
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
TOREK 3. 4. 
SIKST I. 

                                    / 

SREDA 4. 4. 
IZIDOR, ŠK-UČ. 

 
 

/ 

ČETRTEK 5. 4. 
VINCENCIJ FERRER, DUH. 

 
 

/ 
 

PETEK 6. 4. 
VILJEM, OP. 

                          
 

/ 

SOBOTA 7. 4. 
JANEZ, DUH. 

DOM: 10.00 
19.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
 † IVAN DEMŠAR, OBL. 

NEDELJA 8. 4. 
2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 
VALTER, ŠK. 

                             
8.00 

                                
10.00 

 

† DOLINOVI  
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
 
 

PONEDELJEK 9. 4. 
HUGO, ŠK. 

19.00                                    † PAVLA JALEN 
 

TOREK 10. 4. 
EZEKIEL, PREROK 

7.00 † JAKOB IN KATARINA 
KOSELJ IN IVANKA KENDA 

SREDA 11. 4. 
STANISLAV, ŠK.-MUČ. 

19.00                                                                       V ZAHVALO ZA 10. LETNO 
DELOVANJE PRENOVE V 
DUHU 

ČETRTEK 12. 4. 
VIKTOR, MUČ. 

19.00                                    † MARICA ŠIVIC 

PETEK 13. 4. 
IDA, RED. 

19.00                                    † LADO ERŽEN 

SOBOTA 14. 4. 
LIDVINA, DEV. 

DOM: 10.00 
19.00                                    

PO NAMENU OČENAŠEV 
† HELENA BEŠTER 

NEDELJA 15. 4. 
3. VELIKONOČNA NEDELJA 
HELENA, KNEGINJA 

8.00 
10.00                                    

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† HROVATOVI 
† HELENA VURNIK IN HELENA 
BOGATAJ 

PONEDELJEK 16. 4. 
BERNARDKA, RED. 

19.00                                    † FILIP LUKAN 

TOREK 17. 4. 
RUDOLF, MUČ. 

7.00                                    ZA BOŽJE VARSVO VNUKOV 

SREDA 18. 4. 
EVZEBIJ, ŠK. 

19.00                                    † MARTIN MUŠIČ 

ČETRTEK 19. 4. 
LEON IX., PAP. 

19.00                                    † BOLTARJEVI 

PETEK 20. 4. 
TEOTIM, ŠK. 

19.00                                    † SILVA MAUKO, OBL. 

SOBOTA 21. 4. 
ANASTAZIJA, OP.  

DOM: 10.00 
19.00                                    

ZA BOŽJE VARSTVO 
† MARJAN BEVČIČ 

NEDELJA 22. 4. 
4. VELIKONOČNA NEDELJA 
ALEKSANDRA, MUČ. 

8.00 
10.00                                    

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† LEA RAVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

Z Jezusovim vstajenjem krščanska vera stoji ali pade. Že apostol Pavel je zapisal: »Če pa 
Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi vaša vera«. Ker je Jezus 
zares vstal in so ga njegovi učenci po hudih dvomih večkrat doživeli kot tistega, ki je 
vstal in živi, so po delovanju Svetega Duha začeli verovati vanj in zbrali pogum, da so to 
vero oznanjali in zanjo umirali. Tisti, ki je z lastno vstajenjsko močjo od znotraj odvalil 
kamen, bo odvalil tudi vse druge kamne zla, ki nas pritiskajo k tlom. Kristjani, ki smo 
vero v Jezusovo vstajenje postavili na najvišji svetilnik svojega življenja, smo poklicani, 
da zanjo pričujemo z zvestobo Gospodu ne glede na ugodne ali neugodne okoliščine 
življenja. Vsem ljudem dobre volje želim, da bi tudi letos bila velika noč naš največji 
praznik. Posebno velikonočno tolažbo želimo vsem, ki doživljajo preizkušnje, izgube in 
stiske. Naj nas vstali Jezus napolni z mirom in pogumom. vaš župnik Andrej, s sodelavci 
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NAŠI RAJNI: Ana Vidmar, roj. Teran, Ul. St. Žagarja 15, Radovljica; Pavla Jalen, roj. 

Pristov, Ul. St. Žagarja 30, Radovljica; Jelena Sekovanič, roj Janc, Jelovška 2, Radovljica; 
Jože Lekše, Prešernova 9, Radovljica; Marija Intihar, roj. Štrubelj, Cankarjeva 29, 
Radovljica. Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
Namesto cvetja na grob † Ane Vidmar je darovala 100 € za orgle ga. Fani Rogelj. 
Namesto cvetja na grob † Pavle Jalen je bila darovana 1 sv. maša, Andreja; 3 sv. maše, 
družina Bukovnik iz Šenčurja, 1 sv. maša, družina Pristov. 
 

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. 3. Uršič – Fajdiga; 7. 4.: čiščenje cerkve pred slovesnostjo 

blagoslova: NAPROŠENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU; 28. 4.: pritrkovalci; 12. 5.: starši 
birmancev; 26. 5. starši prvoobhajancev; 9. 6. Pristov – Resman; 23. 6.  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.  
 

Družinska sv. maša bo v nedeljo, 8. 4. ob 10.00. Vabljeni! 
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 9. 4. ob 20.00. Člani vabljeni že k sveti maši in molitvi za 

duhovne poklice. 
 

VELIKONOČNE VEROUČNE POČITNICE  od ponedeljka 26. marca 2018 do petka 6. 

aprila 2018. V času veroučnih počitnic (26. 3. 2018 - 6. 4. 2018) naj se otroci udeležijo 
obredov velikega tedna ter pridejo k svetim mašam ob nedeljah in praznikih. Za birmance 
je udeležba svetega tridnevja obvezna! 
 

BLAGOSLOV OBNOVLJENE CERKVE IN ORGEL: cerkev sv. Petra, nedelja 15. aprila 
2018! 

22. 3. ob 19.00 - srečanje za starše prvoobhajancev v Slomškovi dvorani v župnišču 

23. 4. ob 20.00 - srečanje za starše birmancev v Slomškovi dvorani v župnišču 
5. 5. ob 10.00 - prva sveta spoved prvoobhajancev 
12. 5. ob 8.00 - čiščenje cerkve pred prvim svetim obhajilom - starši birmancev 
13. 5. ob 10.00 - prvo sveto obhajilo 
17. 5. ob 19.00 - začetek birmanske devetdnevnice 
22. 5. ob 18.00 - srečanje nadškofa z birmanci, prvoobhajanci, veroučenci in njihovimi 
starši in ostali 
26. 5. ob 8.00 - čiščenje cerkve pred slovesnostjo svete birme - starši prvoobhajancev 
27. 5. ob 11.00 - sveta birma 
3. 6. ob 9.00 - sveta maša, procesija SRT in podelitev spričeval 
10. 6. ob 10.00 - zakonski jubilanti 
 

CVETNA NEDELJA: Pri maši ob 8.00 bo blagoslov beganc in oljk v cerkvi, na začetku 

svete maše. Ob 10.00 bo slovesni blagoslov beganc in oljk pred župnijsko cerkvijo. 
 

VELIKI ČETRTEK: Dopoldan je v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani »krizmena« maša, pri 

kateri škof ordinarij blagoslovi in posveti sveta olja, ki jih uporabljamo pri podeljevanju 
zakramentov. Obredi Velikega četrtka bodo ob 19.00. 
 

VELIKI PETEK: Ta dan ni daritve svete maše, ampak obredi Velikega petka, ki bodo ob 

19.00. Ob 15.00 uri (ob uri Jezusove smrti) bomo v cerkvi molili križev pot. 
 

VELIKA SOBOTA: Ta dan v cerkvi ves dan častimo Jezusa v božjem grobu. Ob 7.00 uri 

je blagoslov ognja in vode. Obredi Velike sobote bodo ob 19.00. 
 

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI: 

CAJHNOVO ZNAMENJE (Sp. Lancovo): ob 13.00 
PODRUŽNA CERKEV SV. LAMBERTA NA LANCOVEM: ob 13.30 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. PETRA: ob 15.00, ob 16.00 in ob 17.30 
DOM DR. JANKA BENEDIKA: ob 16.45 
 

VELIKA NOČ: Jezus je vstal od mrtvih. Vstajenjska slovesna sv. maša s procesijo ob 7.00 

uri. slovesna sv. maša tudi ob 10.00 uri. Pri obeh mašah bo tudi darovanje okoli glavnega 
oltarja in voščilo z župnikom. 
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK (dela prost dan): Sveti maši bosta ob 8.00 in 10.00 uri. To 

je dan, ko veselo novico ponesemo sorodnikom in prijateljem – gremo v »Emavs«. 
 

VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI  

Temeljna resnica naše vere je Kristusovo vstajenje od mrtvih, ki ga vsako leto slovesno 
podoživljamo na veliko noč. Ta najpomembnejši dogodek v zgodovini našega planeta se je 
zgodil v objemu noči, razodel pa se je v jutru »prvega dneva v tednu« na velikonočno 
nedeljo. Pred tem pa se pred našimi duhovnimi očmi odvija drama Jezusovega trpljenja in 
smrti, ki se konča z zmagoslavnim vstajenjem. Za verne ljudi je to dogajanje, ki ga 
spremljamo v velikem ali svetem tednu - od cvetne nedelje do velike noči - šola življenja, v 
kateri se učimo modrosti, ki jo izpoveduje naša velikonočna pesem: »Le pomni, pomni to 
skrivnost: čez Golgoto gre pot v radost.«  
 

CVETNA NEDELJA: Bogoslužje cvetne nedelje je slovesno, saj izraža veselje in 

navdušenje nad Kristusom, ki kot prinašalec miru na osliču prihaja v Jeruzalem. Pri sveti 
maši pa bomo prisluhnili pasijonu, ki opisuje Kristusovo trpljenje. Povabljeni smo, da si 
doma vsak dan preberemo del pasijona (Jn 18 – 19), da bi lažje sledili Jezusovemu 
trpljenju: ponedeljek – Jezus na Oljski gori, torek – Judovo izdajstvo, sreda – Petrova 
zatajitev, četrtek – zadnja večerja, petek – sodba, križev pot, križanje in Jezusova smrt, 
sobota – Jezusov pokop, nedelja – Jezusovo vstajenje in prazen grob. Pred 10. sveto mašo 
bo blagoslov beganc in zelenja pred cerkvijo, sledila bo procesija v cerkev in slovesna sveta 
maša.  
 

VELIKI ČETRTEK: dan obeda in izdaje Na veliki četrtek je Jezus pri zadnji večerji postavil 

zakrament svete evharistije, največji čudež, s katerim je med nami vedno navzoč in nam 
daje moč za življenje. Preden je to storil, je svojim učencem umil noge, s čimer je pokazal 
svojo ponižnost. Velika naloga za nas, saj je v tem svetu prava ponižnost zelo malo 
cenjena.  
9.00: krizmena sveta maša v ljubljanski stolnici: Pri krizmeni maši škof z zborom 

duhovnikov blagoslovi krstno in bolniško olje, posveti pa sveto krizmo (po kateri krizmena 
sveta maša tudi nosi svoje ime), ki se uporablja za krščevanje, birmovanje in posvečenje 
duhovnikov. Obredje velikega četrtka bo na župniji zvečer, ker smo dopoldne duhovniki v 
stolnici zbrani okrog svojega škofa. Ta dan je dan duhovništva, saj je Jezus na veliki četrtek 
postavil zakrament mašniškega posvečenja, zato pri krizmeni sveti maši duhovniki 
obnovimo duhovniške zaobljube. Kdor je ta dan v Ljubljani, je lepo vabljen h krizmeni sveti 
maši.  
19.00: sveta maša - obredje velikega četrtka Jezus s svojimi najbližjimi obhaja zadnjo 

večerjo, evharistijo. Evharistija je prvotno ime za mašo, združuje apostole z Jezusom. 
Jezus druži pri maši tudi nas – danes je spomin zadnje večerje. Spomnimo se: Jezus umiva 
noge apostolom in s tem pokaže, da ni krščanskega življenja brez dobrih del. Po večerji 
Jezus odide v vrt Getsemani, na kraj molitve, po kateri se izroči v Božje roke. Ta dan je 
Jezus postavil dva zakramenta: sveto evharistijo in mašniško posvečenje. Jezus je pri 
zadnji večerji svojim prijateljem umil noge in jim na konkreten način pokazal, kako naj bi 
tudi mi ljudem stregli in se v ljubezni priklonili do tal. Duhovnik bo v spomin na ta dogodek 
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in v znamenje prijateljstva in služenja umil noge »12 apostolom«. Med sveto mašo utihnejo 
zvonovi in orgle, ker se začenja čas Jezusovega trpljenja.  
Po zadnji večerji se je Jezus odpravil na Oljsko goro, kjer je potil krvavi pot in s svojimi 
učenci noč prebedel v molitvi. Najsvetejše bomo po končani sveti maši prenesli na stranski 
oltar, ki ponazarja ječo. Ta večer nas Cerkev vabi, da skupaj z Jezusom molimo na Oljski 
gori. Na veliki četrtek, ki je rojstni dan duhovništva, molimo za papeža Frančiška, 
ljubljanskega nadškofa Stanislava, pomožna škofa Antona in Franca, duhovnike, diakone, 
redovnike in misijonarje, domače duhovnike iz radolške župnije, duhovnike, ki so delovali 
v naši župniji, za nove duhovne poklice, ministrante in za naše družine, da bi bile odprte za 
življenje in za duhovne poklice. Sledi molitvena ura pred ječo. 
 

VELIKI PETEK - DAN STROGEGA POSTA (dan bolečine in zapuščenosti): Ta dan je 

ves preplavljen s spomini na Jezusovo neznosno trpljenje. Ob nenehnem zaničevanju, 
posmehovanju, trnovi kroni, bičanju, prenašanju težkega križa na kraj svoje smrti… človeka 
kar zmrazi in se zgrozi. A vse to samo zaradi človeške  krutosti in zaradi človeškega greha. 
On pa ljubi do konca. Ponuja nam vedno novo možnost. Deli nam svoj blagoslov. Potrudimo 
se, spremljajmo ga na poti, ki jo mora prehoditi z nami in za nas, ter vsaj svoj del naloge 
opravimo tako, da mu ne bo v dodatno breme. 
15.00: križev pot  
19.00: obredje velikega petka 
 

DAN KRIŽEVEGA POTA: Kdor se ne bo mogel udeležiti skupnega križevega pota, ga 

opravi doma. Za družine predlagamo vsaj eno, 12. postajo, Jezus umrje na križu. Beremo 
odlomek iz evangelija ali besedilo 12. postaje iz molitvenika.  
 

DAN OBREDNEGA OBHAJANJA GOSPODOVE SMRTI: Pri cerkvenem obredu velikega 

petka prisluhnemo tišini, ko se duhovnik z asistenco uleže na obraz, nato poslušamo Božjo 
besedo o zadnjih dogodkih Jezusovega življenja (pasijon), molimo slovesne prošnje za vse 
potrebe, počastimo sveti križ in prejmemo sveto obhajilo. Obredje velikega petka ima tri 
dele: besedno bogoslužje, čaščenje križa in obhajilo. Vaš dar za Božji grob, ko boste s 
poljubom počastili križ, je namenjen vzdrževanju svetišč v Sveti deželi. Sledi molitvena ura 
pred Božjim grobom. 
 

VELIKA SOBOTA (dan žalosti in tišine): Cerkev se na veliko soboto mudi pri Jezusovem 

grobu in premišljuje njegovo trpljenje in smrt. Zjutraj smo vabljeni k blagoslovu ognja, ki ga 
ponesete na svoje domove, da z njim začnete pripravljati velikonočne jedi. 
Kristjanova dolžnost na veliko soboto ni samo blagoslov jedil - to je le ljudski običaj naša 
dolžnost je molitev pri Božjem grobu. 7.00: blagoslov velikonočnega ognja in vode Na veliko 
soboto se spominjamo Jezusa, ki je okusil smrt in šel s svojo dušo v bivališče umrlih, da bi 
pravičnim, ki so živeli pred njim v Stari zavezi (Mojzes in preroki), odprl nebeška vrata. Ob 
določeni uri nesemo k blagoslovu velikonočne jedi: kruh, pecivo, meso, pirhe, hren, vino … 
Velikonočne jedi so podoba velikonočne večerje, po kateri so Izraelci šli iz suženjstva v 
obljubljeno svobodo. Glede časa, kdaj uživamo velikonočni žegen, se držimo tradicije, pa 
naj bo to v soboto zvečer ali šele v nedeljo zjutraj po vstajenjski maši. Na veliko soboto si 
poleg blagoslova jedil vzemimo čas tudi za čaščenje Jezusa v Božjem grobu. 
19.00: velikonočna vigilija Vigilija pomeni bedenje, zato bomo s sveto mašo začeli ob 
zahodu sonca, kakor predpisuje liturgično navodilo, da svetloba velikonočne sveče 
razsvetli temine sveta. Velikonočna vigilija je mati vseh vigilij, je najbolj bogata sveta maša 
in je sestavljena iz štirih delov: slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in 
evharistično bogoslužje. Obred bomo začeli pred cerkvijo, kjer bomo blagoslovili ogenj, s 
katerim bomo prižgali velikonočno svečo. Med slovesnim prinašanjem velikonočne sveče 
v temno cerkev duhovnik trikrat zapoje: »Kristusova luč!«, mi pa ob tretjem vzkliku ob 
velikonočni sveči prižgemo svoje sveče (prinesite svoje sveče in objemke, da ne bomo 
umazali obleke in tal). Po prihodu v cerkev bomo s prižganimi svečami stoje poslušali 

hvalnico velikonočni sveči. Po zadnjem berilu iz Stare zaveze bomo zopet zapeli Slavo, 
med katero se bodo oglasile orgle in razvezali zvonovi. Nato pa bomo zapeli velikonočno 
ALELUJO in poslušali evangelij o praznem grobu. Tretji del velikonočne vigilije je krstno 
bogoslužje, med katerim bomo obnovili naše krstne obljube. 
 

VELIKA NOČ (dan zmage in veselja): Na največji krščanski praznik je pred nami velika 

naloga - vabljeni smo, da spoznamo veličino Kristusovega vstajenja. Premagan je bil greh, 
potrjeno je vse, kar nas Kristus uči, torej pričujmo drugim o njegovi veličini in se veselimo! 
Darujmo svojo radost in veselje drug drugemu, kajti Kristus je vstal! Kristus živi!  
7.00: vstajenjska procesija s sveto mašo Največji krščanski praznik začnemo s trikratnim 

prepevanjem vstajenjske aleluje ob praznem grobu. Vsi, ki stanujete ob poti, kjer se bo 
razvila velikonočna procesija, ste vabljeni, da okna okrasite s cvetjem in prižgete sveče, da 
bomo tudi na zunaj pokazali naše veselje do vstalega Kristusa. 10.00: sveta maša 

Pri obeh svetih mašah bo ofer za orgle. Hvala vsem, ki tudi čez leto prinesete svoj dar.  
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK – Emavs Kakor sta učenca odšla v Emavs in se po poti 

pogovarjala o vsem tem, kar se je zgodilo z Jezusom v Jeruzalemu, tako smo ta dan tudi 
sami vabljeni, da novico o vstalem Jezusu ponesemo k prijateljem, sorodnikom in se skupaj 
veselimo velikonočnega dogodka. Vzemimo si čas za prijatelje, bolne in ostarele in pojdimo 
tudi sami v »Emavs«. 
 

BLAGOSLOV OBNOVLJENE CERKVE IN ORGEL: cerkev sv. Petra, nedelja, 15. april 
2018 ob 10.00! 

Za župnijo Radovljica bo blagoslov obnovljene cerkve sv. Petra in orgel VELIK DAN. V 
zadnjih dveh letih smo si močno prizadevali za obnovo. S svojim trudom, požrtvovalnostjo 
in darovi nam je uspelo, da je cerkev lepo obnovljena in da orgle zopet pojo z vso svojo 
mogočnostjo. Potrebno bo še obnoviti stranske oltarje: oltar  sv. Ane, oltar sv. Katarine in 
oltar sv. Sebastijana in sv. Roka ter križev pot.  Predvsem se bomo najprej potrudili 
odplačati dolg za orgle in ostala dela. Navdaja nas veliko veselje, da nam je uspelo rešiti 
župnijsko cerkev pred propadanjem. 
Vabljeni, na slovesnost blagoslova v nedeljo 15. 4. ob 10.00, ki jo bo vodil ljubljanski 
nadškof msgr. Stanislav Zore.  

Po sveti maši bo pogostitev za vse pred cerkvijo. Naprošam vse dobre gospodinje za 
pecivo, ki ga prinesete v župnišče v petek 13. 4. popoldan ali soboto 14. 4. dopoldan. Na 
slovesnost so vabljene tudi narodne noše, ki naj se zberejo v atriju župnišča v nedeljo 15. 
4. ob 9.40.  
Vse župnijske sodelavce: člane župnijskega pastoralnega sveta, ključarje, pritrkovalce, 
pevce, krasilce, vse, ki čistijo cerkev, vse, ki ste pomagali pri obnovi in čiščenju cerkve, 
člane župnijske Karitas, skavte, molitveno skupino, člane Prenove v Duhu, ministrante, 
vabim ob 12.30 v baročno dvorano Radovljiške graščine na agape. 
 

NOVIM RADOVLJIŠKIM ORGLAM V POZDRAV: Župnija Radovljica bo v mesecu aprilu 

bogatejša za obnovljene orgle, ki bodo Bogu v čast pele še mnogim naslednjim 
generacijam. 
V njihov pozdrav bo v soboto, 14. aprila 2018 ob 19.30 slavnostni koncert, na katerem bo 
pel cerkveni mešani pevski zbor »Vse za Jurja« župnije Šenčur in projektni zbor, ki je pod 
vodstvom Eve Čeh že v mesecu novembru 2017 pripravil slavnostni koncert ob postavitvi 
novih orgel v Šenčurju. Zbor bosta spremljala pianist in organist Lovro Frelih in 
saksofonistka Urša Uršič. Predstavil se bo tudi mlad in obetaven organist Matic Podobnik. 
Vabljeni. 
 

 

 

 

http://www.zupnija-radovljica.si/?page_id=196


SEZNAM BRALCEV: 

NEDELJA, 18. 3.  Jer 31,31-34 Heb 5,7-9 

5. postna nedelja 
(tiha), papeška 

8.00 Stanka Rehberger Danijel Bučič 

10.00 Robert Šifrer Maja Humerca 

NEDELJA, 25. 3.  Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 

Cvetna nedelja 
8.00 Alja Štendler Magda Rozman 

10.00 Miha Gašperin Alenka Vurnik 

ČETRTEK, 29. 3.  2 Mz 12,1-8. 11-14 1 Kor 11,23-26 

Veliki četrtek 18.00 Sandi Willewaldt Anamarija Novak 

PETEK, 30. 3.  Iz 52,13-53,12 Heb 4,14-16;5,7-9 

Veliki petek 18.00 Jožica Rogač Marko Jereb 

NEDELJA, 1. 4.  Apd 10,34. 37-43 Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8 

Velika noč 
7.00 Janez Resman Rudi Mikolaj 

10.00 Maja Humerca Rok Andres 

PONEDELJEK, 2. 4.  Apd 2,14. 22-32  

Velikonočni ponedeljek 
8.00 Darinka Dežman  

10.00 Anja Košir  

NEDELJA, 8. 4.  Apd 4,32-35 1 Jn 5,1-6 

2. velikonočna nedelja – 
bela nedelja 

8.00 Meta Koman Juvanec Cveto Uršič 

10.00 Breda Gašperin Andreja Jalen 

NEDELJA, 15. 4.  Apd 3,13-15 1 Jn 2,1-5 

3. velikonočna nedelja 
8.00 Silva Pisek Mirko Pristov 

10.00 Barbara Debeljak Rus Roman Gašperin 

NEDELJA, 22. 4.  Apd 4,8-12 1 Jn 3,1-2 

4. velikonočna nedelja 
8.00 Stanka Rehberger Danijel Bučič 

10.00 Urška Willewaldt Alenka Rogelj 

 
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. 3. 
4. POSTNA NEDELJA 
BENEDIKT, ŠK. 

8.00 
 

10.00  
18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ANA VIDMAR, 30. DAN 
† BOJAN HORVAT, OBL. 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 12. 3. 
JUSTINA, RED., DOROTEJA, MUČ. 

18.00 
 

† GLIHOVČEVI 

TOREK 13. 3. 
KRISTINA, DEV-MUČ. 

7.00 
 

ZA PRAVO ODLOČITEV 

SREDA 14. 3. 
MATILDA, KR. 

18.00 † OSKAR, MARIJA IN DRAGICA KUČAN 
 

ČETRTEK 15. 3. 
ARTEMIJ, RED 

18.00 
 

† STARŠI KEMPERLE 
 

PETEK 16. 3. 
HILARIJ OGLEJSKI, ŠK. 

18.00 
 

† MILENA ŠTER 
 

SOBOTA 17. 3. 
PATRIK, ŠK. 

                   DOM    
10.00 

                                
18.00 

 ZA ZDRAVJE 
 † MARJAN BEVČIČ, 30, DAN. 

NEDELJA 18. 3. 
5. POSTNA, TIHA NEDELJA 
CIRIL JERUZALEMSKI, ŠK.-UČ. 

8.00 
 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† FRANCKA IN STANKO REHBERGER 
† ALEŠ HAUPTMAN, OBL. 

PONEDELJEK 19. 3. 
JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

9.00 
18.00 

† JOŽE MARČUN 
† PETRA HABJAN, OBL. 

TOREK 20. 3. 
KLAVDIJA, MUČ. 

7.00 
 

ZA BOŽJE VARSTVO 

SREDA 21. 3. 
NIKOLAJ IZ FLÜE, PUŠČ. 

18.00 
 

† STARŠI FIKFAK 

ČETRTEK 22. 3. 
LEA, SPK. 

18.00 
 

† JAKA STANONIK, OBL. 

PETEK 23. 3. 
TURIBIJ, ŠK. 

18.00 
 

† IVANKA IN ANTON ŽEROVC IN 
SANDROVI 
† JELENA SEKOVANIČ, 30. DAN 

SOBOTA 24. 3. 
GOSPODOVO OZNANJENJE (lit. praznik) 

                    DOM: 
10.00 
18.00 

V ZAHVALO 
† KATARINA TROŠT 

NEDELJA 25. 3. 
6. POSTNA, CVETNA NEDELJA 
REBEKA, SP. ŽENA 

8.00     
                               

 10.00 
19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JANEZ ROZMAN, OBL. 
† PAVLA JALEN, 30. DAN 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 26. 3. 
LARISA (LARA), SP. ŽENA 

                                
19.00 

† IVANA FAJDIGA 
 

TOREK 27. 3. 
RUPERT, ŠK. 

7.00 
 

ZA BLAGOSLOV ZAKONCEV 
 

SREDA 28. 3. 
BOJAN, KN. 

19.00 † ALOJZIJ IN ANDREJ VURNIK 
 

ČETRTEK 29. 3. 
VELIKI ČETRTEK 

                                
19.00 

† VERA GRM 
 

PETEK 30. 3. 
VELIKI PETEK 

15.00                      
19.00 

KRIŽEV POT 
OBREDI VELIKEGA PETKA 

SOBOTA 31. 3. 
VELIKA SOBOTA 

19.00 † JOŽE LEKŠE, 30. DAN 

NEDELJA 1. 4. 
VELIKA NOČ 

7.00 
                                
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ANDREJ AMON 

PONEDELJEK 2. 4. 
VELIKONOČNI PONEDELJEK 

8.00 
10.00 

† ANTON DEŽMAN IN STARŠI 
† ZUPANČEVI 

 


