Otroci in mladina
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni,
in ne branite jim,
kajti takšnih je Božje kraljestvo.« (Lk 18,16)

T

udi najmlajši želijo spoznati Jezusa in njegova
dela. Dovolimo jim, da ga spoznajo, saj jim bo
lahko v času preizkušenj pomagal.
Ko se mladi soočijo s problemi, ki jim niso kos in
nimajo pomoči, jim bo Bog pomagal, če se bodo znali
nanj pravilno obrniti. To jim želimo pokazati pri verouku; nudimo pa jim tudi možnost, da se sprostijo
in so ustvarjalni (oratorij, ideja, skavti).

Ideja					
oratorijska ustvarjalnica za otroke
(glej mesečna oznanila)

Oratorij za otroke		
teden v juliju (glej mesečna oznanila)

Osnovnošolski verouk
vpisovanje prvi teden v septembru
(glej mesečna oznanila)

Naslov: TAVČARJEVA 43, 4000 Kranj
Telefon: 04 280 72 00
e-pošta: zupnija.kranj@rkc.si
Splet: http://zupnija-kranj.rkc.si/
Uradne ure:
ponedeljek in petek: 08.00 – 08.45
torek in četrtek: uro pred večerno sv. mašo
zapovedani prazniki in prosti dnevi: ni uradnih ur
od junija do avgusta: takoj po sv. maši med tednom

Izdajatelj Župnija Kranj. Vse pravice pridržane.

Župnijski urad - uradne ure

Mladinski verouk		
petek ob 18.00

Verouk za odrasle
četrti četrtek v septembru,
oktobru, novembru in marcu,
po večerni sv. maši

Skavti
www.kranj1.skavt.net

Petje
»Aleluja! Pojte GOSPODU novo pesem,
njegovo hvalnico v zborih zvestih!« (Ps 149,1)

S

rečanje s Kristusom pri bogoslužju bi bilo nepopolno, če ne bi bilo petja in glasbe. Zato je vsaka
župnija ponosna, če ima lepo petje in s tem tudi lepo
sodelovanje pri obredih. Vabimo vas k sodelovanju
pri bogoslužnem petju v zborih naše župnije!

Pevski zbori
Župnijski pevski zbor			
poje v nedeljo ob 8.00, vaje v četrtek ob 19.30
Glas liturgije				
poje v nedeljo ob 10.00, vaje v nedeljo ob 08.00
Dlan					
poje pri večerni nedeljski sv. maši,
vaje v nedeljo ob 17.00
Gallus					
poje pri slovesnih sv. mašah, vaje v torek ob 19.45
Kancijanovi otroci			
poje drugo nedeljo ob 10.00, vaje v sredo ob 17.30

Karitas
»Kakor otroci luči hodite; sad luči je v
vsakršni dobroti, pravici in resnici.« (Ef 5,8–9)

K

aritas nam pomaga, ko smo v stiski, pomanjkanju, ko ne zmoremo več. Karitasu pomagamo s
svojimi darovi, ker je naš dar ljudem potrebnim pomoči, največje darilo tudi za nas.
Uradne ure župnijske Karitas
(Tavčarjeva 39, tel. 040 452 905)
ponedeljek: 15.00 – 19.00 (razdeljevanje oblačil)
torek: 14.00 – 17.00 (svetovanja, vpisovanje novih
prosilcev)
petek: 15.00 – 18.00 (kopalnica in pralnica)
razdeljevanje paketov s hrano: na osem tednov, po
veljavnem urniku

Odprta cerkev
sv. Kancijana

P

ri sv. Kancijanu se lahko pohvalimo
s 1500 let neprekinjene tradicije krščanstva na istem mestu, ki ohranja
in krepi našo osebno vero v Boga. K molitvi se zbiramo v župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev mučencev, ki je druga
najpomembnejša gotska stavba v Sloveniji. Vabljeni k obisku in vključitvi v dejavnosti in skupine naše župnije.

Zakramenti
In glejte: jaz sem z vami vse dni
do konca sveta. (Mt 28,20)

B

og, ki nas je ustvaril, je postal majhen, skromen,
ničvreden, umrljiv,...Učlovečil se je, da bi nas
pritegnil k sebi in nas odrešil.
Sam stopa do nas in nas obdaja z milostmi, tudi
preko zakramentov, ki so vidna znamenja njegove
neskončne ljubezni do nas.

Sv. krst
Svete maše
In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil,
jim ga dal in rekel:
»To je moje telo, ki se daje za vas.
To delajte v moj spomin.« (Lk 22,19)

J

ezus je še posebej navzoč v evharistiji s katero se
hranimo kristjani. Ta je najpomembnejši izvir
Boga v katerem kristjan dobi moč za svoje življenje.
Jezus v evharistiji prihaja med nas vsak dan, tudi v
Kranju. Vabimo vas, da se udeležite sv. maš ob delavnikih in zlasti ob nedeljah.
nedelje in zapovedani prazniki:
8.00, 10.00, 19.00 (od junija do avgusta ob 20.00)
delavniki in ostali prazniki:
7.30, 19.00 (od novembra do velike noči ob 18.00)

Priprava za starše in botre:		
drugi torek v mesecu po večerni sv. maši
Krstna nedelja:
po drugem torku v mesecu ob 11.00

Molitev

Sv. zakon
Tečaj priprave na zakon
Za ustrezno pripravo na zakon organiziramo tečaj
priprave na zakon, ki poteka januarja, marca in
junija. Podrobnosti so objavljene na spletni strani
župnije.
Poroka
Za dogovor se oglasite na uradne ure ali pokličite
oz. pišite.

Sv. bolniško maziljenje
Duhovnik obiskuje bolne in ostarele vsak prvi petek
v mesecu. Za prejem sv. bolniškega maziljenja lahko
pokličite v župnišče.

Prvo sv. obhajilo in sv. birma

Če vidite in čutite, da se svojec ali prijatelj poslavlja,
lahko za prejem zadnjega zakramenta pokličete v župnišče izven uradnih ur.

Otroci se na prvo sv. obhajilo in sv. birmo pripravljajo
pri verouku. Za odrasle glejte Katehumenat spodaj.

Pogrebi*

Sv. spoved
nedelje in zapovedani prazniki:
med sv. mašo ob 8.00 in 10.00
prvi petek in prva sobota:
med sv. mašo ob 7.30
celodnevno spovedovanje:
v tridnevju pred vsemi svetimi, Božičem in Veliko
nočjo ter v petek pred Velikim tednom.

Za dogovor pokličite v župnišče.
* pogreb ni zakrament, ampak zakramental, s katerim se v Kristusu poslovimo od bližnjih

Katehumenat
Če nimate vseh zakramentov in jih želite prejeti,
vam bomo z veseljem pomagali. Oglasite se na uradne ure ali pokličite oz. pišite.

»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu,
mojem Odrešeniku…« (Lk 1,46-55)

S

veti Pavel nas vabi, da slavimo Gospoda in se pripravimo na njegov prihod z neprenehno molitvijo. Še več, pravi: »Zmeraj se veselite. Neprenehoma
molite. V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v
Kristusu Jezusu glede vas.« (1 Tes 5,16-18)

Najsvetejše		
Najsvetejše je v naši cerkvi izpostavljeno vsak dan od
jutranje do večerne sv. maše.

Rožni venec			
Rožni venec molimo vsak dan pol ure pred sv. mašo.

Molitvena ura			
Skupni molitvi se še bolj predano posvetimo pri molitveni uri, ki je vsak četrtek eno uro pred večerno sv.
mašo.

Taizejska molitev		
Slavljenje s petjem in glasbo, ki še posebej vabi ljudi,
ki imajo radi glasbo. Organiziramo jo ob posebnih
priložnostih. Podrobnosti objavimo v oznanilih in na
spletni strani.

