
ŽUPNIKOVA PROŠNJA 
Slovenska zakonodaja omogoča, 
da vsako leto 1% naše dohodnine 
namesto državi prosto namenimo 
eni izmed splošno koristnih orga-
nizacij. Med takšne organizacije 
spada tudi Župnija Kranj. Poča-
ščen in hvaležen vam bom, če bo-
ste prav naši župniji namenili ta 
odstotek vaše proste dohodnine. S 
tem boste podprli pastoralno de-
javnost župnije in obnavljanje ter 
ohranjanje sakralne kulturne dedi-
ščine naših prednikov (cerkve sv. 
Kancijana, Rožnovensko mater 
Božjo, sv. Roka na Pungartu, sv. 
Jožefa na Hujah in sv. Ožbolta v 
Čirčah). 
 Prosti del vaše dohodnine 
namenite tako, da izpolnete in 
podpišete obrazec Zahteva za na-
menitev dela dohodnine za donaci-
je, ki je na razpolago v cerkvi med 
tiskovino, na spletni strani župnije 
(pod zavihkom mesečna oznanila) 
ali ga dobite v župnišču ter ga od-
date Finančni upravi preko eDavki 
ali osebno oz. po pošti (Finančni 
urad Kranj, Koroška cesta 21, 
4000 Kranj). Obrazec lahko odda-
te osebno ali po pošti tudi na Žup-
nijo Kranj (Tavčarjeva ulica 43, 
4000 Kranj). 
 Vljudno vas še prosim, da za 
dodelitev prostega dela dohodnine 
naši župniji aktivno nagovorite 
tudi vaše družinske člane, sorodni-
ke, prijatelje in dobre znance. 
 V naprej iskrena hvala za va-
šo velikodušno podporo. Naj vam 
Bog stokratno povrne in vas ter 

vaše bližnje spremlja s svojim bla-
goslovom. 

POKOPI 
Cerkveno so pokopani Anica Jerala, 
Rozalija Šmid, Marija Alibegovič, 
Cecilija Polajnar in Ana Planinšek. 

BOŽJA BESEDA 
6. 1. 2022 (Gospodovo razglašenje 
– Sveti trije kralji): Iz 60,1-6; Ps 
72,1-2.7-8.10-11.12-13; Ef 3,2-6; 
Mt 2,1-12 (»Ko so pa zagledali 
zvezdo, so se silno razveselili.« Mt 
2, 10). 

9. 1. 2022 (Nedelja Jezusove-
ga krsta, nedelja Božje besede): Iz 
42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Apd 
10,34-38; Lk 3,15-16.21-22 (»Jaz 
vas krščujem v vodi, pride pa moč-
nejši od mene, on vas bo krstil v 
Svetem Duhu in ognju.« Lk 3,16). 

16. 1. 2022 (2. nedelja med 
letom): Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 
Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 (»Tako je 
Jezus v galilejski Kani naredil prvo 
od znamenj in razodel svoje veličas-
tvo.« Jn 2,11). 

23. 1. 2022 (3. nedelja med 
letom): Neh 8,2-4.5-6.8-10; Ps 
19,8.9.10.15; 1 Kor 12,12-30 ali 
12,12-14.27; Lk 1,1-4;4,14-21 (Oči 
vseh v shodnici so bile uprte vanj. 
»Danes se je to Pismo izpolnilo, ka-
kor ste slišali.« Lk 4,20-21). 
30. 1. 2022 (4. nedelja med letom): 
Jer 1,4-5.17-19; Ps 71,1-2.3-4.5-
6.15.17; 1 Kor 12,31-13,13 ali 13,4-
13; Lk 4,21-30 (»On pa je šel sredi 
med njimi in je hodil dalje.« Lk 
4,30).  

OB NOVEM LETU 
 

Bog vsakogar od nas občasno pokliče h kateremu od velikih klicev, 
odločitev ali dejanj, ki terjajo več vere, več pripravljenosti, več žrtve in več 
zaupanja. Postavi nas pred naloge in odločitve, ki se nam zdijo skrajne, ko-
maj znosne in včasih brezupno nerazumljive. 

»Naj naredim splav ali naj kljub vsemu donosim tega otroka?« se 
sprašuje mlado dekle v težkih življenjskih okoliščinah. Njen da se zdi 
skrajna odločitev, ki ji vsi njeni bližnji nasprotujejo. »Naj podarim tako ve-
liko denarja prijatelju, ki mu je propadlo podjetje ter rešim njega in njego-
vo družino?« se sprašuje mož srednjih let, ko gleda svoj bančni račun in se 
sprašuje, ali se je zmožen odpovedati tako velikemu delu svojega v korist 
bližnjega. »Ali naj se odrečem svoji službi in uspešni karieri, da bom lahko 
skrbela za bolno mamo in ji ne bo treba v dom?« »Ali naj grem vsak dan k 
maši za nekoga, za katerega vem, da je umrl v hudih grehih in mu na ta na-
čin izprosim zveličanje? Mu zmorem in želim podariti tako veliko časa?« 

Mnogo je življenjskih okoliščin, ki nas postavijo pred težka vpraša-
nja in od nas terjajo neizmerno zrelost, odločnost, vztrajnost in zaupanje. 
Takšne stiske in dileme v nas v resnici prebudijo in izzovejo tisto največ, 
kar smo iz sebe zmožni dati naprej. V nas prebudijo upanje proti upanju ter 
poženejo korenine v samo osrčje in rodoviten sok vere. Reči da v okolišči-
nah, ko bi vsak drugi rekel ne, pomeni spustiti na plan vso duhovno moč in 
jo kot mogočno vodo iz jezu spustiti po strugi življenja. Takrat ne držimo 
več zase, ampak »izgubimo«, da obogatimo drugega. Kdor je zmožen nare-
diti takšno dejanje, ga Bog blagoslovi do sedemdesetkrat sedmega rodu. 

Naj bo 2022 leto poguma, volje in moči, da bomo zmogli reči da 
vsemu tistemu velikemu, kar Bog želi, da se zgodi prav po nas. Srečno! 

           2. januar 2022 
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Izdaja: Župnija Kranj, Tavčar jeva ulica 43, tel. 04/280 72 00. Odgovarja: dr . Andrej Naglič, žpk.  
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zapovedane praznike ni uradnih ur. Internetna stran: zupnija-kranj.rkc.si. E-pošta: zupnija.kranj@rkc.si. 



PON 
03. 01. 

Presveto ime  
Jezusovo  

7.30 Veronika Oštrek, obl. 
18.00 1. Mišo Darko Voršič; 
          2. Anica Jerala, 30. dan 

 

TOR 
04. 01. 

Angela, redovnica 7.30 Franc Pušavec 
18.00 1. Sagadinovi 
          2. Ana Planinšek, 7. dan  

 

SRE 
05. 01. 

Simeon, puščavnik 
tretji sveti večer 

7.30 v čast Svetemu Duhu  
18.00 starši Gole, sestra Slavka in 
Jože 

 

ČET 
06. 01. 

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE 

7.30 v zahvalo 
18.00 1. Terezija Troha; 
          2. Franc Škrab 

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 
18.30 sestanek ŽKK 

PET 
07. 01. 

Rajmund, duhovnik 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 
18.00 Janez Sagadin 

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

SOB 
08. 01. 

Severin, opat 7.30 za duhovne poklice 
18.00 1. za zdravje v družini; 
          2. Rozalija Šmid, 30. dan 

- prva sobota 
18.45 taizejska molitev 

NED 
09. 01. 

 

JEZUSOV 
KRST 

8.00 za župnijo 
10.00 Katarina in Jože Janžekovič 
19.00 Marija Rauter 

 

PON 
10. 01. 

Viljem, škof 7.30 1. družina Žerovnik 
        2. za srečen porod 
18.00 stari starši Pirc in Lipar  

 

TOR 
11. 01. 

Pavlin Oglejski, škof 7.30 v zahvalo 
18.00 za blagoslov v življenju 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 
12. 01. 

Tatjana, mučenka 7.30 živi in rajni iz družine Primc 
18.00 + družine Potokar in Rakar 

 

ČET 
13. 01. 

Veronika, devica 7.30 za domače 
18.00 Anton, Marija in  
Stane Jakopin 

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
14. 01. 

Oton, redovnik 7.30 k Svetemu Duhu  
18.00 1. Saša Strupi; 
          2. dr. Lovro Šturm 

 

SOB 
15. 01. 

Absalom, škof 7.30 Anton Hartman, obl. 
18.00 1. Franci Fajfar, obl.; 
          2. Marija Alibegovič 

18.00 pri sveti maši poje Gal-
lus in Sv. Mihael z Olševka 
(koncert božičnih pesmi po 
maši) 

NED 
16. 01. 

2. NEDELJA 
MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 
10.00 Matija Černe 
19.00 Anica Jerala 

- krstna nedelja 

PON 
17. 01. 

Anton, puščavnik 7.30 Anton in Tone Hartman 
18.00 1. Martina Poglajen; 
          2. Cecilija Polajnar, 30. dan 

 

TOR 
18. 01. 

Marjeta Ogrska,  
redovnica 
teden molitve za  
edinost kristjanov 

7.30 za najbolj pozabljene duše v 
vicah 
18.00 za blagoslov v mladih  
družinah  

18.30 seja ŽPS 

SRE 
19. 01. 

Makarij, opat 7.30 po namenu 
18.00 Jože Drobnič, obl. 

 

ČET 
20. 01. 

Fabijan in Boštjan, 
mučenca 

7.30 brat Marjan in starši  
Anderlič ter Smeh 
18.00 Jože Rauter  

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
21. 01. 

Neža, mučenka 7.30 za ublažitev posledic virusa 
Covid-19 
18.00 starši Lebar in sestra ter 
mož iz Avstralije 

 

SOB 
22. 01. 

Lavra, devica 7.30 Tone Kotar, kpl. 
18.00 Franc Fajfar 

 

NED 
23. 01. 

3. NEDELJA 
MED 

LETOM-  
SVETOPISEMSKA 

8.00 za župnijo 
10.00 Ivan in starši Peternel 
19.00 Matej Krevs 

 

PON 
24. 01. 

Frančišek Saleški, škof 7.30 Janez Likozar 
18.00 Vladimir Erjavec, 30. dan 

 

TOR 
25. 01. 

Spreobrnjenje apostola 
Pavla 

7.30 Marija Vernik, obl. 
18.00 Mariji Kraljici miru za mir 
na svetu 

18.30 mini svetopisemski  
maraton 

SRE 
26. 01. 

Timotej in Tit, škofa 7.30 za duše v vicah (S. T.) 
18.00 za zdravje 

 

ČET 
27. 01. 

Angela Merici, ust. 
uršulink 

7.30 po namenu 
18.00 Anton Krašovec 

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
28. 01. 

Tomaž Akvinski,  
cerkveni učitelj 

7.30 Sveto Bijelić 
18.00 1. Anica Jerala 
          2. Ana Planinšek, 30. dan  

19.00 priprava na zakon 

SOB 
29. 01. 

Valerij, škof 7.30 starši Jereb 
18.00 v zahvalo za Božje varstvo 
in srečno ozdravitev 

19.00 priprava na zakon 

NED 
30. 01. 

4. NEDELJA 
MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 
10.00 Branimir Fran Bračko 
19.00 Jože Nosan 

16.00 priprava na zakon 


