
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 

NEDELJA 6. 5. 
6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
NEDELJA TURIZMA 
DOMINIK SAVIO 

8.00     
                          

10.00 
19.00  

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DARIO FLAJS 
ŠMARNICE 

PONEDELJEK 7. 5. 
GIZELA, OP. 

                                
19.00 

† VERONIKA KENE, 30. DAN 
 

TOREK 8. 5. 
BONIFACIJ IV., PAP. 

19.00 
 

† GRIMŠIČAR IN CIZEJ 
 

SREDA 9. 5. 
IZAIJA, PR. 

19.00 † STANKO EGART 
 

ČETRTEK 10. 5. 
GOSPODOV VNEBOHOD 

                                
19.00 

† DVA ANTONA AŽMANA 
 

PETEK 11. 5. 
MAMERT, ŠK. 

19.00                    
 

† FRANCE, OBL. IN ZUPANČEVI 
 

SOBOTA 12. 5. 
LEOPOLD MANDIĆ, RED. 

DOM 10.00 
19.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† ŠARČEVI  IN NIKO PODOBNIK 

NEDELJA 13. 5. 
7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
FATIMSKA MATI BOŽJA 

                                 
8.00 

                                
10.00 
19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† FRANC IN ŠTEFANIJA 
PODOBNIK 
ŠMARNICE 

PONEDELJEK 14. 5. 
BONIFACIJ, MUČ. 

19.00 
 

† MARIJA JERAM 
 

TOREK 15. 5. 
ZOFIJA, MUČ. 

                                
19.00 

† JANKO, OBL. IN BARBARA 
KATRAŠNIK 

SREDA 16. 5. 
JANEZ NEPOMUK, MUČ. 

19.00 
 

† DAMJAN TEPINA, OBL. 

ČETRTEK 17. 5. 
JOŠT, PUŠČ. 

19.00 
 

† IVANKA IN ANTON ŽEROVC IN 
SANDROVI 
 

PETEK 18. 5. 
JANEZ I., PAP. 

19.00                          
 

† MARIJA PETERNEL 

SOBOTA 19. 5. 
KRISPIN, RED. 

LANCOVO 
9.00 

DOM: 10.00 
19.00 

VOŠENSKO IN BARJANSKO 
POLJE 
 PO NAMENU 
† MARIJA POGAČNIK 

NEDELJA 20. 5. 
BINKOŠTI 
BERNARDIN SIENSKI, 
DUH. 

                             
8.00 

                                
10.00 
19.00 

† JANEZ ROZMAN 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
ŠMARNICE 

 

 

 

 

 

PO MARIJI K JEZUSU  
Če zmolil bi neštete rožne vence,  
do kraja onemogel od klečanja,  
razbičal do kosti se v znak kesanja,  
po vrednosti neskončno vse prekaša  
četudi ena sama tiha maša. (dr. Jožef Smej)  
 
Marija v srcu vernega kristjana zavzema posebno mesto. S svojo preprostostjo, 
človeškostjo in svojo žensko naravo dodaja naši Cerkvi pravo žlahtnost. Toda Marija, 
naša velika priprošnjica in naša zaščitnica, je brez Jezusa nič. Po Mariji prihaja Jezus in 
po Mariji gremo mi k Jezusu. Toda Marija nikoli ni želela zasenčiti Jezusa, temveč 
prebiva v Njegovi senci, zato ga lahko tudi nežno pocuka za obleko in ob njenem 
materinskem pogledu se omehča Njegovo srce. Zato opravljamo različne pobožnosti 
v čast Marije, tudi Šmarnice. Toda nikoli, prav nikoli ne smemo pozabiti, da je Marija 
to, kar je, zaradi Jezusa. S Šmarnicami je lahko tako kakor z velikonočnim žegnom, 
jaslicami in drugimi pobožnostmi: lahko nam pomagajo razumeti skrivnosti naše vere, 
lahko nas približajo Bogu, lahko pa se izkrivijo in postanejo vraževerje, udeležujemo 
se jih, ker je to lepa tradicija in navada, ne razumemo pa ravno zakaj in kar je pri tem 
še bistveno, pozabljamo na Jezusa. → 

Nedelja, 22. 4. 2018 leto XXXII (623) 



 

Škof Smej je lepo zapisal: »… po vrednosti vse prekaša, četudi ena sama tiha 
maša«. Sveta maša je tista »stvar«, ki nas dela kristjane, vernike. Če nas 
kakršna koli pobožnost ne približa Kristusu, če nam je celo ljubša od 
»dolgočasne« tihe maše, potem lahko sklepamo, da je naša pobožnost 
skrenila s prave poti. Sveta maša po vrednosti prekaša vse pobožnosti, 
pobožnost, ki ni v službi svete maše, ni prava pobožnost. Naj nam Marijina 
šmarnična pobožnost približa Jezusa v sveti evharistiji, da bi lahko lažje 
sprejeli Jezusa v svoje življenje. Povzeto po Virtuti & Musis 
 
NAŠI RAJNI: Jožefa Hrast, roj. Matelič, Gradnikova 97, Radovljica; Doroteja 
Anderle, roj. Gatej, Gradnikova 17, Radovljica; Ana Vodopivec, roj. Godler, 
Langusova 22, Radovljica; Jože Cvenkelj, Roblekovo naselje 25, Radovljica; 
Veronika Kene, roj. Čeferin, Jurčičeva 5, Radovljica; Josip Višak, Poljska pot 
5, Radovljica in Gregor Velepec, Štrukljeva 1, 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: 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.  
 

Zaobljubljena sv. maša na čast sv. Florijanu bo v petek 4. 5. ob 9.00 na 
STUDENČICAH. Vabljeni. 
 

ZAHVALA: Iskreno in iz srca se vsem zahvaljujem za pomoč pri izvedbi 
blagoslova obnovljene cerkve. ŽPS, pevcem, solistom, orkestru, organistu, 
zborovodjema, pritrkovalcem, Stanki Rehberger za okrasitev cerkve, Niki 
Demšar za pripravo prtov, vsem, ki ste očistili cerkev, Ireni Resman in 
birmancem za vence, vsem gospodinjam za pecivo, skavtom za pomoč pri 
postrežbi … Za nami je lepo doživeta nedelja, ki nas je povezala in nam bo še 
nadalje dala zagona pri dokončanju začetega. Iskreni Bog lonaj! župnik Andrej 
  

Družinska sv. maša bo v nedeljo, 6. 5. ob 10.00. Vabljeni! 
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 7. 5. ob 20.00. Člani vabljeni že k sveti maši 
in molitvi za duhovne poklice. 
 

- 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 
- 18.5. ob 19:30, Slomškova dvorana, Predstavitev knjige Jožefa Pavliča: 
Vodoravnice in navpičnice ter predstavitev knjige Brigite Šolar: Pesmi 
- 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 
- 9. 6. ob 19. uri, cerkev sv. Petra, koncert tržaškega zbora Associazione 
Corale Diapason, zbor bo pel med mašo, po maši bo kratek koncert 
- 10. 6. ob 10.00 - zakonski jubilanti 
 

PROŠNJI DNEVI, 7., 8. in 9. maj, dnevi pred praznikom Gospodovega 
vnebohoda (ponedeljek, torek in sreda) se imenujejo prošnji dnevi. Star 
slovenski običaj je, da so se v dneh pred praznikom Gospodovega vnebohoda 
zvrstile procesije k posameznim cerkvam v župniji, kjer se je molilo za lepo 
vreme, dobro letino, blagoslov pri delu in za Božje varstvo. Tudi letos se bomo 
za prošnje dneve zbrali na prošnje dni k procesiji in sveti maši, da skupaj 
prosimo za blagoslov našega dela. Vsako leto se pokaže moč narave v 
poplavah, potresih, žledu, toči … Naj bodo prošnji dnevi iskrena prošnja k 
Bogu, da nas obvaruje hujših pretresov in naš odgovor na Jezusovo 
zagotovilo: »Prosite in se vam bo dalo!« 
 

GOSPODOV VNEBOHOD, 10. maj »Štirideseti dan po veliki noči obhajamo 
Gospodov vnebohod, razen v krajih, kjer to praznovanje ni zapovedano in je 
vnebohod prestavljen na sedmo velikonočno nedeljo«. Tako pravijo določbe o 
novi ureditvi bogoslužnega leta. Kristusovo vstajenje in vnebohod sta eno 
dejanje oziroma  eno dogajanje. K vstajenju v pravem pomenu besede spada 
tudi vnebohod, saj se je Kristusovo poveličanje izvršilo z vstajenjem. Takrat je 
šel nevidno v nebesa. Vidno izvršen vnebohod štirideseti dan po vstajenju je 
le poseben vidik in učinek vstajenja. Ko pravimo, da je Kristus šel v nebesa, 
hočemo povedati, da ni več pod zakonom in postavo končnih in minljivih 
stvari, da ni podvržen silam narave in zgodovine, časa in prostora. Začel je 
povsem nov, nam sedaj nedostopen način bivanja! Ko v veroizpovedi molimo, 
da »sedi na desnici Očetovi«, priznavamo, da je deležen vse Božje moči in 
slave. Jezus iz Nazareta, ki je trpel stisko in revščino zemeljskega življenja, ki 
so ga ljudje izgnali iz svoje srede in ga je svet videl, kako trpi in umira na 
križu, je zdaj „odet“ v Božji sijaj, v Božjo slavo in postavljen za Gospoda vseh 
stvari. 
 

PRVO SVETO OBHAJILO, 13. maja v Marijinem mesecu bo 21 
prvoobhajancev prvič v svoje srce prejelo živega Boga. Na ta dogodek se 



 

otroci pripravljajo tri leta pri verouku. Slovesnost prvega svetega obhajila 
bomo obhajali 13. maja, ob 10. uri. Z otroki se bomo na prejem zakramenta 
intenzivneje pripravljali ves mesec maj, še zlasti z obiskom šmarnic skupaj s 
starši. Starši prvoobhajancev čistijo in krasijo cerkev v soboto, 26. maja, ob 8. 
uri. Sveto spoved bodo otroci opravili v soboto, 5. maja, ob 10. uri. Glavna 
vaja za prvo sveto obhajilo bo po spovedovanju. Ker je prvo sveto obhajilo 
velik praznik ne samo za prvoobhajanca, ampak tudi za njegove starše, je 
lepo, če seveda lahko, da sveto obhajilo v pripravljeno srce prejmejo tudi 
starši. Za slovesnost prvega svetega obhajila se otroci zberejo v atriju 
župnišča ob 9.30. Sprednje klopi v cerkvi bodo rezervirane za starše 
prvoobhajancev. Med sveto mašo bo svete trenutke beležil uradni fotograf,  
zato med obredom samim ni dovoljeno fotografirati. Prvoobhajance in njihove 
starše v teh dneh pogosteje vključimo v svoje vsakdanje molitve. 
 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 29. 4.  Apd 9,26-31 1 Jn 3,18-24 
5. velikonočna 

nedelja 

8.00 ROK ANDRES ALJA ŠTENDLER 
10.00 JANJA BORIČ ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 6. 5.  Apd 10,25-26. 34-35. 44-48 1 Jn 4,7-10 
6. velikonočna 

nedelja 

8.00 DANIJEL BUČIČ STANKA REHBERGER 
10.00 ANJA KOŠIR JOŽICA ROGAČ 

ČETRTEK, 10. 5.  Apd 1,1-11 Ef 4,1-13 

Gospodov vnebohod 
19.00 JANEZ RESMAN DARINKA DEŽMAN 

   

NEDELJA, 13. 5.  Apd 1,15-17. 20-26 1 Jn 4,11-16 
7. velikonočna 

nedelja 

8.00 MARKO JEREB MAGDA ROZMAN 
10.00 - - - - - - - - - - - - - - prvoobhajanci - - - - - - - - - - - - - - 

NEDELJA, 20. 5.  Apd 2,1-11 Gal 5,16-25 

Binkošti 
8.00 MIRKO PRISTOV META KOMAN JUVANEC 

10.00 MARIJA DIJAK BREDA GAŠPERIN 

 
PAVLE RAVNOHRIB, GLEDALIŠKI IGRALEC, BRALCEM BOŽJE BESEDE 
PRIPOROČA: 
 

PREDMET BRANJA: Besedila, ki se ob nedeljah in praznikih zvrstijo v 
triletnem krogotoku (leto A, B, C) je potrdila liturgična komisija, odobrili so jih 
slovenski škofje in potrdila jih je Komisija za sveto bogoslužje v Rimu, zato so 
besedila uradna in jih ni dovoljeno spreminjati.  
ZVRSTI SVETOPISEMSKIH BESEDIL: Pripovedna besedila Stare zaveze so 
daljša, a manj zahtevna, bralci se običajno ustrašijo imen in tega, da so prvi 
na vrsti. Odlomek iz psalma, ki je precej prirejen in napisan v obliki pesmi, ima 
refren, ki ga izvirnik nima. Prednost ima petje psalma. Toda lepše ga je dobro 

prebrati kot slabo zapeti! Oznanjevalno besedilo iz apostolskih pisem, ki so 
krajša, a zelo zahtevna, je primerno za izkušene bralce. Najbolj znanih besedil 
– iz evangelijev – pa bralci ne morejo brati pri sveti maši.  
ENOTNOST LITURGIČNIH PRAVIL: Enotnost liturgije v Cerkvi je zato, da se 
v kateri koli cerkvi med mašo počutimo kot doma. Ne napovedujemo »prvo 
berilo, odpev, drugo berilo«, ampak je naslov odlomka uvodni stavek npr. 
Berilo iz preroka Izaija. Pravilo: Kar je rdeče, tega ne beremo! K ambonu 
pristopamo tik po zaključku mašne prošnje po najbližji poti. Če prečkamo oltar, 
se rahlo priklonimo. Središče med mašo je daritveni oltar, ne tabernakelj, zato 
se priklonimo v smer oltarja! V cerkev gledamo le pri napovedi (Berilo iz pisma 
apostola Pavla Efežanom) in zaključnemu pozivu (Božja beseda). Vmes 
gledamo v knjigo, ker je to sveti priročnik, kot npr. kelih, mašni plašč. Bralec ni 
igralec, ampak izbran izmed oltarnega občestva in bere iz svete knjige iz 
spoštovanja, ne zato, ker ne zna na pamet!  
POGOJI ZA BRALCE: Bralci Božje besede naj bodo poznavalci Svetega 
pisma, ki naj poznajo ustroj svetopisemskih knjig, ki so že prebrali večino knjig 
Svetega pisma. Znajo najti odlomek iz kratic za citiranje Svetega pisma in 
imajo celotno Sveto pismo doma. Bralci Božje besede naj bodo ljudje molitve, 
ki znajo v Svetem pismu najti misel za svojo duhovno hrano in rast. Kaj meni 
hoče povedati ta odlomek? Bralci Božje besede naj bodo poznavalci liturgije, 
zlasti svete maše. Za študij se priporoča knjižica Red svete maše, ki jo je 
izdala Celjska škofija v sodelovanju z Mohorjevo. Bralci Božje besede naj 
imajo po možnosti zdrav in čist glas, ki ob bližini mikrofona napolni celotno 
cerkev. Naj ne bi imeli motenj govornega ritma, npr. jecljanje (ti naj raje pojejo 
na koru, ker pri petju nimajo težav). 
Naj nimajo hujših napak pri izgovorjavi nekaterih glasov (pogrkovanje r, 
sesljanje szc, šešljanje čžš), na kar smo pozorni pri uvajanju novih bralcev, 
zlasti mladih. Pri starejših toleriramo, kar v slovenski Cerkvi znamo.  
PRIPRAVE NA BRANJE: Pri pripravi na branje si poiščemo širši kontekst 
odlomka, ga poiščemo že doma v Svetem pismu. V prvih tihih branjih odlomka 
(1- do 3-krat) poiščemo misel, ki nas nagovori in skušamo razumeti misel 
vsakega stavka. Odlomek razdelimo na smiselne enote. Med temi enotami 
naredimo kratek, res kratek premor, beremo naglas (2- do 3-krat). V 
posameznem stavku poiščemo besede, ki so bolj važne in jih bolj poudarimo. 
To niso vedno svete osebe. Preverimo naglaševanje besed s pomočjo 
slovarja, pravopisa ali slavista, če ga poznamo. Duhovnika povprašamo za 
naglaševanje imen. Obvezni naglasi so označeni. Preberemo naglas z vidika 
širokih in ozkih o-jev in e-jev 2- do 3-krat. S brzinskim šepetajočim branjem 
odkrijemo mesta, kjer se nam zatakne, kar nato počasi natreniramo (kot 
glasbeniki, športniki). Preberemo na predvečer glasno doma 2- do 3-krat tako, 
da se vživimo v cerkev in sledimo misli odlomka. Prebrali smo tako vsaj 10-
krat, kar je minimum. Zato je koristno, da izvemo za razpored branja Božje 
besede vnaprej in se pripravljamo čez teden. 
OBLEKA: Bralec naj bo oblečen lepše kot za vsak dan. Kdor nosi v službi 
kravato, naj jo ima tudi v cerkvi, kdor se oblači športno, se sme tudi za branje; 



 

za ženske ni pravil, kakor v sredozemskih deželah, opozoriti pa velja, naj se 
poleti zlasti mlajše bralke ne prehladijo. Oblečen bodi kot za obisk ali kulturno 
prireditev ali recimo za pogreb daljnega znanca.  
GIBANJE: Gibanje naj bo diskretno. Slovesno prihaja le škof, ne vsak bralec. 
Prihod pred ambon pa tudi ni tek čez ovire. Razmisli o kulturi gibanja (drža 
rok, štorkljanje in škripanje s čevlji). Naj nam bodo te simpatično-spodbudne 
misli vsem v pomoč. 
 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 22. april, 4. velikonočna nedelja je 
namenjena molitvi za duhovne poklice. Sveti papež Janez Pavel II. je dejal: 
»Če primanjkuje duhovnikov, primanjkuje Jezusa, primanjkuje svete 
evharistije, primanjkuje odpuščanja. Zato krščansko občestvo ne more 
ravnodušno in brezbrižno sprejemati upadanja števila duhovniških poklicev«. 
Kaj lahko naredite starši, da bo vaš dom ugoden prostor za rast otrokove vere 
in bo otroku pomagal k odprtosti za Božji klic?  
DAJTE JEZUSU SREDIŠČNO MESTO: Svoje otroke pogosto izročite Jezusu. 
Radi jim o njem govorite. To naj postane del vašega vsakdana. Ob vas naj 
otroci začutijo, kako blizu vam je Jezus in kako dragocen vam je ta odnos. 
Križ, podobo Jezusa, Marije postavite v stanovanju na najbolj častno mesto. 
Ker želite svojemu otroku, da bo v življenju srečen, zanj, kakor tudi za druge 
mlade, pogosto molite. Prosite, da se bo v življenju prav odločal, da bo 
odprtega srca prisluhnil Božjim klicem in v poslušnosti Bogu zorel za svojo 
življenjsko poklicanost. Naj se nad njim izpolni načrt, ki ga ima Bog za njegovo 
življenje.  
GOVORITE POZITIVNO: Besede imajo na otroke velik vpliv. Zato ni vseeno, 
kaj in kako govorimo o veri, Cerkvi, duhovnikih. Ali z govorjenjem gradimo ali 
rušimo. Koliko z govorjenjem pomagamo otrokom razumeti bistvo 
posameznega poklica in koliko naše besede izražajo spoštovanje, hvaležnost 
do poklicanih. Gotovo se iz vašega življenja spominjate dogodkov in situacij, 
ko je bil kateri od duhovnikov ali redovnic do vas ljubezniv ali vam je v neki 
situaciji pomagal. Podelite svoje izkušnje z otroki. Povejte jim, kaj je ta mož 
oz. žena pomenila v vašem življenju in o služenju, ki ga je nudil v Cerkvi 
Božjemu ljudstvu.  
POVABITE MLADE, DA RAZMISLIJO O DUHOVNEM POKLICU: Omogočite 
svojim otrokom, da bodo lahko od blizu spoznali duhovniški poklic ali različne 
oblike posvečenega življenja, da se od blizu srečajo s poklicanimi na duhovnih 
vajah, v bogoslovju, v samostanu ... Pogumno nagovorite svoje otroke ali tiste 
mlade, za katere menite, da imajo duhovni poklic, naj razmislijo o svoji 
prihodnosti. Dobro naj prisluhnejo, na katero pot jih Bog vabi. Vaše vabilo 
lahko spremeni njihovo življenje. DAJTE DAR ZA SVETO MAŠO: Obhajanje 
svete evharistije je temeljni vidik naše vere, kajti evharistija je vir in vrhunec 
življenja vsakega kristjana. Zbiranje pri Gospodovi mizi bo okrepilo 
medsebojne vezi najprej v vaši lastni družini in vezi v župnijski družini. Samo 
močna župnijska skupnost rojeva v svoji sredi duhovniške in redovniške 
poklice. Radi sodelujte pri sveti maši, vzemite k maši, ki se daruje za duhovne 

poklice, tudi svoje otroke in vsaj občasno tudi sami darujte v ta namen. 
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE: Oče naš, vsak dan te prosimo, naj pride 
k nam tvoje kraljestvo, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Po svojem Sinu 
Jezusu, Knezu miru, in po naši Materi Mariji, Kraljici miru, te iskreno prosimo: 
prebudi po naših župnijah številne fante in dekleta, polne Boga miru in 
ljubezni, ki bodo pripravljeni v duhovnih poklicih postati delavci za mir – mir v 
dušah, mir v družinah in soseskah in mir v javnem življenju. Oče, usliši nas, 
saj od tebe prihaja vsak dober dar. Amen. Marija, Kraljica apostolov, prosi za 
nas! 
 
ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2018 se bodo dela v cerkvi nadaljevala 
(odplačilo dolga).  Priporočam se vam za vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR: 
SI56031271000010674 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

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

8.00 
 

10.00  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
 
† LEA RAVNIK 

PONEDELJEK 23. 4.  
JURIJ, MUČ 

19.00 
 

† JOŽE ROZMAN 

TOREK 24. 4. 
MARIJA KLEOPOVA, SP. Ž. 

7.00 
 

ZA OZDRAVLJENJE POREDNOSTI 

SREDA 25. 4. 
MARKO, EV. 

19.00 † LUCIJA IN ANTON AŽMAN 
 

ČETRTEK 26. 4. 
MARIJA, MATI DOBREGA 
SVETA 

19.00 
 

† FELICIJAN IN MILKA LOTRIČ 
 

PETEK 27. 4. 
CITA, DEV. 

19.00 
 

† MATUHOVI 
 

SOBOTA 28. 4. 
PETER CHANEL, MUČ. 

                   
DOM    10.00 

                                
19.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
 † ANTON ZUPAN 
 † JOSIP VIŠAK, 30. DAN 

NEDELJA 29. 4. 
5. VELIKONOČNA NEDELJA 
KATARINA SIENSKA, DEV. 

8.00 
 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARIJA IN FRANC ROZMAN 
† JOŽE CVENKELJ, 30. DAN 

PONEDELJEK 30. 4. 
PIJ V. PAP. 

19.00     † KATARINA IN IVAN TOMC 
 

TOREK 1. 5. 
JOŽEF DELAVEC 

19.00 
 

† MARIJA JERAM 

SREDA 2. 5. 
ATANAZIJ, ŠK. 

19.00 
 

† BARBARA KATRAŠNIK 

ČETRTEK 3. 5. 
FILIP IN JAKOB, AP. 

19.00 
 

† PAVLA JALEN IN MATIJA 
 

PETEK 4. 5. 
FLORIJAN, MUČ. 

19.00 
 

† FRANC HROVAT 

SOBOTA 5. 5. 
GOTARD, ŠK. 

                    
DOM: 10.00 

19.00 

NA ČAST SVETEMU DUHU ZA 
ZDRAVO PAMET 
† STANISLAV REHBERGER, OBL. 

 


