
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 

25. PON 
Gosp. oznanjenje 

9.h    +   Tončka Arnež 
19.h  +   Dragica Poljanc, 
               starše in brata Jeruc  

26. TOR 
sv. Evgenija 

7.30  +   s. Klara, Bernarda, 
    Rajmunda in Tomislava Štular 
18.h  +   Kristina Majcen, 8. dan 

Krstna nedelja bo 
7. aprila. Priglasitev in 
priprava za starše bo v 
ponedeljek, 1. aprila po 
sveti maši. 

27. SRE 
sv. Peregrin 19.h  +   Slavka Klinar 

28. ČET 
sv. Proterij 19.h  +   Benjamin Jeruc 

Srečanje za botre bo v 
torek, 26. marca ob 19. 
uri v župnišču v Kranju, 
Tavčarjeva ulica 43. 

29. PET 
sv. Bertold 

19.h  +   Albina Štular, obl. 
križev pot 

30. SOB 
sv. Janez Klimak 

19.h  +   Jože, Ivanka in Olga 
              Švegelj, Janez Studen 

Redno srečanje župnij-
ske Karitas bo v sredo, 
27. marca po sveti maši. 

31. NED 
4. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  + Franc in Francka Škrjanc 
14.h      križev pot 

1. PON 
sv. Tomaž Tolentin. 

19.h  +   Peter in Angela 
              Drinovec 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 
28. marca ob 17.30. uri 

2. TOR 
sv. Frančišek Paol. 

7.30  +  Andrej in Rozi 
            Pungeršek, Rozi Jekovec 

3. SRE 
sv. Rihard 

19.h  +   Lojze Štular 
              in starše Lovrenčak 

Roditeljski sestanek za 
starše prvoobhajancev 
bo v četrtek, 28. marca 
po sveti maši. 

4. ČET 
sv. Izidor Seviljski 

19.h       za duhovne poklice 
po maši adoracija do 20.30. ure 

5. PET 
sv. Vincencij Ferrer 

19.h  +   Anton Jurajevčič 
križev pot 

6. SOB 
sv. Irenej iz Srema 

7.30   +   Marija Zelko 
19.h   +   Franc Beton 

7. NED 
5. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Francka Škofic 
14.h      križev pot 

Obisk bolnih in 
ostarelih z zakramenti 
bo na prvi petek, 
5. aprila.  
Kdor želi prejeti 
velikonočne zakramente, 
pa ne more v cerkev, 
izrazite željo za obisk na 
domu. 

Teden po 3. postni nedelji naj bo posvečen molitvi. 
Otroci zmolite Oče naš za sošolca. 
Mladi se vsako jutro Bogu zahvalite za dan, ki prihaja. 
Zakonca zmolita Sveti angel drug za drugega. 
Teden po 4. postni nedelji naj bo posvečen zahvali. 
Otroci se zvečer zahvalite za 5 stvari, ki ste jih prejeli. 
Mladi se zahvalite staršem za stvar, ki ni samoumevna. 
Zakonca si vsak večer izmenjajta najlepši dogodek. 

Priložnost za spoved: 
25. marca, ob 8. uri 
zjutraj, 
Druge dneve pa pol ure 
pred sveto mašo. 
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Iz česa živimo? 
 

Iz česa živimo? Kakšen smisel ima 
naše življenje? Nobenega jamstva 
nimamo, da bomo zdravi dosegli 
starost. Ni samo po sebi umevno, 
da naše življenje uspe. Pogoj, da 
bo naše življenje uspelo, je 
spreobrnjenje. Spreobrnjenje 
pomeni najprej ugotoviti, da sem 
se Bogu odtujil, da je moje 
mišljenje o Bogu popačeno. In 
potem pomeni spreobrnjenje, da 
vidim svoje življenje v Božji luči, da 
po Bogu znam gledati v globino 
stvari in spoznavati Boga kot pravi 
cilj ter tisti temelj mojega življenja, 
ki me nosi. Spreobrnjenje pa ni le 
videvanje in spoznavanje, temveč 
tudi odločanje. Odločim se živeti 
drugače, živeti tako, kakor to 
odgovarja Božji volji in moji naravi. 

 

Po: A. Grünu, Jezus – veselo oznanilo 

 
 

 
 

In povedal je tole priliko: 
»Nekdo je imel v svojem  

vinogradu zasajeno smokvo. 
Prišel je iskat sad na njej,  
pa ga ni našel. Rekel je  
svojemu vinogradniku:  

›Glej, tri leta je že, kar hodim  
iskat sad na tej smokvi,  

pa ga ne najdem. Posekaj jo,  
čemú izčrpava zemljo?‹  
Ta pa mu je odgovóril:  

›Gospod, pústi jo še letos,  
da jo okopljem in ji pognojim.  

Morda bo napósled  
obrodila sad; če pa ne,  

jo boš posekal.‹« 
------------------------------------------------- 
Gospod, hvala ti za letošnji postni čas.  
Hvala ti za vse milosti,  
ki jih bomo v tem času prejeli. 
Pomagaj nam, da bomo ta čas preživeli 
tako, da bomo postajali vedno bolj 

podobni tebi, ki si življenje. 
Amen.        Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C 
 

Vsak dan znova prosimo Gospoda, 
da ne bomo kot nerodovitna 
smokva, o kateri smo slišali v 
današnjem evangeliju.  
Prosimo ga, naj nam pomaga, da 
prisluhnemo njegovemu glasu in se 
mu pustimo voditi. Tako bomo lahko 
v življenju obrodili obilen sad in 
izpolnili poslanstvo, ki nam ga je 
namenil. 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

31.3.2019 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 

31.3.2019 ob 10.00 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

sobota 6.4.2019 zvečer: 
1. berilo: Tim Čeh 
2. berilo: Lara Gros 

 

7.4.2019 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Jure Sajovic 

 

7.4.2019 ob 10.00 
1. berilo: Vincenc Borovnik 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

 
OTROŠKA SREČA 
Otroška sreča se začne že veliko pred 
rojstvom,  
v srcih dveh ljudi, ki se zelo ljubita. 
Otrok – živa vez med človekoma.  
V njegovo bistvo sta oba  
zapisala svoje lastno življenje –  
nezamenljivo in za vse čase,  
pa če to želita ali ne. 
Če se razbije ta družinska vez,  
najbolj trpi otrok. 
Otrok ima nenapisano pravico  
do očeta in matere,  
pravico do doma, ljubezni,  
do človeške topline,  

Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

25.3.2019: Gospodovo oznanjenje 
Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Heb 10,4-10; 
Lk 1,26-38 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, 

Marija, kajti našla si milost pri 

Bogu« (Lk 1,30). 
 

31.3.2019: 4. postna nedelja  
Joz 5,9.10-12; Ps 34,2-7; 
2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 
»Ta moj sin je bil namreč mrtev 

in je oživel; bil je izgubljen in je 

najden.« In začeli so se veseliti. 
(Lk 15,24). 
 

7.4.2019: 5. postna nedelja (tiha) 
Iz 43,16-21; Ps 126,1-6; Flp 3,8-14; 
Jn 8,1-11 
»In Jezus ji je dejal: 'Tudi jaz 

te ne obsojam. Pojdi in odslej 

ne gréši več!'« (Jn 8,11b). 

---------------------------------------------- 

 
pravico, da zanj skrbimo,  
da se počuti varen, da je rojen. 
Kdor se veseli otroka, se veseli 
življenja. 

P. Bosmans, Vitamin za srce 

MOLITEV ZA MAMO 
 

 
O, Vsemogočni,  
ki za molitve daješ rešitve,  
sprejmi mojo molitev!  
Prisluhni besedam srca! 
 

Nanjo poglej, Vsemogočni,  
ki mi je dala življenje,  
ki nas je v zvesto družino družila,  
ki nam je dala ljubezen in dom,  
in zdaj odhaja iz tega doma  
molče in za vedno,  
za vedno s tega dvorišča,  
s teh njiv, s tega vrta,  
ki nas ne bo več vabila v nedeljo  
k praznični mizi, 
ki ne bo več molila, ne pela z  nami! 
 

O, Vsemogočni,  
stori z njo kakor si ji usodil,  
toda stori tako, kot je pravično  
in kakor je zaslužila  
z življenjem. 
 

Ne daj ji trpeti poslednje dni,  
ne daj ji trpeti ob zadnji uri! 
Pusti jo mirno oditi s sveta,  
v globoki veri, v veselem upanju,  
kakor ob najbolj veseli pesmi,  
ki smo jo zbran peli doma! 

 

Tone Kuntner 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj naj vsebuje moja spoved? 
 
K vsaki spovedi spadajo izpraševanje 
vesti, kesanje, trden sklep, priznanje 
grehov in pokora.  
(KKC 1450–1460; 1490–1492; 1494) 
 
Izpraševanje vesti naj bi bilo temeljito, 
nikoli pa ne more biti izčrpno. Brez 
resničnega kesanja, zgolj zaradi 
priznanja z ustnicami, ne more biti nihče 
odvezan od svojih grehov. Prav tako 
neobhoden je trden sklep, da teh grehov 
v prihodnosti ne bom več počel. Grešnik 
mora greh brezpogojno tudi izpovedati 
spovedniku, ga torej priznati. Končno 
spada k spovedi tudi povračilo škode ali 
pokora, ki jo spovednik naloži 
spovedancu za popravilo povzročene 
škode. 
 
Marija – zgled materam 
 

Marija, Kristusova mati se v litanijah 

imenuje Mati milosti Božje. Po milosti 

Božji je postala Marija zgled za vse 

matere. In vse, ki si želijo postati dobre 

matere, morajo živeti v posvečujoči 

milosti. Lahko je postati mati, zelo težko 

pa je izpolniti vse materinske obveznosti. 

Od zgoraj pride blagoslov na mater in 

na otroka. Kako naj bo grešna mati 

dobra mati? Zato trpijo brezsrčne 

matere s svojimi nesrečnimi otroki, s 

katerimi napolnjujejo svet. Jabolko ne 

pade daleč od drevesa…  

Vesela, jezljiva ali nevoščljiva mati 

vzgoji sebi enakega otroka.   bl. Anton Martin Slomšek 


