
 
 
 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
TOREK 5. 6. 
BONIFACIJ, MUČ. 

7.00 
 

†JAKOVČEVI 
 

SREDA 6. 6. 
NORBERT, ŠK. 

/ DIES SANCTIFICATIONIS 
 

ČETRTEK 7. 6. 
ROBERT, OP. 

                                
19.30 

† PAVLA IN MATIJA JALEN 
† MARIJA INTIHAR 

PETEK 8. 6. 
SRCE JEZUSOVO 

19.30                    
 

† IVANA EGART 
 

SOBOTA 9. 6. 
SRCE MARIJINO 
PRIMOŽ IN FELICIJAN, MUČ. 

DOM 10.00 
19.30 

ZA MILOST VERE 
† KATEŽEVI 

NEDELJA 10. 6. 
10. NEDELJA MED LETOM 
BOGUMIL, ŠK. 

                                 
8.00 

                                
10.00 

† JULKA IN JANEZ STANONIK 
† STARŠI ZALETEL 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 11. 6. 
BARNABA, AP. 

19.30 
 

† IVAN IN FRANCKA ERMAN 
 

TOREK 12. 6. 
ESKIL, MUČ. 

                             7.00 V ZAHVALO 

SREDA 13. 6. 
ANTON PADOVANSKI, UČ. 

19.30 
 

† TONČKA FRELIH 

ČETRTEK 14. 6. 
VALERIJ IN RUFIN, MUČ. 

19.30 
 

† KOMAN, ROTMAN, BENIČ 
 

PETEK 15. 6. 
VID, MUČ. 

19.30                          
 

† ALOJZ FAJDIGA 

SOBOTA 16. 6. 
MARIJA TEREZIJA SCHERER, RED. 

DOM: 10.00 
19.30 

MARIJA JERAM 
† VIDA ROZMAN, OBL. IN DOLINOVI 

NEDELJA 17. 6. 
11. NEDELJA MED LETOM 
ALBERT, DUH. 

                             8.00 
                                

10.00 

† ANTON IN ALOJZIJA ROZMAN 
† ANICA IN ALMIR KOSTANJŠEK 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ko človek dorašča, je potrebno vero utrditi. To se zgodi pri sveti birmi. 
Sveti duh nas pri birmi utrdi v veri, da velikodušno in s prepričanjem 
živimo svoje krščanstvo. Z birmo postanemo polnoletni kristjani, 
odgovorni drug za drugega. Imamo pravico in dolžnost, da oznanjamo in 
branimo Kristusov nauk. Da nas lahko Sveti Duh pri birmi potrdi za take 
naloge, moramo v veri dozoreti. Ob sodelovanju z božjo milostjo se to 
zgodi v primerni starosti. Birma nam da pomagajočo milost, da moremo 
po veri živeti in podeli nam darove Svetega Duha. Darovi Svetega Duha so: 
dar modrosti, dar umnosti, dar sveta, dar moči, dar vednosti, dar 
pobožnosti dar strahu božjega. Birmancu se dajejo botri zato, da jih z 
besedo in zgledom navajajo h krščanskemu življenju. Ali jih bodo res? 
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NAŠI RAJNI: Gizela Dijanić, Ljubljanska cesta 31, Radovljica; Janez Kolman, ul. Staneta 
Žagarja 38a, Radovljica; Ivana Kavar, Prešernova cesta 10, Radovljica. Gospod, daj našim 
rajnim večni mir in pokoj. 
Namesto cvetja na grob Pavle Jalen je ga. Fani Rogelj darovala za obnovo orgel. 
Za † Vero Kene je družina Zaletel darovala sv. mašo. 
 

NAŠI NOVOKRŠČENCI: Oskar Mandič, Tržič. Čestitamo.  
 

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: 26. 5. starši prvoobhajancev; 9. 6. Pristov – Resman; 23. 6.  ml. 
zakonci; 7. 7. Uršič – Fajdiga; 21. 7. Resman – Fajdiga; 4. 8. st. zakonci; 18. 8. pritrkovalci; 
1. 9. Pristov – Resman.  
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.  
 

SVETE MAŠE MED TEDNOM od 4. 6. dalje do konca avgusta, bodo ob 19.30. 
 

DOGODKI: 
 

- 22. 5. ob 18.00 - srečanje nadškofa z birmanci, prvoobhajanci, veroučenci, njihovimi starši 
ter ostalim ljudstvom. Ob 20.00 vabljeni vsi sodelavci (ŽPS, zakonski skupini, ključarji, 
pritrkovalci, mladina, skavti, ministranti, pevci, krasilci, skupine, ki skrbijo za čistočo naše 
cerkve, molitvene skupine, člani župnijske karitas, katehisti, organisti, bralci božje besede) 
v župniji na srečanje v Slomškovi dvorani z nadškofom Stanislavom Zoretom. 
- 26. 5. ob 8.00 - čiščenje cerkve pred slovesnostjo svete birme - starši prvoobhajancev 
- 27. 5. ob 11.00 - sveta birma. Birmanci in botri se zberejo v atriju župnišča ob 10.30. Med 
sv. mašo fotografira uradni fotograf in snema uradni snemalec. 
- 3. 6. ob 9.00 - sveta maša, procesija SRT in podelitev spričeval 
- 9. 6. ob 19.30, 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. Prijavite se v župnijski pisarni. Zbor je v atriju ob 9.40. 
 

JERIHONSKO BDENJE 2018 (20.5.-27.5.2018)! 
 

7 dni in noči bomo pred izpostavljenim Najsvetejšim na različnih krajih po Sloveniji molili 
številni katoliški laiki, duhovniki, redovniki, redovnice za: 
- življenja spočetih otrok,  
- blagor slovenskih družin, 
- pravično slovensko družbo in 
- za osebne namene udeležencev: potrebe, želje, nerazrešene težave... 
 

V župniji Radovljica bomo pred izpostavljenim Najsvetejšim v župnijski cerkvi molili 
v petek 25. maja od 15.00 do 18.00. Lepo vabljeni. Skupaj premoremo veliko duhovno 
moč!  
 

NAJSTNIKI ROMAMO K MARIJI POMAGAJ na Brezje v zahvalo za prejete milosti in 
priprošnjo za uspešen zaključek šolskega leta. Otroci doma na list papirja napišete zahvalo 
ali prošnjo, ki jo boste oddali pred milostno podobo Marije pomagaj. 
V soboto 9. junija ob 11.00 bo sveta maša zunaj pred baziliko Marije Pomagaj. Tisti, ki 
gremo peš, se dobimo ob 9.00 pred župniščem v Radovljici. Dobimo se vsi otroci od 5. do 
9. razreda. Vabljeni tudi starši in ostali, da se nam pridružite. Malica je iz popotne torbe. Po 
maši bodo igre. Zaključek je predviden ob 15.00. 
 

ZAKONSKI JUBILANTI, ki praznujete v letošnjem letu okrogle obletnice poroke: 10., 15., 
20., 25., … 50., …ste vabljeni v nedeljo 10. junija ob 10.00 k sveti maši, da bomo skupaj 
praznovali v župnijskem občestvu. V župnijskem atriju se zberemo ob 9.40, da bomo 
skupaj odšli v cerkev. Naprošam vse jubilante, da se prijavite v župnijski pisarni, zaradi 
lažje organizacije. VABLJENI! 
 

PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI BO V NEDELJO 3. JUNIJA; ob 9.00 
sveta maša in nato procesija. Ta dan bomo tudi delili spričevala! Prvoobhajanci in ostali 
otroci ste vabljeni, da pripravite košarice s cvetjem, da boste potresali pot pred 
Najsvetejšim. 
 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 27. 5.  5 Mz 4,32-34. 39-40 Rim 8,14-17 

Nedelja po binkoštih: 
Sveta Trojica 

8.00 RUDI MIKOLAJ ANAMARIJA NOVAK 

11.00 - - - - - - - - - - - - - - birmanci - - - - - - - - - - - - - - 

ČETRTEK, 31. 5.  2 Mz 24,3-8 Heb 9,11-15 

Sv. Rešnje Telo 
in Kri 

19.00 MOJCA FLAJS SILVA PISEK 

NEDELJA, 3. 6.  5 Mz 5,12-15 2 Kor 4,6-11 

9. ned. med letom, 
telovska procesija  

9.00 MARKO GRIMANI ROK ANDRES 

NEDELJA, 10. 6.  1 Mz 3,9-15 2 Kor 4,13-5,1 

10. nedelja 
med letom 

8.00 ALJA ŠTENDLER DANIJEL BUČIČ 

10.00 ANDREJA BOHINC SANDI WILLEWALDT 

NEDELJA, 17. 6.  Ezk 17,22-24 2 Kor 5,6-10 

11. nedelja 
med letom 

8.00 STANKA REHBERGER CVETO URŠIČ 

10.00 ALENKA VURNIK MIHA GAŠPERIN 

 

LITURGIČNA SPODBUDA - DVAKRAT NA DAN K SVETEMU  
OBHAJILU, ČE ... 
 

V prvih krščanskih časih je bilo samoumevno, da so vsi verniki, ki so se zbrali k  
‘lomljenju kruha’ (mašni daritvi), Božji kruh tudi zaužili. Ta je bil zanje vir moči za življenje 
po Kristusovem nauku. V kasnejših časih življenje vernikov ni bilo več tako zgledno in v 
Cerkvi so nastopili strogi učitelji, ki so oznanjali, da je malokdo vreden prejeti sveto obhajilo. 
Ta miselnost se je marsikje obdržala tudi potem, ko je papež sv. Pij X. izdal odlok o 
pogostnem svetem obhajilu (1905). Ne sme pa pristopiti k svetemu obhajilu kdorkoli. 
Katekizem katoliške Cerkve jasno določa: »Za prejem svetega obhajila mora biti človek 
polno včlenjen v katoliško Cerkev in v stanju milosti, se pravi, da se ne sme zavedati 
nobenega smrtnega greha. Kdor se zaveda, da je storil velik greh, mora prejeti zakrament 
sprave, preden pristopi k obhajilu. Pomemben je tudi duh zbranosti in molitve.« Modri 
duhovni voditelji priporočajo mesečno spoved. Sveto obhajilo smemo prejeti dvakrat na 
dan, če smo drugič tudi pri sveti maši. 
 

SRCE JEZUSOVO 
Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni 
praznik Srca Jezusovega. Letos je to 8. junija. 
Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega 
pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je 
tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si je 
prevzela našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter 



dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči 
reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. 
Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil 
na Jezusove prsi (prim. Jn 13, 15; 21, 20) in apostola Pavla, ki je svoje vernike imel rad v 
Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1, 8). Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški 
mistiki, posebno sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin; v tem času so nastale 
priljubljene pesmi, litanije in podobe Jezusovega Srca. V 14. stoletju je ta pobožnost 
nekoliko pojenjala. Spet pa se je poživila v 16. in 17. stoletju, za kar ima velike zasluge 
Janez Eudes, ki ga je papež Pij X. Imenoval začetnika, učitelja in apostola liturgičnega 
češčenja Srca Jezusovega, ker je leta 1670 napisal besedilo za molitveno bogoslužje 
(brevir) in za mašo v čast Srcu Jezusovemu. 
Papež Leon XIII. je leta 1899 v okrožnici Annum sanctum (Sveto leto) orisal smisel 
češčenja Srca Jezusovega in vsebino praznika. V okrožnici je tudi napovedal, da bo za 
začetek 20. stoletja ves svet posvetil Srcu Jezusovemu. Odobril je tudi litanije Srca 
Jezusovega. 
Ob stoletnici, odkar je bil praznik Srca Jezusovega razširjen na vso katoliško Cerkev, je Pij 
XII. leta 1956 izdal okrožnico Zajemali boste (Haurietis aquas), kjer je podal vsestransko in 
globoko teologijo Srca  Jezusovega. 
Pavel VI. je leta 1965 napisal okrožnico Nedoumljivo bogastvo Kristusovo. V njej je znova 
naglasil pomembnost Srca Jezusovega. V duhu drugega vatikanskega koncila je močno 
poudaril zvezo, ki jo ima to češčenje z evharistijo posebej z njenim daritvenim značajem, se 
pravi z mašo in obhajilom kot daritvenim obredom. 
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti 
odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje - človeške ljubezni. Častiti Srce 
Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske 
ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, 
ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi, poglablja in prešinja. 
 

EVHARISTIČNI ČUDEŽ V BUENOS AIRESU 
 

Leta 1996, ko je bil sedanji papež Frančišek v Buenos Airesu pomožni škof, se je zgodil 
osupljiv evharistični čudež. Pomožni škof je ukazal, naj se pridobi slikovno gradivo in opravi 
znanstvena preiskava. Rezultati so osupljivi. 
 

Alejandro Pezet je 18. avgusta 1996 daroval večerno sveto mašo v eni izmed katoliških 
cerkva v trgovskem središču Buenos Airesa. Po obhajilu vernikov je prišla k njemu neka 
gospa in mu povedala, da je videla odvrženo hostijo, ki je ležala na svečniku pri vhodu v 
cerkev. Fr. Alejandro je odšel nazaj in našel oskrunjeno hostijo. Ker je ni mogel več zaužiti, 
jo je odnesel v posodico z vodo in jo položil v tabernakelj stranske kapele Presvetega 
Zakramenta. V ponedeljek, 26. avgusta je odprl tabernakelj in začuden zagledal hostijo, ki 
je krvavela. O tem je takoj obvestil takratnega pomožnega škofa Jorge Bergoglia, ki je dal 
navodila, naj se hostija profesionalno fotografira. Fotografije so nastale 6. septembra. 
Fotografije kažejo hostijo, ki se je očitno povečala, krvaveči del hostije pa je postal meso. 
Hostija je ostala več let v tabernaklju, zadeva pa je ostala v strogi tajnosti. Ker hostija ni 
utrpela vidnega razpadanja, je Jorge Mario Bergoglio odvedel znanstveno preiskavo. 5. 
oktobra 1999 je dr. Castanon v prisotnosti kardinalovih predstavnikov vzel vzorec 
krvavečega fragmenta in ga poslal v New York na analizo. Ker ni hotel vplivati na izid 
raziskave, namenoma ni obvestil raziskovalne ekipe o izvoru vzorca. V znanstveni ekipi je 
sodeloval tudi dr. Frederic Zugiba, znan kardiolog in forenzični patolog. Na podlagi 
raziskave je ugotovil, da je snov pravo meso, kri pa vsebuje človeški DNK. Zugiba je pričal 
takole: »Analiziran material je del srčne mišice iz stene levega prekata srca blizu srčnih 
zaklopk. Mišica opravlja nalogo kontrakcije srca. Treba je upoštevati, da levi srčni prekat 
črpa kri v vse dele telesa. Srčna mišica je v vnetnem stanju in vsebuje veliko število belih 
krvničk. To nakazuje, da je bilo srče v času raziskave živo. Prepričan sem, da je bilo srce 

živo, saj bele krvničke zunaj živečega organizma izumrejo. Da se ohranijo, nujno 
potrebujejo živeči organizem. Njihova prisotnost kaže na to, da je bilo srce živo, ko so 
jemali vzorec tkiva. Še več. Te bele krvničke so predrle tkivo, kar kaže, da je bilo srce pod 
velikim naporom, kot če bi kdo to osebo hudo tolkel po prsnem košu.« 
 

Dva Avstralca, novinar Mike Willesee in odvetnik Ron Tesoriero, sta bila priči analize. Ker 
sta vedela za izvor tkiva, sta bila osupla nad pričevanjem dr. Zugiba. Mike Willesee je 
vprašal znanstvenika, kako dolgo bi lahko preživele krvne celice, ki izhajajo iz človeškega 
tkiva, ki je bilo shranjeno v vodi. Dr. Zugiba je odgovoril, da bi propadle v roku nekaj minut. 
Novinar mu je razkril, da je bil vzorec najprej shranjen mesec dni v navadni vodi, nato še tri 
leta v destilirani vodi. Šele nato je bil vzorec vzet v analizo. Dr. Zugiba je bil zbegan nad 
tem dejstvom. Izjavil je, da tega ne zmore znanstveno pojasniti. Dr. Zugiba je še vprašal: 
»Nekaj mi morate pojasniti: če je ta vzorec prišel od osebe, ki je umrla, kako je potem 
mogoče, da so se celice premikale, ko sem proučeval vzorec? Če srce prihaja od nekoga, 
ki je umrl leta 1996, kako je lahko potem še živo?« Mike Willesee ga je nato seznanil s tem, 
da vzorec prihaja od bele, nekvašene hostije, ki je bila posvečena in se je skrivnostno 
spremenila v krvavo človeško meso. Osupel nad tem podatkom je raziskovalec dejal: 
»Kako in zakaj bi posvečena hostija spremenila svoj značaj in postala živeče človeško 
meso in kri bo znanosti nerazložljiva skrivnost – skrivnost nad njenimi zmožnostmi.« 
 

Dr. Ricardo Castanon Gomez je šel še dlje. Zahteval je, da se poročilo laboratorijske 
preiskave čudeža v Buenos Airesu primerja z laboratorijskim poročilom preiskave 
evharističnega čudeža iz 8. stoletja v kraju Lanciano, ne da bi se razkril izvor testnih 
vzorcev v poročilih. Preiskovalci, ki so analizirali in primerjali obe poročili, so zaključili, da 
obe laboratorijski poročili govorita o vzorcu, ki izvira od iste osebe.  
 

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 20. 5. 
BINKOŠTI 
BERNARDIN SIENSKI, DUH. 

8.00 
 

10.00  

† JANEZ ROZMAN 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
ŠMARNICE 

PONEDELJEK 21. 5.  
MARIJA MATI CERKVE 

19.00 
 

† ALOJZIJ AVGUŠTIN, DUH., OBL. 

TOREK 22. 5.  
MARJETA KASIJSKA, RED. 

19.00 
 

† STARŠI PIŽEVI 
 

SREDA 23. 5. 
SERVUL TRŽAŠKI, MUČ. 

19.00 † STANKO IN FRANCKA REHBERGER 
 

ČETRTEK 24. 5. 
MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV 

19.00 
 

† ANGELCA MEDIC, OBL. 
† IVANA KAVAR, 7. DAN 

PETEK 25. 5.  
BEDA ČASTITLJIVI, DUH. 

19.00 
 

† STANE KRAMAR 
 

SOBOTA 26. 5.  
FILIP NERI, DUH. 

                   DOM    
10.00 

                            19.00 

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 
 † LOJZKA STANONIK 

NEDELJA 27. 5. 
SVETA TROJICA 
ALOJZIJ GROZDE, MUČ. 

8.00 
11.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JOŽEF ROZMAN, OBL. IN DOLINOVI  
 

PONEDELJEK 28. 5. 
GERMAN PARIŠKI, ŠK. 

19.00     † MRTNAČOVI 
 

TOREK 29. 5. 
MAKSIM EMONSKI, ŠK. 

19.00 
 

† ANA VODOPIVEC 

SREDA 30. 5. 
IVANA ORLEANSKA, DEV. 

19.00 
 

† IVANA FAJDIGA IN ALOJZIJ 

ČETRTEK 31. 5. 
SVETO REŠNJE TELO 

9.00 
19.00 

† SUZANA MIJATOVIČ 
† DUŠKO SKOČIR IN STARŠI 

PETEK 1. 6. 
JUSTIN, MUČ. 

19.00 
 

† MARIJA JERAM 
† JANEZ KOLMAN, 30. DAN 

SOBOTA 2. 6. 
MARCELIN IN PETER, MUČ. 

                    DOM: 
10.00 
19.00 

† FRANC MALI 
† ANTON MRAK, OBL. 

NEDELJA 3. 6.  
9. NEDELJA MED LETOM 
KAREL LWANGA, MUČ. 

9.00                        
     

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JANEZ KUNČIČ, OBL. 


