
BLAGOSLOV ZVONOV 

V nedeljo, 13.10. ob 10h, je na Hujah 

slovesnost ob zaključku obnovitvenih 

del na zvonilih vseh naših cerkva. 

Nadškof dr. Stres pride mazilit dva 

nova zvonova in darovat slovesno 

mašo, po kateri sledi druženje. Vsi 

vabljeni, še posebej pevci in narodne 

noše. Od četrtka do sobote pred slove-

snostjo ste naprošeni, da v župnišče, 

pred ali po maši, oddate pecivo za ta 

dogodek. 

Še vedno iščemo botra za novi 

402 kg bronasti zvon na Hujah, ki je 

posvečen sv. Družini. Velikemu zvo-

nu, ki je posvečen sv. Jožefu, je boter 

postala družina Krč, za kar se ji v 

imenu župnije lepo zahvaljujem. Sicer 

pa zelo dobrodošli vsi vaši finančni 

darovi za stroške obnove naših zvonil. 

Dar lahko oddate pri ofru na Hujah ali 

prinesete osebno v župnišče. V naprej 

Bog lonaj. 

KATEHUMENAT 

Odrasli, ki želite na velikonočno vigi-

lijo 2020 prejeti krst in/ali birmo, vab-

ljeni v katehumenat v Kranju. Za 

informacije pokličite na župnijski 

telefon ali pišite na e-naslov. 

PRIPRAVA NA ZAKON 

V letu 2020 je tečaj priprave na zakon 

v Kranju naslednje termine: 24.–26.1., 

13.– 15.3. in 5.–7.6. Obvezna je pred-

hodna prijava na e-naslov. 

REZERVIRAJMO SI ČAS 

10.11.2019 ob 7h, izlet župnijskih 

sodelavcev na Svete gore in Olimje; 

6.12.2019 ob 18h, obisk sv. 

Miklavža; 

4.1.2020 ob 18h, koncert žup-

nijskih pevskih zborov; 

12.1.2020 ob 15h, dekanijsko 

srečanje odraslih cerkvenih pevskih 

zborov v Predosljah; 

25.4.2020 zjutraj, romanje treh 

kranjskih župnij na Koroško; 

14.6.2020 ob 10h, zlata maša 

prelata Stanislava Zidarja; 

31.7. do 6.8., romanje mladih iz 

treh kranjskih župnij na Mladifest v 

Medžugorju. 

POROKA IN POGREBI 

Zakrament poroke sta prejela David 

Pali in Špela Naglič. 

Zakramental pokopa so prejeli: 

Maja Kaštrun, Rozalija Ploj, Ana Hro-

vat, Alojzija Retelj, Marija Djokić, 

Boris Toplak, Alojzija Osterman, Miha-

el Šavs. 

BOŽJA BESEDA 

22.9.2019 (Slomškova nedelja): Am 8,4

-7; Ps 113,1-2.4-6.7-8; 1 Tim 2,1-8; Lk 

16,1-13 ali 16,10-13 (»Kdor je v najma-

njšem zvest, je zvest tudi v velikem.« 

Lk 16,10). 

29.9.2019 (26. nedelja med 

letom): Am 6,1.4-7; Ps 146,7-10; 1 Tim 

6,11-16; Lk 16,19-31 (»Če ne poslušajo 

Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali 

prepričati, četudi kdo vstane od mrt-

vih.« Lk 16,31). 

6.10.2019 (Rožnovenska nedel-

ja): Hab 1,2-3;2,2-4; Ps 95,1-2.6-7.8-9; 

2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 

(»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži 

nam vero!'« Lk 17,5). 

13.10.2019 (28. nedelja med 

letom): 2 Kr 5,14-17; Ps 98,1-4; 2 Tim 

2,8-13; Lk 17,11-19 (»Ko je eden 

izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se 

je vrnil in z močnim glasom slavil 

Boga« Lk 17,15). 

PETJE PRI MAŠI 

 

Odkar se v molitvi zatekamo k Bogu, je v našem bogoslužju prisotna tudi 

pesem. Pesmi so tesneje povezane z našimi čustvi kot govorjena beseda in globlje 

nagovarjajo človeka – tako tistega, ki poje, kot tistega, ki posluša. Sveti Avguštin je 

vedel, da se naša duša pri petju lažje in bolj zaupno odzove, zato je napisal: Kdor 

lepo poje, dvakrat moli. Človek je vedno iskal način, kako bi svoje življenje prelil v 

zvok. Iskal je, kako bi z glasbo Bogu še bolj zaupno izpovedal svoje veselje in bole-

čino, ljubezen in strah, upanje in hvaležnost. 

Cerkveno bogoslužje je zasnovano tako, da so k petju povabljeni vsi verniki. 

Petju so namenjeni odpevi med mašo, ljudske pesmi, petje litanij, križevega pota in 

še mnogo drugih. Toda mnogo ljudi si ne upa peti. Bojijo se, da nimajo dovolj poslu-

ha, čeprav za molitev in sodelovanje pri ljudskem petju posluh ni potreben. Lepše je, 

če cerkev zadoni v – čeprav nekoliko razglašenem, a polnem petju, kot če poje le 

peščica izbranih glasov. Skupno petje tudi ustvarja vzdušje povezanosti, ko pesem, 

molitev in s tem naše življenje skupaj prinašamo pred Boga. 

Del bogoslužja pa je namenjen zahtevnejšim skladbam. Gre za glasbena dela, 

ki zahtevajo več glasbenega znanja, nadarjenosti, vaje, pogosto pa tudi duhovne glo-

bine in zrelosti pri interpretaciji. Pri takih skladbah večina navzočih postane poslu-

šalci. Pustijo se nagovoriti prek glasbenikov in pevcev, ki s svojimi darovi oznanjajo 

Boga ter posredujejo Božjo lepoto. 

Vsi talenti in ljudje dobre volje se lahko dejavno vključite k petju v kranjski 

cerkvi. Z veseljem vas pričakuje ga. Prašnikar, ki na harmoniju spremlja ljudsko pet-

je pri jutranji maši (od ponedeljka do sobote). Zelo veseli vas bodo zborovodje naših 

pevskih zborov: g. Gorenc pri Župnijskem pevskem zboru (nedelja ob 8.00), ga. 

Jerala pri Glasu liturgije (nedelja ob 10.00) in Kancijanovih otrocih (občasno), ga. 

Falle pri skupini Dlan (nedelja ob 19.00) in ga. Gabrijel pri Gallus (enkrat mesečno). 

Pevci, župnija vas potrebuje! 

    15. september2019 
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PON 

16. 09. 

Kornelij, papež 7.30 v zahvalo Mariji z Brezij za 

varstvo pred naravnimi nesrečami 

19.00 Francka in starši Sagadin 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

17. 09. 

Lambert, mučenec 7.30 za zdravje na duši in telesu 

19.00 + Ivanka Gašperin, 10. obl. 

19.30 sestanek ŽPS 

SRE 

18. 09. 

Irena, mučenka 7.30 mož in starši Eržen - Hartman 

19.00 Julija Bizovičar 

 

ČET 

19. 09. 

Januarij, mučenec 7.30 v zahvalo 

19.00 Mimi Berjak 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

20. 09. 

Andrej Kim Taegon 

in drugi korejski 

mučenci 

7.30 Pavla Kveder, obl. 

19.00 Alojzija Osterman, 30. dan 

 

SOB 

21. 09. 

Matej, apostol 7.30 Ivan Starič, obl. 

19.00 Marica Benedik 

8.00 odhod na Stično mladih 

(Čebelica) 

19.00 pri sv. maši orgla  

Barbara Pibernik 

NED 

22. 09. 

 

25. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

SLOMŠKOVA 

 

8.00 za župnijo 

10.00 Jakob in Frančiška Kozelj, 

obl. 

19.00 oče, mama in brat Falle 

 

PON 

23. 09. 

Pij iz Pietrelcine, 

duhovnik 

7.30 Jezusovemu in Marijinemu 

srcu 

19.00 za moč v preizkušnjah  

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

24. 09. 

Anton Martin  

Slomšek, škof 

7.30 Ljudmila Lampe 

19.00 starša in oba brata Jakopin 

19.30 srečanje bralcev Božje 

besede 

SRE 

25. 09. 

Nikolaj, kmet 7.30 Mariji Kraljici miru za mir na 

svetu 

19.00 Janez Blažun  

 

ČET 

26. 09. 

Kozma in Damijan, 

mučenca 

7.30 + družini Rupnik in Jeran 

19.00 Mirko Petrovič, obl. in hčer-

ka Darinka 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

27. 09. 

Vincencij Pavelski, 

ust. lazaristov 

7.30 k Svetemu Duhu 

19.00 Barbara Gogala 

 

SOB 

28. 09. 

Venčeslav, mučenec 7.30  

19.00 Franja Jagodic in družina 

10.00 nastop učencev Glasbe-

ne šole Kranj 

19.00 pri sv. maši poje Gallus 

NED 

29. 09. 

26. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Ivan Močnik, obl. 

15.00 za zdravje 

19.00 Janez Prosen 

15.00 sveta maša z bolniškim 

maziljenjem in srečanje za 

starejše 

PON 

30. 09. 

Hieronim, duhovnik 7.30 Alojz Dolenc  

19.00 Damjan Konc  

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

01. 10. 

Terezija Deteta Jezusa, 

devica 

7.30 Alojz in starši Vene 

19.00  

 

SRE 

02. 10. 

Angeli varuhi 7.30 v čast Svetemu Duhu 

19.00 Ivan Peternel 

- dopoldne obhajilo bolnih na 

domu 

ČET 

03. 10. 

Gerard, opat 19.00 Ivan Kamnar, obl.  18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.30 sestanek ŽKK 

PET 

04. 10. 

Frančišek Asiški, 

redovni ustanovitelj 

7.30 v čast Srcu Jezusovemu  

 

- prvi petek 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim  

SOB 

05. 10. 

Marija Favstina 

Kowalska, redovnica 

19.00 za duhovne poklice  - prva sobota 

8.30 odhod na ministrantski 

nogomet (Čebelica) 

19.00 pri sveti maši poje  

Ingenium Ensemble 

NED 

06. 10. 

27. NEDELJA 

MED 

LETOM - 

ROŽNOVENSKA  

 

8.00 za župnijo 

10.00 starši in bratje Flajnik 

19.00 Janez Fajfar 

- nabirka 5 EUR 

10.00 sodelujejo veroučenci  

8. razreda 

11.00 ministrantske vaje 

PON 

07. 10. 

Rožnovenska mati 

božja 

7.30 RMB: starši Modic 

19.00 za zdravje 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

08. 10. 

Benedikta, mučenka 7.30 Rozalija Porenta, Jožica 

Skuber in Mici Pernuš 

19.00 starši Lavrič 

19.30 priprava na sveti krst 

SRE 

09. 10. 

Abraham in Sara, sp. 

očak in žena 

7.30 Ožbovtovi  

19.00 Mihael Šavs, 30. dan 

 

ČET 

10. 10. 

Florencij, mučenec 7.30 za zdravje na duši in telesu  

19.00  

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

11. 10. 

Filip, diakon 7.30  

19.00 Angela Čemažar 

10.00 sveta maša v DUK 

SOB 

12. 10. 

Maksimiljan Celjski, 

mučenec 

7.30  

19.00 Julija Bizovičar 

19.00 pri sveti maši poje Dlan 

19.45 Taizejska molitev 

NED 

13. 10. 

28. NEDELJA  

MED  

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 HUJE: 1. Rešetovi; 

                      2. Maroltovi 

19.00 Franc in Tilka Prosen, obl. 

10.00 nadškofov blagoslov 

zvonov na Hujah 


