GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
PONEDELJEK 10. 9.
NIKOLAJ TOLENTINSKI, SPK.
TOREK 11. 9.
BONAVENTURA, RED.
SREDA 12. 9.
MARIJINO IME
ČETRTEK 13. 9.
JANEZ ZLATOUSTI, ŠK., UČ.
PETEK 14. 9.
POVIŠANJE SV. KRIŢA

SOBOTA 15. 9.
ŢALOSTNA MATI BOŢJA
NEDELJA 16. 9.
24. NEDELJA MED LETOM
KORNELIJ, PP, CIPRIJAN, ŠK,
MUČ.
PONEDELJEK 17. 9.
LAMBERT, ŠK., MUČ
TOREK 18. 9.
JOŢEF KUPERTINSKI, DUH.
SREDA 19. 9.
TEODOR ANGLEŠKI, ŠK.
ČETRTEK 20. 9.
ANDREJ KIM, MUČ.
PETEK 21. 9.
MATEJ, AP., EV
SOBOTA 22. 9.
MAVRICIJ, MUČ.
NEDELJA 23. 9.
25. NEDELJA MED LETOM
PIJ IZ PIETRELCINE, DUH.
PONEDELJEK 24. 9.
ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŠK.
TOREK 25. 9.
SERGIJ, MEN.
SREDA 26. 9.
KOZMA IN DAMIJAN, MUČ.
ČETRTEK 27. 9.
VINCENCIJ, UST. LAZARISTOV
PETEK 28. 9.
VENČESLAV, M.
SOBOTA 29. 9.
MIHAEL, GABRIEL IN RAFAEL,
NADANGELI
NEDELJA 30. 9.
26. NEDELJA MED LETOM
HIERONIM, DUH., MUČ.

19.00 † KATARINA IN LOVRO ROZMAN
7.00 NA ČAST SVETEMU DUHU
19.00 † MILENA IN ANA KOMAN
† ALOJZ KASTELIC
19.00
POK. KAPELA SV.
KRIŽA:
9.00
19.00
DOM 10.00
19.00
8.00

ZA VSE, KI POČIVAJO NA
RADOVLJIŠKEM POKOPALIŠČU
† FRANČIŠKA PRETNAR, OBL.
ZA SORODNIKE
VERA GRM
† ANA IN POLDE MAVEC
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† MILKA RAHNE
10.00 ZA LANCOVŠKO POLJE
LANCOVO: 11.00
† ANTON DRAGAN
19.00
7.00 ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH
19.00 † ANGELA LEBAR
† MIRAN KENDA
19.00
19.00 ZA OZDRAVITEV
DOM 10.00 V ZAHVALO
19.00 † MATEŢICOVI
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† MARIJA POGAČNIK, OBL.
10.00
† ANGELA MARKELJ
19.00
7.00 ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH
19.00 † KRISTINA VIDAKOVIČ
† STARŠI KASTELIC
19.00
19.00 † ZUPANČEVI IN KOSTANJŠKOVI
DOM 10.00 † ANA MALI
19.00 † ANA TERAN
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† BERNARD ŠPINDLER, VIKTORIJA
10.00 VRBNJAK IN ŠTEFANIJA MAVRIČ

GOSPOD, NAŠ UČITELJ
Gospod, poletje zapira album počitniških spominov in jesen že polni šolsko torbo z
zlatorumeno barvo, z meglenimi jutri, z novimi izzivi, včasih tudi s skrbmi. Zrak diši po šoli,
službi in obveznostih. Veliko let presedimo v šolskih klopeh, veliko profesorjev nas uči, nič
koliko učbenikov moramo predelati, preden pridemo do zaželenega poklica. Tako malokrat pa
sedemo k nogam svojega Učenika. Pa vendar nas, kot Lazarjevo Marto, vedno znova
tankočutno vabiš v svoj razred šole za življenje: »... le eno je potrebno ...« V tvojem razredu ni
nepotrebnih učbenikov, je le Sveto pismo, kjer je vsa modrost sveta in opisan tvoj lik – lik
popolnega učitelja. Učitelja, ki vidi potrebe učenca, ozdravi in nahrani, šele potem uči.
Učitelja, ki ne ljubi le najboljših, temveč tudi cestninarje in grešnike. Učitelja, ki ne kaznuje,
marveč usmiljeno sprejme izgubljenega sina. Učitelja, ki išče vse prilike, da bi znanje postalo
čim razumljivejše. Učitelja, ki naredi red v razredu, saj ve, da učenec ni nad učiteljem. Učitelja,
ki ne poučuje s tablo in kredo, marveč z zgledom krotkosti in ponižnosti. Učitelja, ki ne uči za
»imeti«, marveč za »biti«. Učitelja, ki uči kakor Nekdo, ki ima oblast. In ker imaš oblast,
Gospod, naj vstopimo v to šolsko leto z znamenjem križa: v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Naj v tvojem imenu izpolnimo svoje poslanstvo in naj se množijo naši talenti tako v
nebesih kot na zemlji. Amen.
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NAŠI RAJNI: Ana Praprotnik, roj. Pintar, Ljubljanska c. 43a, Radovljica; Ana
Mali, roj. Repovš, Langusova 4, Radovljica; Mija Ţivanov, roj. Zupančič,
Gradnikova 75, Radovljica. Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj.
Namesto cvetja na grob so darovali za sv. maše: 3 sv. maše: sosedje z
Langusove; 2 sv. maši: zakonca Fikfak.
NAŠI NOVOKRŠČENCI: Matic Loţar, Radovljica; Mica Loţar, Radovljica; Pij
Kurinčič, Kobarid; Boris Beslagič, Dunaj. Čestitamo.
MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti maši v
ţupnijski kapeli. Vabljeni.
SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v ţupnijsko
kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni!
ROMANJE V MEDŢUGORJE: od 11. do 14. oktobra 2018 pripravljamo romanje
z duhovnim vodstvom v Medţugorje. Odhod je v četrtek zgodaj zjutraj, povratek
v nedeljo proti večeru. Dodatne informacije dobite ob prijavi: Jurij: 041/515 - 070
ali www.facebook.com/odmevizmedzugorja
ČIŠČENJE CERKVE: 1. 9. Pristov – Resman; 15. 9. ml. zakonci; 29. 9. St.
zakonska; 13. 10. Pritrkovalci; 27. 10. Uršič – Fajdiga; 10. 11. Uršič – Fajdiga.
Zahvaljujem se vsem, ki poţrtvovalno čistite ţupnijsko cerkev. Vabljeni tudi
ostali, da se pridruţite kateri od skupin. Čiščenje cerkve se začne običajno ob
8.00 oz. po dogovoru.

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO
Znova bomo začeli šolsko in veroučno leto. Pred nami so ure verouka, ki bodo
šolarje pripravljale na krščansko ţivljenje ter na prejem zakramentov svete
evharistije (prvo sveto obhajilo) in svete birme. Kateheza je ena osnovnih nalog
Cerkve. V vsaki ţupniji naj bi bila moţnost spoznavanja Boga, vere, Svetega
pisma in zakramentov. Vse to nudijo veroučna srečanja, ki so usklajena z
devetletko. Po končani devetletki pa so mladi povabljeni v mladinsko skupino,
kjer na drugačen način skupaj iščemo pot skozi ţivljenje ob teţavah in radostih,
ki jih posebej doţivljajo mladi. Vzgoja se začenja v druţini, to so starši obljubili
ţe pri krstu svojega otroka, verouk je tako le nadgradnja odnosa z Bogom, ki ga
je otrok pridobil od svojih staršev. Brez nedeljske svete maše si ne moremo
predstavljati krščanskega ţivljenja. Fante, ki so ţe prejeli sveto obhajilo, vabim,
da se pridruţijo ministrantom in pobliţe spoznavajo ţivljenje čisto blizu oltarja.
Bog je vsakemu od nas dal talente in prav je, da jih mnoţimo in ne zakopljemo.
Lepo vabim šolarje, da se vključijo v cerkveni otroški pevski zbor ali mladinski
pevski zbor NA_VDIH, ki ga zborovodkinji z veseljem vodijo, da otroci in mladi
ubrano prepevajo pri nedeljskih svetih mašah.
VEROUK 2018/19: vpis, prispevek, potrebščine:
Datum:

Kdaj:

Kje:

03.09.17

16.00-18.30

v ţupnišču.

06.09.17

8.00-10.00 in v ţupnišču.
16.00-18.30

07.09.17

8.00-10
in v ţupnišču.
16.00-18.30

MLADINSKI VEROUK bo ob petkih ob. 20.00. Vabljeni vsi birmanci in ostali.
STIČNA MLADIH: sobota 15. 9. Predviden odhod iz Radovljice (avtobusna
postaja)ob 7.15. Prijave sprejemam v ţupnišču oz. na mladinskem verouku.
Poslanica Stične mladih 2018 je spodbuda, ki so jo za srečanje Stična mladih
2018 pripravili ustvarjalci Stične mladih ob sodelovanju teologov in odgovornih
za mladinsko pastoralo ter predstavniki Skupnosti katoliške mladine. Poslanica
se vsebinsko navezuje na temo, ki jo je za triletni program svetovnih dnevov
mladih pripravil papeţ Frančišek. Letos izhaja iz nagovora angela Gabrijela
Mariji: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.« (Lk 1,30).
Poslanico so pripravili mladi za mlade in z njo ţelijo spodbuditi vse mlade, naj se
ne bojijo. »Ne boj se!« je tudi geslo letošnjega srečanja Stične mladih.
SVETE MAŠE MED TEDNOM od 4. 6. dalje do 1. 9., bodo ob 19.30.
PREDAVANJA v Slomškovi dvorani ţupnišča v Radovljici (KD Sotočje)
2018:
- sobota 15.9. ob 19:45, Rok Pogačnik: Teologija liturgije pri Josephu
Ratzingerju / Benediktu XVI.
- sobota 13.10. romanje v Videm
- sobota 20.10. po sveti maši, prof. dr. Damir Hasenay: Restavriranje
pisne kulturne dediščine
- sobota 24.11. 18:00 sveta maša posvečena s. Eleonori Hudovernik, koncert
in predavanje po sveti maši

Vpis je za vse razrede in vse
veroučence/ke.
Otroke vpisujejo samo starši.
Vpis
je
moţen
s
spričevalom in plačanim
prispevkom. Prispevek na
druţino je 25.00 €. Zagotovili
bomo pomoč tistim, ki

prispevka ne zmorejo.
Vpis otrok v 1. razred verouka: Starši, prinesite s seboj druţinsko knjiţico,
kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate, ali če je bil otrok krščen v drugi
ţupniji, prinesite od tamkajšnjega ţupnika potrdilo o krstu vašega otroka.
Na prvo sv. obhajilo se bo pripravljal 3. razred. Pomembno je, da starši otroka
spremljate skozi vse leto in ne samo pred praznikom prvega svetega obhajila in
svete birme Opaţamo namreč, da starši otroke zgolj pošiljate k sveti maši, sami
pa nimate časa, ali kot je slišati od otrok, da imate vse ţe narejeno. Tukaj ne gre
za opravljeno ali neopravljeno, temveč za ţivljenje po veri in krščanski zgled. Pri
krstu ste namreč obljubili, da boste otroke vzgajali v veri, da bodo spolnjevali
boţje zapovedi … Vemo, da je vzgoja najučinkovitejša takrat, kadar jo
podkrepimo z zgledom.
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

PONEDELJEK
5. RAZRED

TOREK

SREDA

ČETRTEK
3. RAZRED

4. RAZRED
7. RAZRED

6. RAZRED

8. RAZRED

2. RAZRED

1. RAZRED

9. RAZRED

5. RAZRED

V nedeljo 9. 9. bo pri maši ob 10.00 blagoslov šolskih torb. Vabljeni vsi
veroukarji in njihovi starši.
ZAHVALA:
Dragi mladi animatorji, iskrena hvala vsem skupaj, da je bil letošnji oratorij zopet
lep, drugačen in doţivet. Najlepša hvala vodjema oratorija Juretu Sovincu in
Domnu Vurniku ter ostalim animatorjem, ki ste vloţili veliko svojega truda,
talentov in prostega časa, da so otroci in jaz z vami uţivali. Bog vam daj moči in
blagoslova v prihajajočem šolskem letu ter volje, da bi se tudi v prihodnjem letu
zbrali z novimi idejami in našim najmlajšim spet pripravili nepozaben teden.
Ponosen sem na Vas in naj Vas spremlja svetniški kandidat škof Friderik
Baraga. ţupnik Andrej
POKOPALIŠKA KAPELA POVIŠANJA SV. KRIŢA:
Vsako leto je bil običaj, da so Radolški ţupniki maševali v pokopališki kapeli, na
praznik Povišanja sv. Kriţa in na praznik Vseh vernih duš. Vse do mojega
prihoda pred enajstimi leti, ko sem se po ogledu pokopališke kapele odločil, da v
njej ne bom maševal dokler se ne obnovi, da bo primerna za maševanje. Sam si
namreč nisem ţelel nakopati odgovornosti za morebitne poškodbe obiskovalcev
kapele, ki bi lahko nastale ob obisku v kapeli ali zunaj nje. Medtem sem ugotovil,
da ţupnija ni lastnica kapele. S sedanjim ţupanom g. Cirilom Globočnikom sva
februarja 2014 podpisala menjalno pogodbo med ţupnijo Radovljica in občino
Radovljica. S tem je ţupnija postala lastnica kapele. Pred tremi leti smo se začeli
pripravljati na obnovo, vendar je stanje ţupnijske cerkve bilo takšno, da smo
morali to obnovo prestaviti. Sedaj je kapela toliko obnovljena, da lahko izpolnim
svojo zaobljubo. Prva sveta maša bo darovana na praznik Povišanja sv. Kriţa,
14. 9. Ob 9.00, za vse, ki počivajo na Radolškem pokopališču.
ZAKAJ ZVONIMO
1. Jutranje zvonjenje (jutranjica ali dan zvoni): Skoraj istočasno z večernim
zvonjenjem zasledimo običaj, da se je ob zori zvonilo Mariji v pozdrav in
čaščenje. V civilnem ţivljenju je bilo ţe zdavnaj v navadi jutranje zvonjenje, ki je
naznanjalo, da se mestna vrata odpro in da se zopet začenja ţivljenje na ulici in
trgu. Pri nas so nekoč zvonili dan ob 4. uri zjutraj. Tedaj je bilo to zvonjenje
znamenje za uro, ker druge niso imeli. Najprej so zvonili brez presledka s
srednjim zvonom, nato pa še z malim, ob nedeljah pa z velikim in srednje malim.
To zvonjenje je bilo podobno večernemu.
2. Zvonjenje ob sedmih zjutraj: V času, ko je leta 1713 razsajala kuga, je
ljubljanska škofija ukazala, naj se vsak dan zvoni četrt ure z vsemi zvonovi
zjutraj ob devetih in zvečer ob osmih. Verniki naj ta čas molijo 5 očenašev in
zdravih Marij za odvrnitev te grozne šibe. Leto kasneje je bilo ukazano, naj se
zvonjenje ob devetih prestavi na sedmo uro. Tako je ostalo vse do danes.
Zvonjenje ob sedmih zjutraj je bilo torej uvedeno zaradi kuge. Danes bi temu
zvonjenju lahko dodali nov pomen, saj nas uničujejo različne sodobne kuge, ki
ne razkrajajo samo našega telesa ampak tudi dušo!

3. Opoldansko zvonjenje: Veliko pozneje kot večerno in jutranje zvonjenje je
prišlo v navado opoldansko zvonjenje. Francozi si lastijo, da ima opoldansko
zvonjenje začetek pri njih. Kralj Ludvik XI. (1461–1483) je vpeljal navado, da se
opoldne zvoni kakor zvečer. Ni pa povsem res, da je prvi splošni ukaz za
opoldansko zvonjenje po vsem svetu izdal papeţ Kalist III. (1455–1458) v
zahvalo za sijajno zmago nad Turki pri Beogradu. Kalist III. tega zvonjenja ni
ukazal kot zahvalo za zmago, ampak da se z molitvijo izprosi zmaga krščanstva.
Tedaj naj se moli očenaš in trikrat zdrava Marija. Zaradi tega je opoldanski zvon
dobil naziv ‚turški zvon‘.
4. Večerno zvonjenje: Večerni zvon ima veliko moč za človeško dušo. Ţe
pesnik Dante (†1321) opeva, kako se popotnika poloti domotoţje, ko zasliši iz
daljave večerni zvon, ki ţaluje za umirajočim dnevom. Pravi začetnik večernega
zvonjenja na čast Gospodovega oznanjenja je papeţ Gregor IX. (1227–1241).
Ko so Turki spet osvojili svete kraje, je kriţarska vnema pojenjala. Zato so tudi
ljudje začeli opuščati to poboţnost. Naročilo sv. Bonaventure iz 13. stoletja je
lahko vsaj daljni povod in priprava k današnjemu večernemu angelskemu
pozdravu, ki ima zelo verjetno svoj začetek v frančiškanskem redu in se je po
njem prenesel tudi v vsakdanje ţivljenje. Razen angelskega pozdrava se zvečer
zvoni še z manjšim zvonom za verne duše. Ponekod zvoni zvečer tudi na čast
sv. Florijanu, zavetniku pred poţarom.
5. Zvonjenje ob petkih: Praška sinoda (škofijski cerkveni zbor) leta 1386
naroča, naj vsak petek zvoni v počastitev trpljenja Jezusovega. Ko se oglasi
zvon, naj vsi prekinejo delo, tudi obed, in naj kleče zmolijo pet očenašev v
spomin na Jezusovo trpljenje. Papeţ Benedikt XIV je leta 1740 predpisal, da se
v vseh stolnih in ţupnijskih cerkvah zvoni ob tretji uri popoldne v spomin
Jezusovega trpljenja in smrti. V naše kraje je to zvonjenje vpeljala salzburška
sinoda (1418).
6. Zvonjenje pred sv. mašo: Ponavadi zvonimo 15 minut pred sv. mašo s tremi
zvonovi, ob nedeljah in praznikih pa s štirimi zvonovi.
7. Kratko zvonjenje med sveto Evharistijo: ko se med sveto Evharistijo
povzdigujeta sveto Rešnje Telo in sveta Rešnja kri se za trenutek v zvoniku
oglasi in s tem naznani okolici najsvetejši trenutek svete Evharistije, ko se vino in
kruh spremenita v Jezusovo telo in kri.
8. Izredno zvonjenje:
»Huda ura«: ko se bliţa nevihta, se lahko zvoni t. i. »hudo uro«. Takšno
zvonjenje kristjane spodbuja k molitvi za odvrnitev preteče nevarnosti. Naši
predniki so verjeli, da glasovi zvonov odganjajo nevihtne oblake in lomijo strele.
Pri tovrstnem zvonjenju se oglasi najprej veliki zvon, nato se mu pridruţijo ostali.
Zvonilo naj bi se tako dolgo, dokler se nevarnost ne odvrne.
»Poţar«: v preteklosti, ko ni bilo sedaj znanih načinov opozarjanja na nevarnosti
poţara in drugih nesreč, so zvonovi opravljali svojo nalogo tudi na civilnem
področju. Tako se je v primeru poţara klicalo na pomoč z bitjem v načinu, ki ga
imenujemo »platzvona«. To je izgledalo tako, da je kembelj udarjal močneje

samo na eno stran zvona. Kadar zvoni ob neobičajni uri, pomeni, da se je
zgodilo nekaj izrednega, običajno neprijetnega.
»Pritrkavanje«: Ob praznikih se pred bogosluţjem in po njem ter ob prihodu
škofa ordinarija v ţupnijo oglasi slovesno pritrkavanje. Gre za ritmično
muziciranje na zvonove, ki ga pritrkovalci izvajajo neposredno v zvoniku.

NEDELJA, 23. 9.
25. nedelja med letom,
Slomškova
NEDELJA, 30. 9.
26. nedelja
med letom

8.00
10.00
8.00
10.00

Mdr 2,12. 17-20
MIRKO PRISTOV
ALENKA ROGELJ
4 Mz 11,25-29
RUDI MIKOLAJ
ALEŠ VURNIK

Jak 3,16-4,3
META KOMAN JUVANEC
JANJA BORIČ
Jak 5,1-6
ANAMARIJA NOVAK
ANJA KOŠIR

Zvonjenje cerkvenih zvonov (Inšpekcija za okolje in naravo):
Zvonjenja cerkvenih zvonov ne moremo šteti za nobenega od virov hrupa v
skladu z omenjeno določbo uredbe.
Zvok cerkvenih zvonov praviloma obremenjuje okolje kratkotrajno, ker običajno
zvonjenje traja nekaj minut, kritična obremenitev pa je preseţena v bliţini cerkva
le izjemoma, pa še takrat gre to preseganje predvsem na račun slabega
prostorskega planiranja, na podlagi katerega se je izvedla neprimerna umestitev
stanovanjskih stavb ali drugih stavb z varovanimi prostori v bliţino cerkvenega
zvonika.
Na podlagi meritev se je izkazalo, da zvok cerkvenih zvonov običajno ne
presega kritične vrednosti, določene za kratkotrajno obremenitev okolja s
hrupom, zato mu
ne moremo pripisati škodljivih učinkov na zdravje ljudi.
Res pa je, da je lahko tudi zvok cerkvenih zvonov, tako kot to velja za zvok
drugih glasbil, škodljiv za zdravje ljudi, če njegova zvočna moč (glasnost)
presega kritične vrednosti kratkotrajne obremenitve z emisijo zvoka. Za kritično
vrednost kratkotrajne obremenitve, to je obremenitve, ki traja neprekinjeno manj
kot tri ure, se šteje obremenitev z zvočno močjo 80 dB. Tako visoka obremenitev
zvoka glasbil se običajno dosega ob prireditvah v zaprtih prostorih, če je zvok
glasbil ojačen z zvočnimi napravami.
To pa prav tako velja za vse druge verske objekte, v katerih pri izvajanju verskih
obredov morebiti prihaja do emisij zvoka v okolje ter bo ob nespremenjenih
določbah uredbe veljalo tudi za verske objekte, zgrajene v prihodnosti.
ŢUPNIJSKA CERKEV: V letu 2018 bomo odplačevali naš dolg, ki ga imamo
do orglarskega mojstra in nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove.
ŢUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674

1. berilo:
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00

5 Mz 4,1-2. 6-8
ALJA ŠTENDLER
BARBARA DEBELJAK RUS
Iz 35,4-7
CVETO URŠIČ
MAJA HUMERCA
Iz 50,5-9
MARKO JEREB
ANDREJA JALEN

NEDELJA 26. 8.
21. NEDELJA MED LETOM
TARZICIJ, MUČ.
PONEDELJEK 27. 8.
MONIKA, MATI SV. AVGUŠTINA
TOREK 28. 8.
AVGUŠTIN, ŠK., UČ.
SREDA 29. 8.
MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA
ČETRTEK 30. 8.
AGIL, OPAT
PETEK 31. 8.
JOŢEF IN NIKODEM, SP. MOŢA
SOBOTA 1. 9.
EGIDIJ, OPAT
NEDELJA 2. 9.
22. NEDELJA MED LETOM ANGELSKA
MARJETA, DEV.
PONEDELJEK 3. 9.
GREGOR VELIKI, PAPEŢ
TOREK 4. 9.
ROZALIJA, DEV.
SREDA 5. 9.
MATI TEREZIJA, RED.
ČETRTEK 6. 9.
ZAHARIJA, PR
PETEK 7. 9.
REGINA, MUČ.
SOBOTA 8. 9.
ROJSTVO DEVICE MARIJE
NEDELJA 9. 9.
23. NEDELJA MED LETOM
PETER KLAVER, RED.

SEZNAM BRALCEV:
NEDELJA, 2. 9.
22. nedelja
med letom
NEDELJA, 9. 9.
23. nedelja med letom,
katehetska
NEDELJA, 16. 9.
24. ned. med letom,
ned. svetniških kand.

GODOVI IN MAŠNI NAMENI:

2. berilo:
Jak 1,17-18. 21-22. 27
STANKA REHBERGER
ROBERT ŠIFRER
Jak 2,1-5
DARINKA DEŢMAN
ROMAN GAŠPERIN
Jak 2,14-18
MAGDA ROZMAN
URŠKA WILLEWALDT

8.00
10.00
19.30
7.00
19.30
19.30
19.30
DOM

ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† JAKOB AŢMAN
† LAZAR, GRADIŠEK IN LOTRIČ
† BOJAN SKUBE
ZA PRIMERNO VREME
† VALERIJA IN MARJAN ZALOKAR
ZA ZDRAVJE
† VERA KENE
† ALOJZ TOMŠE, 30. DAN
† IVO JEREB

10.00
19.30
8.00
10.00

V ZAHVALO
V DOBER NAMEN
† JANEZ NOVAK
† GLIHOVČEVI
† NACE PODLESNIK

19.00

19.00

† FRANCKA IN STANKO
REHBERGER
ZA TELESNO ZDRAVJE IN
DUHOVNO MOČ
† STARŠI KEMPERLE

19.00

† ANDREJ IN FRANČIŠKA ZUPANC

19.00

† IVANA KAVAR (SOSEDJE)

7.00

9.00
DOM: 10.00
19.00
8.00
10.00

† PAVLA IN MATIJA JALEN
† ANA MALI, 30. DAN
† ANICA IN JANKO KAPUS
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† JOŢEF ROGAČ

