
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

 

PONEDELJEK 21. 8. 
PIJ X., PP. 

18.00 
 

† IVANKA IN † ZUPANČEVI 
 

TOREK 22. 8. 
DEVICA MARIJA KRALJICA 

 / 

SREDA 23. 8. 
ROZA IZ LIME, DEV. 

18.00 
 

† MARIJANA IN ZDENKO 
ČERNE 

ČETRTEK 24. 8. 
NATANAEL, AP. 

18.00 † JERNEJ ZUPANC 

PETEK 25. 8. 
LUDVIK IX., FR. KR. 

                                
18.00 

ZA ZDRAVJE VNUKA 
 

SOBOTA 26. 8. 
IVANA BICHIER, RED. UST. 

DOM: 
10.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† ANA IN KANCIJAN SEVER 

NEDELJA 27. 8. 
21. NEDELJA MED LETOM 
MONIKA, MATI SV. AVGUŠTINA 

8.00 
10.00 

  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DRUŽINA LAZAR 

PONEDELJEK 28. 8. 
AVGUŠTIN, ŠK. 

18.00 
 

† VERA GRM 
 

TOREK 29. 8. 
MUČENIŠTVO JANEZA 
KRSTNIKA 

 / 

SREDA 30. 8. 
FELIKS, MUČ. 

18.00 
 

ZA ZDRAVJE 

ČETRTEK 31. 8. 
RAJMUND NONAT, RED. 

18.00 ZA BOŽJE VARSTVO 

PETEK 1. 9. 
EGIDIJ, OP. 

                                
18.00 

† JAKOB AŽMAN 
 

SOBOTA 2. 9. 
MARJETA, DEV. 

DOM: 
10.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† JANEZ NOVAK 

NEDELJA 3. 9. 
22. NEDELJA MED LETOM 
ANGELSKA 

8.00 
10.00 

  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DRUŽINA POGAČAR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DOPUST – POPUST 
 

Tako radi zatrjujemo in rečemo drugim, da je dopust zato, da se človek 
odpočije, si nabere novih moči … Telo potrebuje novih moči, zato 
imamo noč, nedeljo, dopust, počitnice … Človek nima samo telesa, 
ampak tudi duha -  dušo. Tudi v dušo morajo pritekati vedno nove 
moči, sicer se izprazni, osiromaši, nastane duhovna praznina. Čas 
dopustov in počitnic daje več priložnosti, da odrinemo na globoko, a, 
žal, marsikdo ostane na površini in je dopust pravi duhovni »popust«, 
ko se opustijo: molitev, maša in druge oblike duhovnega življenja. Več 
prostega časa daje več priložnosti, da je družina skupaj, naj jo poveže 
tudi redna skupna molitev. Ko obiskujemo razne kraje po domovini in 
tujini, se ustavimo na božjih poteh, prejmimo zakramente, izročimo 
družino Mariji. S tem se bomo napolnili in sprostili telo in duha, kajti 
dopust nam bo koristil ko bomo sprostili oboje.  
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NAŠI NOVOKRŠČENCI: ALJAŽ TAJMER, sin Tomaža in Tjaše roj. Zima, Radovljica; 
MATIJA KRAJNC, sin Sandija in Barbare roj. Repinc, Breznica; LUČKA ŠTEFELIN, 
hči Mitje Štefelina in Katje Gradišar, Radovljica; FILIP KNEŽEVIČ, sin Zorana 
Kneževiča in Aleksandre Manojlovič, Koroška Bela; LUCAS PIKON, sin Claudia in 
Nine roj. Cemič, Radovljica; IVA JEMEC, hči Domna Jemca in Sandre Luznar, Škofja 
Loka. ČESTITAMO. 
 

NAŠI RAJNI: JOŽEF POGAČAR, Gubčeva ul. 7., Radovljica. 
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti maši v 
župnijski kapeli. Vabljeni. 
 

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v župnijsko kapelo k 
molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 
 

ČIŠČENJE CERKVE: 8. 7. Uršič - Fajdiga; 22. 7. Resman – Fajdiga; 5. 8. st. zakonci; 
26. 8. pritrkovalci; 9. 9. Pristov-Resman; 23. 9. ml. zakonci.  
Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni tudi ostali, da 
se pridružite kateri od skupin. Čiščenje cerkve se začne običajno ob 8.00 oz. po 
dogovoru. Zaradi obnove cerkve je cerkev bolj prašna, zato prosim vse, ki ste 
pripravljeni pomagati pri čiščenju cerkve, da se pridružite kakšni skupini, ki že čisti 
cerkev. 
 

DUHOVNI POMOČNIK: 25. 6. nastopi službo duhovnega pomočnika g. Gregor Šturm, 
župnik župnije Marijinega Vnebovzetja v Lescah. G. Gregor bo v pomoč pri mašah in 
drugih župnijskih stvareh. V preteklem obdobju ste ga lahko že večkrat videli maševati 
pri nas, ko je prevzel skrb za župnijo.   
 

Uradne ure v župnijski pisarni: v mesecu juliju in avgustu bodo uradne ure v 
župnijski pisarni ob ponedeljkih in petkih od 8.00 do 9.00 ter od 17.00 do 17.30. Če 
me takrat ne bo v pisarni, se nič ne jezite; zagotovo me dobite po maši. Za manjše 
zadeve me lahko dobite po vsaki sveti maši, za nujne zadeve pa je ves čas na 
razpolago telefonska številka: 041 861 411. Večerne maše so v Radovljici ob 18.00, 
v Lescah ob 19.00; prav zaradi lažjega koordiniranja obeh župnikov (Radolškega in 
Leškega). Prav je, da tudi duhovniki poskrbimo za svoj oddih in dopust. 

 

ORATORIJ 2017 se pričenja v nedeljo 9. 7. 2017 ob 16.00. Starši, ki še želite svoje 
otroke prijaviti na oratorij, vas prosimo, da to storite čim prej. Prijavnice so pod korom, 
prijave pa sprejemamo v župnijski pisarni.  Vabljeni otroci od prvega razreda osnovne 
šole dalje. ORATORIJ 2017 - "DOTIK NEBES"  
 

PRAZNIK SVETEGA PETRA IN PAVLA, 29. junij: Na vprašanje apostolom: »Kaj pa 
vi pravite, kdo sem?« je Jezus od Petra presenetljivo dobil najkrajšo izpoved vere: »Ti 
si Kristus, sin živega Boga.« Sledila je Jezusova jasna in odločna izjava, ki bo aktualna 
za vsakega Petrovega naslednika in vso Cerkev do konca sveta: »Ti si Peter, skala, 
in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev …« Skoraj enako aktualno vprašanje kot: 
»Kdo je Kristus?« je tudi vprašanje: »Kdo je duhovnik?« Tudi duhovnik je skrivnost. 
Čeprav je krhka človeška posoda, je vanjo, v njegove roke položena velika Kristusova 
skrivnost. Vemo, da je Jezus Kristus edini pravi duhovnik Nove zaveze. V njem je po 
krstu tudi vse sveto Božje ljudstvo postalo duhovniško ljudstvo. Kljub temu je Gospod 

Jezus izmed svojih učencev izbral nekatere, ki naj bi v Cerkvi v njegovem imenu na 
poseben način opravljali duhovniško službo v korist vseh ljudi in nadaljevali njegovo 
poslanstvo učitelja, duhovnika in pastirja. Znani francoski mislec Mauriac pravi: 
»Duhovništvo je zmaga milosti, je Božji dar svetu, je poklicana priča nevidnega Boga, 
je živi zakrament ali vidno znamenje nevidnega Boga … Duhovnik je v zgodovino, v 
naš čas in prostor segajoča Kristusova roka, do nas odmevajoča Kristusova beseda, 
do nas prihajajoče odrešenje.« Papež Frančišek je ob posvečenju duhovnikov v Rimu 
prosil: »Ne utrudite se, ne naveličajte se deliti usmiljenja in biti stalno pripravljeni na 
razdajanje in posredovanje Božje ljubezni. Bog in verniki zato od vas duhovniki 
pričakujejo, da se ne boste nikoli oddaljili od izvira Ljubezni, ki je njegovo na križu 
prebodeno srce. Bodite pastirji, ne funkcionarji, ne posredniki, ampak prenosniki, 
prenašalci.« Verniki pa so povabljeni, da za svoje duhovnike veliko molijo po zgledu 
prve Cerkve, ki je za apostole, zlasti za sv. Petra, veliko in neprestano molila. Naj naše 
molitve poromajo pred Najvišjega kot zahvala za vse farane, ki so se na poseben 
način dali na razpolago; nekateri so že prestopili prag upanja, drugi so še dejavni v 
pastorali, nekateri se na delo intenzivno pripravljajo. Naj bo naša molitev hvalnica 
veselja, da so bogoslovec Rok in vsi duhovniki iz Radovljiške župnije (Gašper, Andrej, 
Sebastijan, Janez, Blaž, Andrej, Franci, Janez in Janez) rekli DA. Hvala vsem, ki 
karkoli plemenitega storite za duhovne poklice! Naj nam dobri Bog nakloni novih 
duhovnih in redovnih poklicev. Sv. Peter, zavetnik Radovljiške župnije, prosi za nas 
pri Bogu. 
 

POLJUB OLTARJA Ključavničar France je bil navdušen, ko je v pridigi pri praznični 
maši slišal, kako je duhovnik razlagal pomen oltarja v cerkvi. Še nikoli ni doživel česa 
podobnega. Razlaga ga je tako nagovorila, da je še drugim pripovedoval, s čim lahko 
primerjamo oltar: »Dva enakovredna oltarja poznamo: družinsko mizo in zakonsko 
posteljo.« Dojel je, kakšen je pravzaprav celostni življenjski pomen daritvenega oltarja. 
Ob prihodu v prezbiterij cerkve diakoni in duhovniki poljubijo oltar. Oltar predstavlja 
Kristusa. Naj bo na vidnem mestu, naj bo postavljen trajno, zato naj se ga ne premika, 
naj bo lep in iz kvalitetnih materialov ter okrašen. Kristus, Gospod, je središče 
občestva in oltar je središče cerkvenega prostora. Pomeni dva vidika ene same 
skrivnosti: križ na Golgoti in mizo zadnje večerje. V nekaterih vzhodnih cerkvah je oltar 
tudi znamenje groba, kajti Jezus je resnično umrl in resnično vstal. Oltar je tudi 
središče zahvaljevanja, ki se opravlja pri evharistiji. Je maziljen, posvečen za vzvišeno 
opravilo. Na 2. vatikanskem vesoljnem cerkvenem zboru je izšla konstitucija o svetem 
bogoslužju. Ta določa, naj bo oltar postavljen tako, da se lahko okrog njega hodi. 
Mašnik naj bo obrnjen k ljudstvu. Ob slovesnih bogoslužjih oltar tudi pokadimo, 
slovesno počastimo. Na oltarju so poleg prta še korporal, purifikatorij, kruh in vino. Ko 
oltar poljubimo, izkažemo ljubezen in spoštovanje Kristusu. Na oltarju se dogaja 
odrešenjska skrivnost, ki prehaja v človeška srca. Naše življenje naj postane 
bogoslužje, srce pa oltar. Poleg daritvenega oltarja imamo še glavni oltar s 
tabernakljem, kjer je pod podobo kruha vedno navzoč Jezus Kristus z njim se lahko 
srečujemo kadarkoli čez dan ter mu izročimo vse svoje skrbi in težave.  

 

ŽUPNIJSKA CERKEV: Vabim vse župljane k zbiranju sredstev za novo elektrifikacijo 
cerkve, beljenje, parket na koru in za orgle, ki smo jih morali nujno razstaviti, da smo 



lahko obnovili kor. Ker so orgle že razstavljene bomo ob tej priložnosti orgle tudi 
generalno obnovili in jih postavili nazaj.    TRR župnije: SI 56 031271000010674 
 

 

FATIMSKI KIP ZA DRUŽINE. Dva tedna (od 20. junija. do 5. julija) bo v naši župniji 
romarski kip Fatimske Matere Božje, ki bo romal po naših družinah. Kip, v lepo izdelani 
kapelici za prenos, bo med nami v naši župnijski cerkvi oz. v kapeli v župnišču. Tista 
družina, ki ga bo želela sprejeti, se bo v pisarni podpisala na seznam. Kip bo odšel iz 
cerkve zvečer po sv. maši in se vrnil drugi dan pred večerno sv. mašo. 
KRIŠTOFOVA NEDELJA 23. julija, pred godom sv. Krištofa, zavetnika popotnikov, 
bo po svetih mašah blagoslov vozil. Ne moremo biti ravnodušni ob vseh poškodovanih 
in mrtvih v prometu, obenem pa se zahvaljujemo za varno prevožene kilometre ali 
včasih tudi za to, da se ni zgodilo kaj hujšega, kot se je. Obenem pa na to nedeljo ob 
blagoslovu, ki ga prosimo zase, svoje sopotnike in vozila ter za druge, s katerimi se 
srečujemo v prometu, pomislimo tudi na misijonske dežele, kjer misijonarji z vozili ne 
le oznanjajo evangelij, ampak tudi rešujejo življenja in omogočajo ljudem čim bolj 
dostojno življenje. Vaši darovi ob blagoslovu bodo namenjeni prav za pomoč pri 
nakupu novih vozil za misijone. 

 

MARIJA VNEBOVZETA, 15. avgust Tudi letos nas zapovedani praznik Marijinega 
vnebovzetja vabi, da obnovimo svojo izročitev Materi Božji, s katero izražamo svojo 
prošnjo za njeno varstvo in zaupanje vanjo. Naj nam priprošnja Matere Marije 
pomaga, da bomo kot kristjani storili vse, kar moremo in je potrebno za izhod iz 
moralne, duhovne in gmotne krize, v kateri smo. Marija nam je zgled, kako naj 

sprejemamo Božje navdihe in pogumno izpolnimo svojo dolžnost. 
 

ODPRTA VRATA ZA HUDEGA DUHA: Marijan Veternik je že dvanajst let eksorcist 
v mariborski nadškofiji. Iz izkušenj ve povedati, katerih je pet vstopnih mest za 
delovanje hudega. »Blagoslov hiše ni dovolj, treba se je spreobrniti. Greh je v človeku, 
ne v zidovih.« Eksorcizem je ritual izganjanja hudiča in zlih duhov iz človeka, 
predmetov ali prostorov. Ta ritual je razširjen v mnogih kulturah in se pojavlja v 
različnih obdobjih zgodovine. V krščanstvu je eksorcist duhovnik ali oseba s posebnimi 
sposobnostmi, ki s pomočjo molitev, posvečene vode, zaklinjanja, krščanskih 
simbolov, relikvij poskuša izgnati hudiča iz obsedene osebe. 1. Naše družinsko 
deblo: Če je kateri od naših prednikov, bodisi oče, mati ali kdo v ožjem sorodstvu, 
naredil greh, ki ni bil odpuščen, se ga pokojni ni spovedal in ni prejel odpuščanja, 
potem ta greh lahko vpliva na naše življenje. Še zlasti, če se je pokojni ukvarjal z 
okultnimi stvarmi ali če je naredil težji greh, potem zlo tega greha lahko vpliva name 
in preko tega greha hudič vstopa tudi v moje življenje. 2. Razne okultne prakse: 
Mnogi, ki so se ukvarjali z bioenergijo, vedeževanjem, raznim šarlatanstvom‘ ali pri 
njih iskali kakšno pomoč, so, ko so se rešili iz teh krempljev, rekli: »Nekdo je vodil 
moje življenje.« Oseba se je predala hudemu duhu, vstopil je vanjo in zdaj ima 
probleme, ker se je dala voditi hudemu duhu, ki deluje preko ljudi, h katerim je šel. 3. 
Naši osebni grehi: K eksorcistu najpogosteje prihajajo ljudje, ki živijo izven zakonske 
skupnosti, torej živijo v stalnem grehu. Kot je v prostoru, kjer je veliko virusov, velika 
možnost, da se okužiš, tako je tudi človek, ki živi v stalnem grehu, bolj odprt hudemu. 
Drugi največji problem, s katerim se soočajo ljudje, ki prihajajo, so abortusi (tiste, ki so 

ga naredile, in tisti, ki so sodelovali). Splav je uboj in po njem se pri ženski pogosto 
pojavi depresija. Začne jemati antidepresive in vse mogoče zadeve, pa nič ne 
pomaga, ker je vzrok depresije na duhovnem področju, v grehu. 4. Notranje rane: 
Notranje rane iz otroštva je dobil otrok od prvega do tretjega leta. Če ni bil sprejet in 
ni bil ljubljen, nima urejenih odnosov s svojimi bližnjimi, s straši in se nanje jezi, z njimi 
ne najde pravega stika. Ni bil sprejet, zato sebe ne bo sprejel; ni bil ljubljen, tudi sebe 
ne ljubi in zaradi tega potem prihaja do raznih odklonov. V puberteti išče svojo 
identiteto in je ne najde, zato nekateri kasneje zaidejo v razne deviacije. Ker ni bil 
sprejet in ljubljen, začne ljubiti steklenico, drogo v prepričanju, da ga bo ljubila. 5. 
Oddaljenost, brezbrižnost: Ljudje pogosto rečejo: »Ne potrebujem Kristusa in 
njegovega odrešenja, lahko se sam odrešim. Ne potrebujem niti zakramentov.« 
Čeprav imajo na voljo zakramente, jih ne sprejemajo in iz njih ne živijo, živijo 
brezbrižno. To pa je idealno mesto za hudiča, ki hoče človeku dopovedati, da je on 
glavni in da ne potrebuje ne Jezusa, ne molitve, ne branja Svetega pisma, ne maše, 
ne obhajila, ne spovedi…To je idealno vstopno mesto za hudega duha, ko lahko hudi 
duh prevzame vodilno vlogo v našem življenju. »Ob pogrebu najbližjih pridejo nekateri 
mirno k obhajilu, pa že leta in leta niso bili pri sveti spovedi.« ZOPER VSA TA 
VSTOPNA MESTA JE EDINO ZDRAVILO DOBRA SVETA SPOVED IN ŽIVLJENJE 
IZ SVETIH ZAKRAMENTOV, kajti hudič ni močnejši, ampak je uboga reva, ki pred 
Jezusom trepeta! (Povzeto po: Božje okolje 2012 št. 2) 
VEROUK 2017/18: vpis, prispevek, potrebščine: 

Datum: Kdaj: Kje: 

04.09.17 15.00-17.30 v župnišču. 

07.09.17 8.00-10.00 in  
15.00-17.30 

v župnišču. 

05.09.17 16.00-17.30 v župnišču. 
 

Termin za verouk bo obešen v župnišču konec meseca avgusta. Kdor v danem 
terminu ne bi našel časa, naj se osebno dogovori za drug termin. 
Vpis je za vse razrede in vse veroučence/ke. Otroke vpisujejo samo starši. Vpis je 
možen s spričevalom in plačanim prispevkom. Kdor prispevka ne bi zmogel, se 
bomo dogovorili osebno. Prispevek za družino je kot vsako leto.  
 

Vpis otrok v 1. razred verouka: Starši, prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je 
vpisan krst vašega otroka. Če je nimate, ali če je bil otrok krščen v drugi župniji, 
prinesite od tamkajšnjega župnika potrdilo o krstu vašega otroka. 

 

Vsa podrobnejša navodila in informacije v zvezi z veroukom prosim, da spremljate pri 
rednih oznanilih in na internetni strani župnije. Na svoje naprave si lahko namestite 
tudi elektronsko prejemanje oznanil ali pa direkten vpogled na facebook profil župnije 
- tako boste vedno in povsod informirani o dogajanju v župniji in pri verouku. Morebitni 
dodatni zapleti, ki se včasih zgodijo (bolezen, pogreb) in so nepredvidljivi, bodo 
objavljeni sproti.  
 

Pravila veroučne šole: 
1. V veroučnem letu je za uspešen zaključek dovoljenih največ 7 ur odsotnosti. 



2. Če otrok manjka pri verouku, mu starši napišete opravičilo zadaj v zvezek. 
3. Listke nedeljskih in prazničnih sv. maš otroci lepijo v liturgične zvezke. Za 
prejem zakramentov je potrebno vsaj 80% obiska sv. maš.  
4. Za zvezek in liturgični zvezek so odgovorni veroukarji sami. Izgovorov o 
izgubljenem zvezku ne bomo tolerirali. 
5. V učilnici so otroci v copatih in ne uporabljajo raznih naprav (gsm, mp3, tabličnih 
računalnikov…), med veroukom se ne prehranjuje! 
6. Otroci lahko obiskujejo verouk, vendar je za prejem zakramentov potrebna 
redna udeležba pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah. Samo reden obisk verouka ne 
zadošča.  

Pravila ima vsaka resna trajna organizirana skupina, kar je tudi veroučna šola. 
Potrebna so iz naslova pravičnosti in jasnosti do vseh. Vsako leto se namreč najde 
nekaj posameznikov, ki ne razumejo, da so pravila v dobro vseh, da je to osnovni red, 
ki se zahteva od vseh veroučencev. Podoben red poznajo tudi drugje (v šoli, športu...) 
in je potreben za dosego ciljev. Tukaj gre predvsem za odsotnost in problem z urnikom 
verouka.  
Težava nastane, ko marsikdo ne razume, da verouka preprosto ne moremo enačiti z 
neko obšolsko dejavnostjo. Že iz števila ur raznih treningov in vaj je to nepravično. Če 
bi bil verouk več ur na teden, potem bi se o tem lahko pogovarjali. V našem primeru, 
ko realno na teden nimamo niti ene cele ure verouka, bo moral popustiti učitelj glasbe 
ali trener. O tem se z njimi pogovorite starši. 
Drugi vidik je vera, ki naj bi se pri verouku poglabljala. Gre za osebni odnos z Jezusom, 
ki presega vse naše druge odnose. To daje verouku posebno težo. 
Pri nas je zaenkrat verouk še združen s prejemom zakramentov, zato je eden od 
pogojev za uspešen zaključek tudi obisk bogoslužja v okviru župnijskega občestva. 
To ne okrni našega družinskega življenja, ampak ga lahko le oplemeniti, saj preživimo 
nekaj minut na teden skupaj v posvečenem prostoru in posvečenem času, ko na 
poseben način prihaja Jezus na oltar pod podobo kruha in vina. 
Ob vseh teh vsakoletnih razpravljanjih o redu v veroučni šoli, naj omenim, da se vedno 
vrtimo okrog nekaj procentov vseh veroučencev. Vsem tistim, ki dvomijo in imajo 
pomisleke in težave z redom naj pojasnimo, da večina učencev sprejema ta red 
povsem normalno, se ga tudi drži in se potrudi, da ima stvari opravljene kot je 
potrebno. Tudi večina staršev to razume in verjamem da tudi podpira, le tako je naše 
skupno prizadevanje za vzgojo lahko uspešno. 
Nekatere družine ste nekoliko vezane tudi na druge župnije iz različnih vzrokov (stari 
starši, rojstne župnije, službe...), kar ni problem. Problem nastane, ko to traja celo leto 
ali večino leta, potem pa bi radi v našem občestvu prejeli zakramente. Takim staršem 
predlagamo, da otroka vpišete k verouku tja, kjer obiskujete bogoslužje. Tako boste 
najbolj dejavno in živo vključeni v občestvo verujočih. 
Na prvo sv. obhajilo se bo pripravljal 3. razred. Na sv. birmo se bodo pripravljali 
otroci 8. in 9. razreda. Dobro bi bilo, da župnik starše vidi tudi skozi leto in ne samo 
pred praznikom prvega svetega obhajila in sv. birme Opažamo namreč, da starši 
otroke zgolj pošiljate k sveti maši, sami pa nimate časa, ali kot je slišati od otrok, da 
imate vse že narejeno. Tukaj ne gre za opravljeno ali neopravljeno temveč za življenje 
po veri in krščanski zgled. Pri krstu ste namreč obljubili, da boste otroke vzgajali v veri, 

da bodo spolnjevali božje zapovedi… Vemo, da je vzgoja najučinkovitejša takrat, 
kadar se jo podkrepi z zgledom.  

 

Srečanja za starše in druge aktivnosti: 
Starši boste o srečanjih obveščeni v rednih oznanilih. Ravno tako boste pri rednih 
oznanilih obveščeni o vseh drugih pomembnih dogodkih v zvezi z veroukom. V pomoč 
za lažje spremljanje in duhovno rast boste starši tudi povabljeni k pomoči v cerkvi in 
na srečanja. 
Vse informacije lahko spremljate tudi na internetni strani župnije ali na facebook profilu 
župnije Radovljica.  
V različnih obdobjih praznovanj (Božič, Velika noč) je vmesni čas brez rednega 
verouka. Takrat imate starši in veroučenci sijajno priložnost, da se duhovno pripravite 
s poglobljeno pripravo in sodelovanjem pri bogoslužju devetdnevnice, velikega tedna  
ali drugih pobožnosti (šmarnice, rožni venec). Odgovornost verske vzgoje je izključna 
pravica staršev in njihova dolžnost, verouk je pri tem zgolj pripomoček. Vsi drugi 
stojimo staršem samo ob strani, za pomoč, nasvet, ne moremo jih pa nadomestiti. 
  

  



 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 2. 7.  2 Kr 4,8-11.14-16 Rim 6,3-4.8-11 

13. nedelja 
med letom 

8.00 MIRKO PRISTOV  META KOMAN JUVANEC 

10.00 URŠKA WILLEWALDT ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 9. 7.  Zah 9,9-10 Rim 8,9.11-13 

14. nedelja 
med letom 

8.00 DARINKA DEŽMAN DANIJEL BUČIČ 

10.00 ANDREJA BOHINC ALENKA VURNIK 

NEDELJA, 16. 7.  Iz 55,10-11 Rim 8,18-23 

15. nedelja 
med letom 

8.00 ANAMARIJA NOVAK STANKA REHBERGER 

10.00 MIHA GAŠPERIN 
BARBARA DEBELJAK 
RUS 

NEDELJA, 23. 7.  Mdr 12,13.16-19 8,26-27 

16. nedelja med 
letom, Krištofova 

8.00 CVETO URŠIČ SILVA PISEK 

10.00 JANEZ RESMAN MARIJA JEKOVEC 

NEDELJA, 30. 7.  1 Kr 3,5.7-12 Rim 8,28-30 

17. nedelja 
med letom 

8.00 MARKO JEREB ALJA ŠTENDLER 

10.00 ANDREJA JALEN BREDA GAŠPERIN 

NEDELJA, 6. 8.  Dan 7,9-10.13-14 2 Pt 1,16-19 

Jezusovo 
spremenjenje 

8.00 RUDI MIKOLAJ MAGDA ROZMAN 

10.00 JOŽICA ROGAČ ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 13. 8.  1 Kr 19,9.11-13 Rim 9,1-5 

19. nedelja 
med letom 

8.00 MIRKO PRISTOV  META KOMAN JUVANEC 

10.00 ANJA KOŠIR JANJA BORIČ 

NEDELJA, 20. 8.  Iz 56,1.6-7 Rim 11,13-15.29-32 

20. nedelja 
med letom 

8.00 DARINKA DEŽMAN DANIJEL BUČIČ 

10.00 MAJA HUMERCA MOJCA FLAJS 

NEDELJA, 27. 8.  Iz 22,19-23 Rim 11,33-36 

21. nedelja 
med letom 

8.00 MARKO JEREB STANKA REHBERGER 

10.00 ROK PREŠERN ALENKA ROGELJ 

NEDELJA, 3. 9.  Jer 20,7-9 Rim 12,1-2 

22. nedelja 
med letom 

8.00 CVETO URŠIČ SILVA PISEK 

10.00 MARKO GRIMANI MARIJA DIJAK 

 
 

 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 

NEDELJA 25. 6. 
12. NEDELJA MED LETOM 
VILJEM, OP. 
DAN DRŽAVNOSTI 

8.00 
10.00 
  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VIDA ROZMAN, OBL. 

PONEDELJEK 26. 6 18.00 † EDI EBRL, DUHOVNIK 

JOŽEFMARIJA ESCRIVA, UST. 
OPUS DEI 

  

TOREK 27.  6. 
EMA KRŠKA, KNEGINJA 

 
 

/ 

SREDA 28. 6.  
IRENEJ LYONSKI , ŠK. MUČ 

18.00 
 

† BORIS, OBL. IN DOLINOVI  

ČETRTEK 29. 6.  
PETER IN PAVEL, AP. 

18.00 
 

† MARIJA MELIVA 

PETEK 30. 6.  
PRVI MUČENCI RIMSKE CERKVE 

18.00 
 

† ANTON ŠTENDLER 
† JOŽEF POGAČAR, 7. DAN 

SOBOTA 1. 7.      
OLIVER PLUNKETT, ŠK. MUČ. 

                   
DOM    
10.00                                    
18.00                

ZA REŠITEV TEŽAVE 
† EMILIJA KAPUS 

NEDELJA  2. 7. 
13. NEDELJA MED LETOM 
PTUJSKOGORSKA MATI BOŽJA 

8.00 
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE  
† VLADO ERŽEN 

PONEDELJEK 3. 7. 
TOMAŽ, AP. 

18.00 
 

† KVEDER JOŽE 

TOREK 4. 7. 
URH, ŠK. 

 
 

/ 

SREDA 5. 7. 
CIRIL IN METOD, AP. 

18.00 
 

† STANKO IN FRANCKA 
REHBERGER 

ČETRTEK 6. 7. 
MARIJA GORETTI, DEV. MUČ. 

18.00 
 

† FILIP LUKAN 

PETEK 7. 7. 
VILIBALD, ŠK. 

18.00 
 

ZA ZDRAVJE IN NOVO UPANJE 

SOBOTA 8. 7. 
KILIJAN, ŠK. MUČ. 

                     
DOM: 
10.00 
18.00 

† VERA GRM 
† ANA MAVEC 

NEDELJA 9. 7.  
14. NEDELJA MED LETOM 
AVGUŠTIN ZHAO RONG, MUČ. 

8.00     
                        

10.00 
                                 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† HELENA BEŠTER 

PONEDELJEK 10. 7. 
AMALIJA, RED. 

18.00 † PAVLA BAŠKOVČ 

TOREK 11. 7.  
BENEDIKT 

 
 

/ 

SREDA 12. 7. 
MOHOR, ŠK. IN ORTUNAT, DIAK. 

18.00 † LADO ERŽEN IN STARŠI 

ČETRTEK 13. 7. 
HENRIK, CES. 

                                
18.00 

† ANICA IN JANKO ZALETEL 

PETEK 14. 7. 
KAMIL DE LELLIS, DUH. 

18.00 
 

† ANTON URBANC 
 

SOBOTA 15. 7. 
BONAVENTURA, ŠK. 

DOM: 
10.00 
19.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† FRANC BABNIK 

NEDELJA 16. 7. 
15. NEDELJA MED LETOM 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† OLGA FISTER IN STARŠI 



KARMELSKA MATI BOŽJA   

PONEDELJEK 17. 7. 
ALEŠ, SPOK. 

18.00 
 

† PAVLA IN FELIKS JARC 
 

TOREK 18. 7.  
ELIJ IZ KOŠTABONE, DIAK. 

 / 

SREDA 19. 7. 
ARSENIJ VELIKI, PUŠČ. 

18.00 
 

† MARTIN MUŠIČ, OBL. 

ČETRTEK 20. 7. 
APOLINARIJ, ŠK. IN MUČ. 

18.00 † JOŽEF POGAČAR, 30. DAN 

PETEK 21. 7. 
LOVRENC IZ BRINDISIJA, DUH. 

                                
18.00 

† ANTON ŽIBERT 
 

SOBOTA 22. 7. 
MARIJA MAGDALENA, SPOK. 

DOM: 
10.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† ROZALIJA MIKOLAJ 

NEDELJA 23. 7. 
16. NEDELJA MED LETOM 
BRIGITA ŠVEDSKA 

8.00 
10.00 
  

† PETER AHLIN 
† JAKOB AŽMAN 

PONEDELJEK 24. 7. 
KRIŠTOF, MUČ. 

18.00 
 

† ATA MARČUN 
 

TOREK 25. 7.  
JAKOB STAREJŠI, AP. 

 / 

SREDA 26. 7. 
JOAHIM IN ANA, STARŠI D. M. 

18.00 
 

† ANICA IN ALMIR 
KOSTANJŠEK 

ČETRTEK 27. 7. 
GORAZD, KLIMENT IN DR. UČ. 

18.00 † ANICA JAGER 

PETEK 28. 7. 
VIKTOR, I. PAP. 

                                
18.00 

† SUKA PENEZIĆ 
 

SOBOTA 29. 7. 
MARTA, LAZARJEVA SESTRA 

DOM: 
10.00 
18.00 

† ZA BLAGOSLOV OTROK 
† LADO ERŽEN  

NEDELJA 30. 7. 
17. NEDELJA MED LETOM 
PETER KRIZOLOG, ŠK. 

8.00 
10.00 
  

ZA FARANE IN 
DOBROTNIKE 
† OTILIJA IN EDVARD 
VNUČEC 

PONEDELJEK 31. 7. 
IGNACIJ LOJOLSKI, DUH. 

     18.00 
 

NA ČAST SVETEMU DUHU 
 

TOREK 1. 8.  
ALFONZ M. LIGVORIJ, ŠK. 

 / 

SREDA 2. 8. 
EVZEBIJ IZ VERCELLIJA, ŠK. 

18.00 
 

ZA ZDRAVO PAMET 

ČETRTEK 3. 8. 
LIDIJA, SP. Ž. 

18.00 † JULIETA BERKUČAT 

PETEK 4. 8. 
JANEZ M. VIANNEY, ARŠKI Ž. 

                                
18.00 

ZA SVETOST DUHOV 
NIKOV 
 

SOBOTA 5. 8. 
MARIJA SNEŽNA 

DOM: 10.00 
18.00 

ZA ZDRAVJE 
ZA BOŽJE VARSTVO 

NEDELJA 6. 8. 8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† LADO ERŽEN 

JEZUSOVA SPREMENITEV NA 
GORI 
JUST IN PASTOR, MUČ. 

  

PONEDELJEK 7. 8. 
SIKST II. PP., MUČ. 

18.00 
 

V ZAHVALO 
 

TOREK 8. 8.  
DOMINIK, DUH. 

 / 

SREDA 9. 8. 
TEREZIJA B. OD KRIŽA (EDITH 
STEIN) MUČ. 

18.00 
 

V ZAHVALO ZA SREČNO 
VRNITEV 

ČETRTEK 10. 8. 
LOVRENC, DIAK. 

18.00 ZA ZDRAVJE 

PETEK 11. 8. 
KLARA, DEV. 

                                
18.00 

ZA ZDRAVO PAMET IN 
RAZSVETLJENJE 
 

SOBOTA 12. 8. 
IVANA ŠANTALSKA, RED. 

DOM: 
10.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† VERA GRM 

NEDELJA 13. 8. 
19. NEDELJA MED LETOM 
PONCIJAN, PP 

8.00 
10.00 

  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VALENTIN REZAR 

PONEDELJEK 14. 8. 
MAKSIMILJAN KOLBE, MUČ. 

18.00 
 

† FRANCKA REHBERGER 
 

TOREK 15. 8.  
MARIJINO VNEBOVZETJE, 
VELIKI ŠMAREN 

8.00 
10.00 

† LUDVIK ČERNE 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

SREDA 16. 8. 
ROK, SPOK. 

18.00 
 

† VERONIKA FIKFAK, OBL. 

ČETRTEK 17. 8. 
EVZEBIJ, PP., MUČ. 

18.00 † BOGDAN POHAR 

PETEK 18. 8. 
HELENA, CES. 

                                
18.00 

† MILAN NOVAK 
 

SOBOTA 19. 8. 
JANEZ EUDES, DUH 

DOM: 
10.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† IVANA IN ALOJZ FAJDIGA 

NEDELJA 20. 8. 
20. NEDELJA MED LETOM 
BERNARD, OP. 

8.00 
10.00 

  

† LADO ERŽEN IN STARŠI 
† ZA FARANE IN DOBROTNIKE 




