
TEDEN KARITAS 
Letos ga praznujemo od 21. do 
27. novembra. Zaključi se na prvo 
adventno nedeljo. Tokratno geslo 
je: Skupaj delajmo za dobro! 

Geslo nas nagovarja, da 
poslušamo, a tudi slišimo, spreje-
mamo in pomagamo ljudem v sti-
ski. Vabi nas k solidarnosti in de-
javni ljubezni do sočloveka. Kari-
tas je dejavna ljubezen in vsi, ki 
smo del te družine, skušamo po 
najboljših močeh pomagati in de-
lati dobro. V teh negotovih in tež-
kih časih, ko je vse več ljudi med 
nami, ki se bojijo jutrišnjega dne 
in ne vejo kako bodo preživeli 
naslednji mesec, smo še toliko 
bolj poklicani delati dobro in to 
skupaj. Zato prosimo ljudi dobre 
volje, da pomagate kolikor lahko, 
saj skupaj zmoremo več. Hvala! 

Na Karitas tudi letos izde-
lujemo adventne venčke in 
voščilnice. Prostovoljni prispevki 
so namenjeni za družine v stiski. 
Adventni venčki in božično – no-
voletne voščilnice bodo pred za-
četkom adventa na razpolago v 
župnijski cerkvi v času nedeljskih 
maš. Dobiti pa jih bo mogoče tudi 
v prostorih naše Karitas. 

Sodelavci Župnijske kari-
tas Kranj vam v prihajajočih praz-
nikih želimo Božjega blagoslova 
in miru. V novem letu 2023 pa 
predvsem zdravja in osebne sreče. 
Hvala vsem, ki nam pomagate in 
nas podpirate pri našem delu. 
 

KRST IN POGREBI 
Krst je prejela Gaia Petek. 

Cerkveno so pokopani Bar-
bara Grašič, Peter Mihelič, Julijana 
Malovrh, Frančiška Oblak Svetelj, 
Marija Velikonja, Marija Lopuh. 

 
BOŽJA BESEDA 

13. 11. 2022 (33. nedelja med le-
tom – Slomškova nedelja): Mal 
3,19-20; Ps 98,5-6.7-8.9; 2 Tes 3,7-
12; Lk 21,5-19 (»S svojo stanovit-
nostjo si boste pridobili svoje ži-
vljenje.« Lk 21,19). 

20. 11. 2022 (34. nedelja 
med letom – Jezus Kristus, Kralj 
vesoljstva): 2 Sam 5,1-3; Ps 122,1-
5; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 (»In 
govoril je: 'Jezus, spomni se me, ko 
prideš v svoje kraljestvo!'« Lk 
23,42). 

27. 11. 2022 (1. adventna 
nedelja – A, nedelja Karitas): Iz 2,1
-5; Ps 122,1-2.3-9; Rim 13,11-14; 
Mt 24,37-44 (»Za tisti dan in uro 
pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih 
ne Sin, ampak samo Oče.« Mt 
24,36). 

4. 12. 2022 (2. adventna ne-
delja – A): Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-
8.12-13.17; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 
(»On, ki pride za menoj, vas bo kr-
stil v Svetem Duhu in ognju.« Mt 
3,11). 

KO BIJE ZADNJA URA 
 

V našem življenju pride ura, o kateri ne razmišljamo pogosto – zadnja ura. To je 
trenutek, ko dokončno izgubimo moči in usahnemo na telesni ravni. Doživljanje, zavest 
in dojemanje se vse bolj zastirajo in prehajajo na duhovno raven. Mnogi svetniki in tudi 
znanstveniki ob tem navajajo, da se v umirajočem človeku dogaja nekakšen globlji vpo-
gled in pregled svojega življenja. Ta človeka lahko navda z mirom in veseljem ali pa ga 
– če je živel v neiskrenosti in grehu – sooči s stisko in strahom. Če ne prej, zadnja ura 
življenja vsakega človeka sooči z neizbežnostjo odhoda in mu odpre duhovni pogled na 
tisto, kar ga čaka po smrti. 

Dobro je moliti za srečno zadnjo uro in srečno smrt. Molitev, ki jo namenimo 
temu nam pomaga, da se v smrtni uri – ko nam ne more pomagati noben sorodnik ali 
zdravnik – ne bojimo, temveč se z zaupanjem prepustimo Bogu in njegovi ljubezni. Kot 
je povedala sv. Favstina Kowalska, je tudi največjim grešnikom lahko namenjena milost 
srečne zadnje ure, smrti in prehoda v večnost, če popolnoma zaupajo v Božje usmiljenje. 
Zaupanje pa lahko pride samo po zvesti molitvi – nas ali drugih, ki molijo za nas. 

V zadnji uri imamo tudi tri močne priprošnjike. Prvi je nadangel Mihael. V Dani-
elovi knjigi je opisan kot eden prvih zaščitnikov, ki stoji nad sinovi svojega ljudstva 
(Dan 12,1), v knjigi Razodetja pa kot tisti, ki z mečem vodi angele v boju proti zmaju 
(Raz 12,7). Papež Leon XIII. je napisal znano molitev, ki kliče Mihaelovo pomoč zoper 
zlobnost in zalezovanje hudega duha. Priprošnjik za tiste, ki v smrtni uri doživljajo re-
snično hude strahove, pa je sv. Saturnin, pobožen škof in mučenec iz 3. stoletja. 

Največja priprošnjica v smrtni uri je seveda mati Marija. V litanijah jo upraviče-
no kličemo Tolažnica, Srednica in Zaveznica. S svojim materinskim srcem bdi nad vsa-
kim umirajočim ter mu naklanja tolažbo in mir. Ob prehodu v večnost za vsakega člove-
ka posreduje pri Bogu, ga rešuje iz trpljenja vic in mu izprosi mesto v večnosti. Jezus, ki 
ji ne more ničesar odreči, posluša njene prošnje, s katerimi prosi za nas. 

Zadnja ura ni namenjena poglabljanju našega strahu pred nečim, ob čemer nam 
je že tako ali tako tesno. Ob zavedanju, ki nas ob tem prevzame, nam daje priložnost, da 
se z molitvijo in iskrenim življenjem nanjo v polnosti pripravimo. Tako bomo prehod v 
večnost lahko doživeli v Božjem miru in bogastvu vsega, kar je v nebesih pripravljeno za 
nas. 
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PON 
07. 11. 

Ernest, opat 7.30 po namenu 
18.00 Janez Kozina, obl. 

 

TOR 
08. 11. 

Bogomir, škof 7.30 Frančiška Ambrož in Anton 
18.00 Claude Haeusser 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 
09. 11. 

Posvetitev  
Lateranske bazilike 

7.30 v čast Svetemu Duhu 
18.00 Franc Kern 

 

ČET 
10. 11. 

Leon Veliki, papež 7.30 Anton in Milan Kuralt 
18.00 v zahvalo 

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 
18.30 seja ŽPS 

PET 
11. 11. 

Martin, škof 7.30 družina Žerovnik 
18.00 Martin Orehek 

10.00 sveta maša v DSO 
Kranj 

SOB 
12. 11. 

Jozafat, škof 7.30 Terezija in Gabrijel Kozjek 
18.00 vsi Fajfarjevi 

18.00 pri sveti maši orgla 
Uroš Pele 

NED 
13. 11. 

 

33. NEDELJA  
MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 
10.00 Marjeta Čuš in sorodniki 
19.00 Alojz Kralj 

- krstna nedelja 
7.00 izlet župnijskih sodelav-
cev 

PON 
14. 11. 

Nikolaj Tavelić, 
mučenec 

7.30 Stanislav Klep 
18.00 1. Sagadinovi; 
          2. Marija Velikonja, 30. dan 

 

TOR 
15. 11. 

Albert, škof 7.30 v zahvalo 
18.00 Marija Kozina in Marija 
Eržen, obl. 

18.30 srečanje katehumenov 

SRE 
16. 11. 

Marjeta Škotska, 
kraljica 

7.30 ata, mama, Slavko in Peter 
18.00 Anica Jerala 

 

ČET 
17. 11. 

Elizabeta Ogrska, 
redovnica 

7.30 živi in pokojni Vovkovi 
18.00 Agni Brezovnik, obl. 

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
18. 11. 

Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

7.30 Rešetovi 
18.00 v zahvalo za srečen zakon 

 

SOB 
19. 11. 

Matilda, redovnica 7.30 Vladimir Erjavec 
18.00 Marija in Stanislav Tomažič 

18.00 pri sveti maši  
sodelujejo združeni župnijski 
zbori 
18.30 cecilijanka za pevce 

NED 
20. 11. 

JEZUS KRISTUS,  
KRALJ 

 VESOLJSTVA 
 

8.00 za župnijo 
10.00 Stanko Hočevar, obl. in  
Miha Kotnik 
19.00 Janez Potočnik, 12. obl. 

 

PON 
21. 11. 

Darovanje Device 
Marije 

teden Karitas 

7.30 Mici Pernuš in Jožica  
Skuber 
18.00 Franc Kern 

 

TOR 
22. 11. 

Cecilija, mučenka 
DAN SUVERENOSTI 

7.30 Ana Marija Bizjak 
18.00 Adriana Okorn 

 

SRE 
23. 11. 

Klemen I., papež 
DAN RUDOLFA  
MAISTRA 

7.30 Franjo Hrestak 
18.00 Ljudmila in Stanko Studen 

 

ČET 
24. 11. 

Andrej Dung in  
vietnamski mučenci 

7.30 za zdravje 
18.00 starši Cilenšek 

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
25. 11. 

Katarina Sinajska, 
mučenka 

7.30 Mariji Kraljici miru za mir 
na svetu 
18.00 Angela in Milko Škoberne 

 

SOB 
26. 11. 

Silvo, opat 7.30 Anton Hartman 
18.00 Edi Bedina 

18.00 pri sveti maši orgla 
Uroš Pele 
18.45 Taizejska molitev 

NED 
27. 11. 

1. ADVENTNA 
NEDELJA -  
NEDELJA  
KARITAS 

8.00 za župnijo 
10.00 za zdravje v družini 
19.00 Ljuba in Bogomir Gajser 

10.00 sveto mašo sooblikujejo 
kranjski skavti 

PON 
28. 11. 

Katarina Laboure, 
redovnica 

7.30 Antonija Jakara 
18.00 Vladimir Gogala 

 

TOR 
29. 11. 

Saturnin, mučenec 7.30 Marija Suchy 
18.00 Marija in Janez Jančar  

 

SRE 
30. 11. 

Andrej, apostol 7.30 v priprošnjo sveti Filomeni 
18.00 Rade Bačič, obl. 

 

ČET 
01. 12. 

Eligij, škof 7.30 Barbara Grašič 
18.00 Anica Jerala, obl. 

17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 
18.30 sestanek ŽKK 

PET 
02. 12. 

Natalija, mučenka 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 
18.00 Jožica Pelko 

- prvi petek 
- dopoldne obhajilo bolnih na 
domu 

SOB 
03. 12. 

Frančišek Ksaver,  
redovnik 

7.30 za duhovne poklice 
18.00 Peter Keše 

- prva sobota  
18.00 sveta maša s koralnim 
petjem 

NED 
04. 12. 

2. ADVENTNA  
NEDELJA 

8.00 za župnijo 
10.00 Albin Žagar 
19.00 Ignac Eržen 

- nabirka 5 EUR 


