
 
 
 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 26. 2. 
ALEKSANDER, ŠK. 

                                
18.00 

† JOŽE ŽERJAV, OBL. IN STARŠI 
 

TOREK 27. 2. 
GABRIEL Ž.M.B., RED 

7.00 
 

ZA BOŽJE VARSTVO VNUKA 

SREDA 28. 2. 
OŽBOLT, ŠK. 

18.00 † DARINKA HROVAT 

ČETRTEK 1. 3. 
ALBIN (ZORKO), ŠK. 

                                
18.00 

† MAMA MARČUN 

PETEK 2. 3. 
NEŽA PRAŠKA, DEV. 

                     
18.00 

 

† LOJZKA ZUPANC 

SOBOTA 3. 3. 
KUNIGUNDA, CES. 

DOM: 10.00 
18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† FRANC SKUMAVEC IN STARŠI 

NEDELJA 4. 3. 
3. POSTNA NEDELJA  
KAZIMIR, KR. 

8.00 
                       
10.00 

18.00 

† MIHA ZUPAN 
† DRUŽINA FISTER IN JOŽE 
KVEDER 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 5. 3. 
HADRIJAN, MUČ 

18.00 
 

† IRIS GALIČIČ, OBL. 

TOREK 6. 3. 
MIROSLAV, OPAT 

7.00                                    ZA ZDRAVJE 

SREDA 7. 3. 
PERPETUA IN FELICITA, MUČ. 

18.00 
 

† MARICA ROZIĆ, OBL. 

ČETRTEK 8. 3. 
JAEZ OD BOGA, RED. 

18.00 
 

† FRANCKA IN VOVKOVI 
 

PETEK 9. 3. 
FRANČIŠKA RIMSKA, RED 

18.00                            
 

† FERDO BALOH 

SOBOTA 10. 3. 
40 MUČENCEV 

DOM: 10.00 
18.00 

PO NAMENU OČENAŠEV 
† MARIJA IN JOŽEF ŠIFRER 

NEDELJA 11. 3. 
4. POSTNA NEDELJA 
BENEDIKT, ŠK. 

                             
8.00 

                                
10.00 
18.00 

† ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† BOJAN HORVAT, OBL. 
KRIŽEV POT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Cerkvi bomo na pepelnično sredo, 14. februarja 2018, začeli postni čas, ki  traja štirideset 
dni. Postni čas bomo sklenili s praznovanjem Velikonočnega tridnevja, ki se začne s 
krizmeno sveto mašo na veliki četrtek dopoldan. Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako 
leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen 
pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma 
poboljšanje življenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se 
tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore 
in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil 
v novega človeka. Pepel pomeni človekovo telesno minljivost. Vse sčasoma postane pepel, 
tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. Človek se v stiski in ob smrti zave 
bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel. 
Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu 
Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se na 
zunaj izražalo v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Pomenljiva vidika posta sta 
okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z Bogom, zato so odpovedi določeni razvadi 
ali dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje tega cilja. Strogi post je na pepelnico in 
veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni 
prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju 
večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. 
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NAŠI KRŠČENCI: Jakob Lison Kavčič, sin Thomasa Lisona in Ande Kavčič, 
Radovljica. Čestitamo. 
 

NAŠI RAJNI: Marjan Bevčič, Triglavska 47, Radovljica; Metka Penca, Naselje 
Slavka Černeta 33, Kranjska Gora; Alojz Forjančič, Cankarjeva 22, Radovljica; 
Antonija Savič, roj. Tomše, Gradnikova 85, Radovljica. Gospod, daj našim 
rajnim večni mir in pokoj. 

 

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: 24. 2. Pristov – Resman; 10. 3.  ml. zakonci; 24. 3. 
Uršič – Fajdiga; 7. 4. st. 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. 
 

SREČANJE ZA BOTRE IN BIRMANCE je v četrtek 1. 3. ob 19.00 v 
Slomškovi dvorani v župnišču. Srečanje vodi dr. Polona Vesel Mušič. 
 

Družinska sv. maša bo v nedeljo, 4. 3. ob 10.00. Vabljeni! 
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 5. 3. ob 19.00. Člani vabljeni že k sveti maši 
in molitvi za duhovne poklice. 
 

Občni zbor KD Sotočje bo 25. februarja ob 18:30 v Proštijskem hramu 
Radovljiškega župnišča. 

Pater dr. Viktor Papež bo 9. marca ob 18:30 v Slomškovi dvorani imel 
predavanje z naslovom: "Dajte cesarju,  kar je cesarjevega, in Bogu, kar je 
Božjega - država in Cerkev v medsebojnih odnosih". 

 

ZAČETEK POSTNEGA ČASA: V postu imamo postne pobožnosti. Križev pot 
je vsak petek v kapeli župnišča in vsako nedeljo v župnijski cerkvi. Ob petkih 
je križev pot pol ure pred večerno sveto mašo, ob nedeljah ob 18.00, razen 
18. 3., ko bomo poromali na križev pot na Podtabor, župnija Podbrezje. Ker je 
blizu, ne bo organiziranega avtobusa. Vabljeni. Poleg križevega pota in 
postnih akcij (odločitev posameznika v odpovedovanju posamezni razvadi), je 
za kristjana lepa priložnost, da se pripravi na največji krščanski praznik z 
dobro spovedjo. 
 

POSTNI GOVORNIKI: 
1. postna nedelja: mašuje upokojeni ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres. 
2. postna nedelja: mašuje g. Tone Perčič, župnik župnije Lj.- Ježica. 
4. postna nedelja: mašuje dr. Peter Nastran, župnik župnije Koroška Bela. 
 

POSTNA POSTAVA STROGI POST je na pepelnično sredo in na veliki petek. 
Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. 

Strogi post veže kristjane od izpolnjenega 14. leta do začetka 60. leta. 
ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa 
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore 
ali ljubezni do bližnjega. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je 
kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb), lahko post in zdržek odpadeta. 
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za 
petke zunaj postnega časa.  
 

POST: Postni čas je spokorni čas – kristjani v tem času pri bogoslužju in v 
zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in 
njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v 
poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom 
javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer pišejo trije 
evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1, 12–13 in Lk 4, 1–13). Strogi post je na 
pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek. 
Namen posta je v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe 
bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.  
Stari modrijan in duhovni učitelj se izpoveduje: Ko sem bil še mlad, močan in 
zaverovan vase, sem prosil Boga: Gospod, daj mi moči, da bom spremenil 
svet! Ko je minilo pol mojega življenja in sem se bližal srednjim letom, vrhuncu 
svoje moči, sem spoznal, da nisem spremenil niti ene same duše, zato sem 
začel prositi drugače: »Gospod, daj, da bom spremenil samo tiste, ki so ob 
meni, svoje najbližje, prijatelje, in bo dovolj!« Zdaj, ko sem star, ko so mi dnevi 
šteti, prosim samo eno: »Gospod, daj mi milost, da bom spremenil samega 
sebe!« Da, mnogi so želeli spremeniti svet, vse človeštvo, a komaj kdo je 
pomislil, da bi spremenil samega sebe. Pri sebi je treba začeti.  
To velja tudi za nas. Samo toliko bomo spremenili svet in svoje okolje, kolikor 
se bomo sami spreobrnili, spremenili, tudi za ceno odpovedi in žrtve. 
Prostovoljni križ, prostovoljna pokora v postnem času bo za nekoga odpoved 
kajenju ali uživanju alkoholnih pijač, za drugega vestno izpolnjevanje 
vsakdanjih dolžnosti, potrpežljivost v preizkušnjah in težavah itd. Razumljivo 
je, da je postni čas najbolj primeren čas za iskreno spoved. Pokora spada k 
bistvu krščanskega življenja. Možnosti za odpiranje srca Bogu in s tem 
sočloveku je veliko. Od vsakega posameznika je odvisno, kakšen korak naprej 
bo naredil v duhovnem življenju. Dejstvo je, da je post velika priložnost, ki je 
ne zamudimo!  
 

PREDLOG SLOVENSKE KARITAS ZA POSTNI ČAS 40 DNI BREZ 
ALKOHOLA: V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v 
družinah, zaradi nesreč na cestah in zaradi bolezni, ki so posledica alkohola. 
 

3 RAZVADE, KI SLABO VPLIVAJO NA VAŠ DAN: 1. razvada: takoj ko se 
zbudite, pregledate elektronsko pošto in svoja socialna omrežja. Vaš pametni 
telefon je olajšal pot do te precej nespametne razvade. Komaj se zbudite, že 
preverjate novosti na WhatsAppu, Facebooku, Twitterju ali toliko drugih 
socialnih omrežjih, na katerih ste morda aktivni. V čem je težava te razvade? 
Preprosto: še preden se zjutraj povežete sami s seboj in z Bogom, se že 
povezujete z življenji drugih, njihovimi opravki in delom, mnenji, težavami … S 



tem dovolite, da poplava zunanjih vplivov začne usmerjati dan namesto vas. 
Tok dogodkov vas odnese, ne osredotočite se na to, kar je za vas v tem 
dnevu pomembno. Niste protagonist, ki zavestno začenja dan z umirjenostjo, 
z molitvijo zahvale in izročitve; ki poskrbi za svoje osnovne higienske potrebe 
in videz; ki se močno pretegne in začuti sonce in sapo, pa čeprav samo skozi 
okno; ki z nasmehom in poljubom pozdravi svojo družino; ki mirno spije 
jutranjo kavo in se pripravi na produktiven in konstruktiven delovni dan. 2. 
razvada: navsezgodaj zjutraj berete ali gledate slabe novice. Nič novega. 
Mediji dajo vedno prednost temu, kar ljudje poslušajo. In svet, ki se ne zna 
osredotočiti, zanima tisto, kar je destruktivno: nesreče, tragedije, kriza, težave, 
delitve, nevarnosti, grožnje … Seveda je treba vedeti za težave v svetu, 
(dokler je namen pripomoči k rešitvi, ne le to, da godrnjamo vsevprek), ampak 
začetek dneva res ni najbolj primeren trenutek, da se seznanimo z 
dogajanjem v svetu. Slabe novice krepijo jezo in strah, to dvoje pa spodbuja 
nastanek kortizola, stresnega hormona. Odmerka kortizola, ki se mu lahko 
izognete, navsezgodaj zjutraj res ne potrebujete. Spoštujte umirjenost in 
harmonijo na začetku novega dneva. 3. razvada: že takoj zjutraj ste preveč 
zaskrbljeni zaradi delovnih obveznosti. Dneva še niste niti dobro začeli, pa ste 
že zaskrbljeni zaradi različnih obveznosti. Prezgodnja zaskrbljenost je 
nepotrebna in škodljiva. Portugalski jezik pozna odlič-no besedo za 
“prezgodnjo zaskrbljenost”: preocupação. Preocupação torej pomeni 
zaposlovanje misli s tokom dogodkov, ki se jim v danem trenutku še ne 
morete produktivno posvetiti, brezplodno razmišljanje pa pomeni ustvarjanje 
napetosti in tesnobe ter pomanjkanje osredotočenosti že v prvih trenutkih 
dneva. Raje se umirite in mirno začnite nov dan. Vsako dejanje ima svoj čas 
in vsako dejanje mora biti opravljeno ob svojem času. Naučite se živeti v 
danem trenutku. Če ob jutranji kavi že mislite ali govorite o tem, kaj mora biti 
narejeno čez dan, potem niti ne delate niti mirno ne pijete jutranje kave.  
Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila brazilska Aleteia. Prevedla in 
priredila Maja Pintarič. 
 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 18. 2.  1 Mz 9,8-15 1 Pt 3,18-22 

1. postna nedelja 
8.00 Anamarija Novak Marko Jereb 

10.00 Barbara Debeljak Rus Marija Dijak 

NEDELJA, 25. 2.  1 Mz 22,1-2. 9. 10-13. 15-18 Rim 8,31-34 

2. postna nedelja 
8.00 Darinka Dežman Rudi Mikolaj 

10.00 Marko Grimani Andreja Bohinc 

NEDELJA, 4. 3.  
2 Mz 20,1-17 ali 20,1-3. 7-8. 12-
17 

1 Kor 1,22-25 

3. postna nedelja 
8.00 Meta Koman Juvanec Cveto Uršič 

10.00 Rok Prešern Janja Borič 

NEDELJA, 11. 3.  2 Krn 36,14-16. 19-23 Ef 2,4-10 
4. postna nedelja 

(Laetare) 

8.00 Silva Pisek Mirko Pristov 
10.00 Janez Resman Marija Jekovec 

 

VERSKI TISK V LETU 2018: Prav je, da že zdaj mislimo na to, kaj bo 
oblikovalo naše življenje. Zelo pomembno je, kaj beremo. Lepo vabljeni, da po 
družinah prejemate verski tisk, kjer boste črpali zdravo hrano za dušo. Za 
informacijo: Družina: 101,40 €, Ognjišče: 32,00 €, Mavrica: 37,00 €, 
Misijonska obzorja: 9,00 €, Božje okolje: 27,90 €. 
 
ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2018 se bodo dela v cerkvi nadaljevala 
(odplačilo dolga, postavljanje orgel, klopi na desni strani cerkve).  
Priporočam se vam za vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR: 
SI56031271000010674 
 
 
 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 
NEDELJA 11. 2. 
6. NEDELJA MED LETOM 
LURŠKA MATI BOŽJA 

8.00 
 

10.00  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† KAROLINA PRESTRL, 30. DAN 
† VALENTIN ROGAČ, OBL. 

PONEDELJEK 12. 2.  
EVLALIJA, MUČ. 

18.00 
 

† ANGELA, OBL. IN DOLINOVI 

TOREK 13. 2.  
KRISTINA, VDOVA 

7.00 
 

† BRANE KERIN 

SREDA 14. 2. 
PEPELNICA 
VALENTIN, MUČ. 

 9.00 
18.00 

 

† MATUHOVI 
† MATIJA JALEN 

ČETRTEK 15. 2. 
KLAVDIJ, RED. 

18.00 
 

† ANGELA ŠTEFANČIČ 
 

PETEK 16. 2. 
JULIJANA, MUČ. 

18.00 
 

† MILKA FISTER 
 

SOBOTA 17. 2. 
ALEŠ, SPOKORNIK 

                   DOM    
10.00 

                                
18.00 

 V ZAHVALO 
† SLAVKA GRUM 

NEDELJA 18. 2. 
1. POSTNA NEDELJA 
FLAVIJAN, ŠK. 

8.00 
10.00 

 
18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† STARŠI SAJENKO IN BIZJAK; 
FRANČIŠKA POTOČNIK 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 19. 2. 
BONIFACIJ, ŠK. 

18.00 
 

† ANTONIJA BOŽI, 30. DAN; ALBIN IN LILI 

TOREK 20. 2. 
LEON SICILJSKI, ŠK. 

7.00 
 

ZA ZDRAVJE 

SREDA 21. 2.  
PETER DAMIANI, ŠK. IN UČ. 

18.00 
 

† GRMOVI IN KOŠIRJEVI 

ČETRTEK 22. 2. 
SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

18.00 
 

† JANEZ PAHIČ, OBL. 

PETEK 23. 2. 
POLIKARP, ŠK. IN MUČ. 

18.00 
 

† PAVLA IN ANTON BAŠKOVČ 

SOBOTA 24. 2. 
MATIJA, AP. 

                     
DOM: 10.00 

18.00 

ZA ZDRAVJE 
† MATIJA JALEN 

NEDELJA 25. 2. 
2. POSTNA NEDELJA 
ALOJZIJ IN KALIST, MUČ. 

8.00     
                       
10.00 

18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
V DOBER NAMEN 
KRIŽEV POT 

 


