Pogum!
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 praznike ni uradnih ur. Internetna stran: zupnija-kranj.rkc.si. E-pošta: zupnija.kranj@rkc.si.

PON Marija Magdalena,
22. 07. svetopisemska žena

7.30 Mici in Nace Ušlakar
19.00 Mariji v zahvalo

7.30 Stanko Hočevar
TOR Brigita Švedska,
23. 07. redovnica, sozavetni- 19.00 za nove duhovne poklice
ca Evrope
SRE Krištof, mučenec
24. 07.

7.30 Mici Pernuš
19.00 Anica Žontar

ČET Jakob starejši,
25. 07. apostol

7.30 Mariji Kraljici miru za mir na 18.00 adoracija pred
svetu
Najsvetejšim
19.00 Alojz Kralj

PET Joahim in Ana,
26. 07. starši Device Marije

7.30 RMB: rodbini Virnik in
Kristančič
19.00 Vinko Konc

7.30 brat Marjan in starši Anderlič
SOB Gorazd, Kliment in
27. 07. drugi učenci Cirila in ter Smeh
Metoda
19.00 starši Verdenik
NED
28. 07.

17. NEDELJA
MED
LETOM

PON Marija Snežna
05. 08.

7.30 po namenu

TOR Jezusova spremenitev
06. 08. na gori

19.00 + družina Miklič

SRE Kajetan, duhovnik
07. 08.

7.30 v čast Svetemu Duhu

ČET Dominik, ustanovitelj
08. 08. dominikancev

19.00 v čast Svetemu Duhu za
zdravo pamet

PET Terezija (Edith Stein),
09. 08. mučenka

7.30 Albina Grašič, 30. dan

SOB Lovrenc, mučenec
10. 08.

19.00 1. Julija Bizovičar;
2. Marija Šimenc, 30. dan

NED
11. 08.

8.00 za župnijo
10.00 Ivan Černelč
20.00 1. Edo in Mira Čermak;
2. Vladimir Henrik Bitenc,
30. dan

19. NEDELJA
MED
LETOM

8.00 za župnijo
10.00 v zahvalo
20.00 v zahvalo Srcu Jezusovemu
PON Ivana Šentalska,
12. 08. redovnica

7.30 Marija Šimenc
19.00 v čast Materi Božji za
telesno zdravje

18.00 adoracija pred
Najsvetejšim

PON Marta in Marija,
29. 07. Lazarjevi sestri

7.30 Marija Šimenc
19.00 Julija Bizovičar, 30. dan

TOR Gertruda, opatinja
13. 08.

7.30 Ignac in Tilka Černe
19.00 Gašperinovi

19.30 priprava na sveti krst

TOR Rufin, mučenec
30. 07.

7.30 Anka in Jože Parte
19.00 Rozalija Kramar

SRE Maksimilijan Marija
14. 08. Kolbe, mučenec

7.30 Franc Oštrek, obl.

19.30 sveta maša z Marijino
procesijo na Primskovem

SRE Ignacij Lojolski,
31. 07. redovni ustanovitelj

7.30 v zahvalo in za zdravje
19.00 Ignac Eržen

ČET
15. 08.

8.00 za župnijo
10.00 Štefan Čenčič, obl.
20.00

ČET Alfonz Marija Ligvo- 7.30 Franc in Boštjan Erce
19.00 Milan Žuravlev
01. 08. rij, škof

18.00 adoracija pred
Najsvetejšim

PET Porcijunkula
02. 08.

- prvi petek
- dopoldne obhajilo bolnih na
domu
18.00 adoracija pred
Najsvetejšim

7.30 v čast Srcu Jezusovemu
19.00 v čast Devici Mariji
Angelski

SOB Lidija, svetopisemska 7.30 za duhovne poklice
19.00 za zdravje
03. 08. žena
NED
04. 08.

18. NEDELJA
MED
LETOM

8.00 za župnijo
10.00 ČIRČE: Franc Erce
20.00 Marija in Franc Šparovec

MARIJINO
VNEBOVZETJE VELIKI
ŠMAREN

PET Rok, spokornik
16. 08.

7.30 PUNGART: za zdravje
19.00 Francka in starši Sagadin
7.30 + družina Žabkar
19.00 brat in starši Bukovnik

- prva sobota

SOB Hijacint, redovnik
17. 08. ZDRUŽITEV
PREKMURSKIH
SLOVENCEV

- nabirka 5 EUR

NED
18. 08.

8.00 za župnijo
10.00 HUJE: Miklavovi
20.00

20. NEDELJA
MED
LETOM

10.00 sveta maša v DUK

- krstna nedelja

