
Z AVTOM DO SV. KANCIJA-

NA 

Brezplačni 15 minutni dostop 

do naše župnijske cerkve v sta-

rem mestnem jedru Kranja je 

mogoč ob nedeljah, na veliki 

šmaren 15. avgusta, na vse 

svete 1. novembra in na božič 

25. decembra, in sicer med 

7.30 in 12.00 uro. 

Dostop poteka tako, da se 

na tipkovnici na stebru pred dvi-

žnimi stebrički na mostu čez 

Kokro vtipka bogoslužna koda 

25121. Vzame se listek za 

izstop, počaka na zeleno luč in 

pripelje do cerkve. Pri izhodu se 

na stebru pred dvižnimi stebrički 

na mostu čez Kokro ta listek 

vtakne v režo, počaka na zeleno 

luč in odpelje z mosta. 

Na ta način se lahko vse 

tiste, ki težko hodijo ali jih ovira 

slabo vreme, pripelje k mašam v 

župnijsko cerkev oziroma jih 

pride iskat po maši. Dovoljenje 

za vstop in izstop v mesto traja 

15 minut, zato je v primeru dalj-

šega postanka potrebno avto v 

vmesnem času parkirati izven 

starega mestnega jedra, npr. na 

parkirišču na Hujah. 

Hvala g. županu Matjažu 

Rakovcu in svetnikom Mestne 

občine Kranj za to olajšanje dos-

topa do kranjske mestne cerkve v 

času maš na nedelje in zapoveda-

ne praznike. 

 

KRSTI IN POKOPI 

Zakrament krsta sta prejela Sara 

Pintarič in Vid Vidovič. 

Cerkveni pokop so prejeli 

Marta Juvan, Franc Ostanek in 

Karel Pintar. 

 

BOŽJA BESEDA 

12. 1. 2020 (Nedelja Jezusovega 

krsta): Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-

10; Apd 10,34-38; Mt 3,13-17 

(»Jaz vas krščujem v vodi, pride 

pa močnejši od mene; on vas bo 

krstil v Svetem Duhu in ognju« 

Lk 3,16). 

19. 1. 2020 (2. nedelja med 

letom): Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4.7-

10; 1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 (In 

Janez je izpričal: »Videl sem 

Duha, ki se je spuščal z neba 

kakor golob in ostal nad njim« Jn 

1,32). 

26. 1. 2020 (3. nedelja med 

letom, nedelja Svetega pisma): Iz 

8,23-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 

1,10-13.17; Mt 4,12-23 ali 4,12-

17 (»Jezus je hodil po vsej Galile-

ji. Učil je po njihovih shodnicah 

in oznanjal evangelij kraljestva.« 

Mt 4,23). 

O ČISTOSTI 

 

Eden najlepših pogledov, ki jih vidimo z letala, je pogled na belino snega, ki pre-

kriva gore. Človek leti nad vrhovi, strminami in predeli, ki jih ne dosega človeški korak. 

Nanje ne stopa žival, celo smog in nesnaga mest ne legata nanje. Ta pobočja ostanejo 

popolnoma neokrnjena in takšna, kot so bila ustvarjena. Narava je poskrbela, da v sebi 

ohranja predele, ki v svoji nedotaknjenosti ostajajo popolnoma čisti, izvorni, prvinski. 

K življenju v čistosti je poklican vsak človek. Velik pomen čistosti se vpleta v 

celotno Sveto pismo. Prvi jo je izpostavil že Mojzes, ko je svoje ljudstvo v petih knjigah 

učil razločevanja med čistim in nečistim in jih opozarjal, da je življenje v čistosti najpo-

membnejše med vsemi. Tudi v Knjigi modrosti beremo, da »…je modrost najprej čista, 

nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna…« (Jak 3,17) Čistost je poudaril Jezus, ki je 

rekel: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« (Mt 5,8) O pomenu čistosti pa so 

govorili tudi vsi vidci. Ko so jih vprašali, kateri grehi Boga najbolj prizadenejo, so odgo-

varjali enako: »Grehi zoper čistost.« 

Čistost pojmujemo v ožjem in širšem pomenu. V ožjem pomenu je vezana na 

urejene medosebne odnose. Zapovedi »Ne nečistuj! Ne prešuštvuj! Ne želi svojega bliž-

njega žene!« ne vsebujejo le kratkega navodila in ohlapne prošnje, ki bi ju lahko prezrli 

ali upoštevali le, kadar bi nam to ustrezalo. S svojo brezkompromisnostjo nas varujejo 

pred globokimi duševnimi in duhovnimi ranami, ki bi jih povzročilo njihovo kršenje. V 

širšem pomenu pa čistost pomeni nenavezanost na vse navade, razvade ali dejanja, ki bi 

škodile našemu telesu in duhu ter nenavezanost na vse tisto, kar nas v grehu oddaljuje od 

Boga.  

Naše življenje pa je vendar toliko vredno, da imamo možnost, da ga (ponovno) 

živimo v dostojanstvu, miru in části. Vredni smo, da živimo brez prikrivanj, slabe vesti 

in ujetosti v tisto, zaradi česar smo nemirni in samo na videz srečni. Vsak dan in celo 

vsak trenutek prinaša možnost, da se osvobodimo nečistega, da nas Bog v zakramentu 

spovedi popolnoma opere krivde in nam da novo življenje. Ko po svoji odločitvi in Nje-

govi milosti (zopet) postanemo bolj beli kot sneg, se v nas odpre prostor za vse tisto, kar 

je v našem življenju resnično pomembno. 

           5. januar 2020 

  Leto 51., št. 1 

Izdaja: Župnija Kranj, Tavčarjeva ulica 43, tel. 04/280 72 00. Odgovarja: dr. Andrej Naglič, žpk. 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 prazni-

ke ni uradnih ur. Internetna stran: zupnija-kranj.rkc.si. E-pošta: zupnija.kranj@rkc.si. 



PON 

06. 01. 

GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE 

7.30 k Svetemu Duhu 

18.00 1. Vlasta Čebulec; 

          2. Franc Škrab 

19.30 koncert Gimnazije 

Kranj 

TOR 

07. 01. 

Rajmund, duhovnik 7.30 Francka Stopar 

18.00 Silva in starši Likozar 

 

SRE 

08. 01. 

Severin, opat 7.30 v čast Svetemu Duhu 

18.00 v zahvalo Bogu za krst in 

krstitelja 

 

ČET 

09. 01. 

Julijan, mučenec 7.30 stari starši in starši Konc 

18.00 za krstna botra 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 sestanek ŽKK 

PET 

10. 01. 

Gregor Niški, škof 7.30 v zahvalo za starša 

18.00 Jela Jakara 

10.00 sveta maša v DUK 

SOB 

11. 01. 

Pavlin Oglejski, škof 7.30 Verena Piljanovič 

18.00 Veronika in Špela Beber 

18.45 Taizejska molitev 

NED 

12. 01. 

 

JEZUSOV 

KRST 

8.00 za župnijo 

10.00 Jože Drobnič 

19.00 Stane, Marija in Anton  

Jakopin 

10.00 pri sveti maši sodeluje-

jo veroučenci 5. razreda 

15.00 revija dekanijskih cer-

kvenih pevskih zborov v  

Predosljah 

PON 

13. 01. 

Veronika, devica 7.30 starši Likozar in brat 

18.00 Kovačičevi 

 

TOR 

14. 01. 

Oton, redovnik 7.30 starši Porenta 

18.00 Julija Bizovičar 

18.30 priprava staršev in  

botrov na sveti krst 

SRE 

15. 01. 

Absalom, škof 7.30 Anton Hartman, obl. 

18.00 Marta Juvan, 30. dan 

 

ČET 

16. 01. 

Marcel, papež 7.30 Matija Černe 

18.00 Francka in starši Sagadin 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

17. 01. 

Anton, puščavnik 7.30 Anton in Tone Hartman 

18.00 Marjan in Nada Rooss 

 

SOB 

18. 01. 

Marjeta Ogrska, 

redovnica 

7.30 Barbara Žan, obl. 

18.00 Rafko in Francka Brelih 

 

NED 

19. 01. 

2. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Janez Žnidar 

19.00 Matej Krevs 

- krstna nedelja 

10.00 pri sveti maši sodeluje-

jo kranjski skavti 

PON 

20. 01. 

Boštjan, mučenec 7.30 Nataša Vodan in starši 

18.00 Katja Bovcon in za zdravje 

njene družine 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

21. 01. 

Neža, mučenka 7.30 v zahvalo Bogu 

18.00 Jože Gazvoda 

18.30 sestanek ŽPS 

SRE 

22. 01. 

Lavra, devica 7.30 Marija Stanonik in Viktorija 

Kraljič  

18.00 Saša Strupi 

 

ČET 

23. 01. 

Henrik, duhovnik 7.30 starši Jereb 

18.00 Nežka Sedej  

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

24. 01. 

Frančišek Saleški, škof 7.30 starši Sedej  

18.00 Karel Pintar, 30. dan 

19.00 tečaj priprave na zakon 

SOB 

25. 01. 

Spreobrnjenje apostola 

Pavla 

7.30 Mariji Kraljici za mir na 

svetu 

18.00 Franc Fajfar  

19.00 tečaj priprave na zakon 

NED 

26. 01. 

3. NEDELJA 

MED 

LETOM-  

SVETOPISEMSKA 

8.00 za župnijo 

10.00 Franc in Kristina Pogačnik 

19.00  

16.00 tečaj priprave na zakon 

PON 

27. 01. 

Angela Merici, ust. 

uršulink 

7.30  

18.00 starši in Ivan Peternel 

 

TOR 

28. 01. 

Tomaž Akvinski,  

cerkveni učitelj 

7.30  

18.00 Ivana Brešar, 60. obl. in vsi 

Brešarjevi 

18.30-20.00 mini  

svetopisemski maraton  

SRE 

29. 01. 

Valerij, škof 7.30  

18.00  

 

ČET 

30. 01. 

Martina, mučenka 7.30  

18.00  

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

31. 01. 

Janez Bosko, ustanovi-

telj salezijancev 

7.30  

18.00  

 

SOB 

01. 02. 

Brigita Irska, opatinja 7.30 Ignac Urbiha 

18.00  

 

NED 

02. 02. 

JEZUSOVO  

DAROVANJE -  

SVEČNICA 

8.00 za župnijo 

10.00 Rudi Gašperin 

19.00 Eva Suchy 

- nabirka 5 EUR 

11.00 ministrantske vaje 


