
 
 
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

PONEDELJEK 24. 12. 
SVETI VEČER 
ADAM IN EVA 

                                
6.00 

18.00 
24.00 

ZA SREČEN POROD  
† ANTON PAPLER 
† ANA JUDNIČ 

TOREK 25. 12. 
BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ANTON DEŽMAN IN STARŠI 

SREDA 26. 12. 
ŠTEFAN, DIAK. 
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

8.00 
10.00 

† MARJETA ŠTURM 
† JOŽE MEŽNAR 

ČETRTEK 27. 12. 
JANEZ, AP.-EV. 

                                
18.00 

† MAGDA JENSTERLE, OBL. 

PETEK 28. 12. 
NEDOLŽNI OTROCI 

                                
18.00 

 

† VORNOVI IN PUŽMANOVI 
 

SOBOTA 29. 12.  
TOMAŽ BECKET, ŠK. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA BOŽJI BLAGOSLOV (TOMAŽ) 
† DRUŽINA EGART 

NEDELJA 30. 12.  
SVETA DRUŽINA 
VINCENCIJA, RED. UST. 

                                 
8.00 

                             

  

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARIJA, OBL. IN ZUPANČEVI 

PONEDELJEK 31. 12.  
SILVESTER, PAPEŽ 

18.00 
                               

 

† NEŽKA FRELIH 
 

TOREK 1 . 1. 2019 
MARIJA, BOŽJA MATI; NOVO LETO 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VALENTIN REZAR, OBL. 

SREDA 2. 1. 2019 
BAZILIJ IN GREGOR, ŠK., C. UČ. 

18.00 
 

ZA DUŠE V VICAH 
 

ČETRTEK 3. 1.  
PRESVETO JEZUSOVO IME 

                                
18.00 

† MARIJA JERAM, OBL. 

PETEK 4. 1. 
ANGELA, RED 

                                
18.00 

 

† STARŠI HIRCI 

SOBOTA 5. 1. 
SIMEON, PUŠČ. 

DOM 10.00 
18.00 

† ROMAN ROZMAN 
† ANTON IN IVANKA ŽEROVC IN 
SANDROVI 

NEDELJA 6. 1. 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

                                 
8.00 

                               
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ALOJZ IN ALBINA PRIMC 

PONEDELJEK  7. 1. 
RAJMUND, DUH. 

18.00 
                               

 

† ANGELA IN ANTON ZUPAN 

TOREK 8. 1. 
SEVERIN, OP. 

7.00 
 

ZA DUŠE V VICAH 
 

SREDA 9. 1. 
JULIJAN, MUČ.  

18.00 
 

† VILMA GRIMANI 
 

ČETRTEK 10. 1. 
GREGOR NIŠKI, ŠK. 

                              

  

18.00 
† MARIJA GORIČAN 

PETEK 11.1. 
PAVLIN OGLEJSKI, ŠK. 

                                
18.00 

 

† IVANA KOLNIČAR 
 

SOBOTA 12. 1. 
TATJANA, MUČ. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA DUŠE V VICAH 
† STARŠI FIKFAK 

NEDELJA 13. 1.  
JEZUSOV KRST 

                                 
8.00 

                               
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ANA MALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Prihaja čas, ko nas bodo vabile reklame: advent v Zagrebu, advent na Dunaju, advent 
v Salzburgu, advent v ... Kot da bi bilo več adventov, kot da bi imelo vsako mesto svoj 
advent in posebno pravico do njega. Toda advent je en sam – tisti, ki pripravlja pot 
Gospodu. V meni se oglaša novo vabilo: advent v duhu papeža Frančiška. Advent, ki 
ima srce za najrevnejše med revnimi, za najbolj uboge med ubogimi, za tiste, ki so 
izgubili svoj obraz v množici razvitega človeštva in se ne znajdejo več. Trgovine se bodo 
šibile od preobilja in trgovci so v svoji ponudbi tako spretni, da nas hitro zapeljejo v 
pretiravanje. Ponekod z novoletnimi jelkami začnejo že novembra, v Angliji baje že 
konec poletja. Televizijske reklame nam pričarajo čudovit božič pri preobloženi mizi. 
Kot da gre advent skozi želodec. V vsej tej blaginji pa marsikdaj pozabljamo, da nekateri 
med nami živijo tudi slabo. Adventni čas nas vabi, da se ustavimo ob misli na vse uboge: 
ne le na gmotno uboge, marveč tudi na uboge v duhu. Marsikdaj pozabljamo, da lakote 
ne povzroči le prazen želodec, marveč tudi praznina duha in pomanjkanje ljubezni, ki 
lahko še veliko bolj boli kot telesna lakota. Se vam ne zdi, da bi bil advent v duhu 
papeža Frančiška najlepše darilo otroku v jaslih, ki je bil od prvega dneva svojega 
življenja v polnosti solidaren z najbolj revnimi? Saj vemo, kako pravi Jezus: »Kdor ima, 
se mu bo dalo in bo imel obilo, in kdor nima, se mu bo vzelo še to, kar misli, da ima.« 
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NAŠI RAJNI: Marjeta Šturm, roj. Kunčič, Radovljica; Anton Intihar, Radovljica; 
Valentin Novak, Radovljica. Za † Marjeto Šturm sta bili darovani 2 sv. maši. 
Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
 

NAŠI NOVOKRŠČENCI: Matej Mrak, Radovljica;  Jakob Mrak, Radovljica; Nika 
Mihalić, Radovljica; Leon Perko, Lesce; Alex Kostadinov, Radovljica; Filip 
Hribar, Kranj-Primskovo; Aleksander Češarek, Celovec. Čestitamo!  
 

Srečanje članov ŽPS bo v ponedeljek  3. 12. ob 19.00 v župnišču v Radovljici. 
Člani ŽPS ste vabljeni že k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice. 
 

Družinska sv. maša bo v nedeljo 6. 1. 2019 ob 10.00. Vabljeni! 
 

BIBLIČNA SKUPINA: 2. ponedeljek v mesecu v župnišču (10. december), po 
sveti maši in molitvi za duhovne poklice. Spoznavali bomo osnove Svetega 
Pisma, brali odlomke, razmišljali… Vabljeni. 
 

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:  8. 12. Ml. zakonci; 22. 12. Ml. zakonci; 12. 1. st. 
zakonska; 26. 1. Pritrkovalci; 9. 2. Uršič – Fajdiga; 23. 2.  Bohinc – Koselj; 9. 3. 
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. 
 

SVETI MIKLAVŽ nas bo obiskal v sredo 5. decembra ob 17.00 v župnijski 
cerkvi. Prijave in prispevke (10,00 €) sprejemam v župnijski pisarni. 
 

MLADINSKI VEROUK je ob petkih ob 20.00. Vabljeni vsi birmanci in ostali. 
 

BOŽIČNI KONCERT duhovniškega okteta OREMUS v župnijski cerkvi v 
Radovljici bo v nedeljo 6. 1. ob 18.00. Vabljeni! 
VEROUČNE POČITNICE:od 24. 12. do 7. 1. Vendar to ne pomeni, da nismo 

prisotni pri svetih mašah za praznike. 
 

PRVI PETEK V MESECU: pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
Vabljeni. 
 

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2018 in 2019 bomo odplačevali naš dolg, ki 
ga imamo do orglarskega mojstra in nadškofije. Priporočam se vam za 
vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 
 

ZORNICE – ZGODNJE SVETE MAŠE 
Ta lepa adventna priprava na božične praznike je bila živa predvsem na 
podeželju in sicer vse dotlej, ko je bila naša domovina pretežno kmečka dežela. 
Ljudje so živeli in delali doma, družine so bile velike in zares verne, zato so ves 

adventni čas prihajali v župnijsko cerkev k adventnim mašam, ki so bile zgodaj 
zjutraj (ponavadi že ob šestih), že pred zoro (jutranjo zarjo), zato so jim rekli 
»zornice« ali »svitnice«. To je bila kar velika žrtev, saj je bilo treba v mrzli zimi 
zgodaj zapustiti toplo posteljo in s v snegu odpraviti v cerkev. »In vendar se je 
dogajalo,da so bile cerkve jutro za jutrom polne kakor ob nedeljah,« poroča 
narodopisec Niko Kuret. »Doma so ostali samo 'varuhi'.« V petdesetih letih 
prejšnjega stoletja pa so se mladi ljudje začeli množično seliti v mesta. Zemlja 
je bila vedno bolj zapuščena in lepi stari običaji so začeli umirati. Vendar 
vztrajamo. Maše bodo vsako jutro med tednom ob 6.00 v času adventa v 
župnijski cerkvi sv. Petra pri Marijinem oltarju. Vabljeni. 
 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 8. december 
Verska resnica ali dogma o Brezmadežnem spočetju Device Marije se glasi: 
Izjavljamo, oznanjamo in določamo: da je bila blažena Devica Marija v prvem 
trenutku svojega spočetja obvarovana vsakega madeža izvirnega greha, in si-
cer po edinstveni milosti in posebni pravici, ki ji jo je podelil vsemogočni Bog 
glede na služenje Jezusa Kristusa, Zveličarja človeškega rodu. To je od Boga 
razodeti nauk in ga moramo zato vsi verniki trdno in stanovitno varovati. Pri 
razglasitvi je papež prvič uporabil versko resnico o papeški nezmotljivosti. Do 
danes je bila ta dogma uporabljena še enkrat in sicer 1. novembra 1950, ko je 
papež Pij XII. slovesno razglasil versko resnico, da je bila Marija po končanem 
teku svojega zemeljskega življenja s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. 
Vsebino praznika Brezmadežnega spočetja Device Marije veliko ljudi umeva 
napačno in si ga nepravilno tolmači. Čestokrat si predstavljajo ta praznik tako, 
da je bil Jezus Kristus spočet brezmadežno, kar pomeni, da naj Marija ne bi 
imela stika z  
moškim. Pri Marijinem brezmadežnem spočetju gre v resnici za trenutek, ko je 
bila ONA spočeta kot zarodek v telesu svoje matere. Jezus je obstajal v duhovni 
podobi že od začetka časov, v Mariji se je le utelesil, da je postal človek. 
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA, 22. december 
Luč miru iz Betlehema ni navadna luč, ki bi jo vsak lahko prižgal z vžigalico. To 
je plamen, ki ga slovesno prižgejo v baziliki rojstva v Betlehemu, prav na mestu, 
kjer se je rodil Jezus, ki je luč sveta. Ta luč je simbol njegovega prihoda. Iz 
Betlehema z letalom pripotuje na Dunaj, od tam pa jo skavti raznesemo na vse 
konce Evrope. Tudi letos prihaja k nam in nas nagovarja z naslednjo poslanico.  
Plamen je v mojih rokah. Gori in me greje. Prepričala me je njegova toplota in 
privabila njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga širim naprej poiščem 
bližnjega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in mu pomagam. Toda kako? 
Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela plamen. Da 
ohrani plamen, mora sveča goreti.  
Prav tako moram jaz, da ohranim mir, darovati samega sebe. Vendar sveča z 
gorenjem izginja, človek pa nikoli ne izgine, če gori iz ljubezni. Vem, da nas je 
več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj, ki ga ne bo pogasil no-
ben nemir. 
Skavti bodo v našo župnijo prinesli Luč miru iz Betlehema v soboto 22. 
12. ob 18.00. 



BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: Božično devetdnevnico bomo začeli v soboto, 
15. decembra, ob 18. uri in jo sklenili v ponedeljek, 24. decembra ob 18.00 pri 
maši svetega večera. Božično devetdnevnico (razen nedelje) bomo imeli vsak 
večer ob 18. uri v župnijski cerkvi. Med božično devetdnevnico bomo prepevali 
pesmi ter z Marijo in Jožefom v sprevodu po cerkvi iskali dom, da bi ju sprejeli. 
K božični devetdnevnici naj še posebej zvesto hodijo veroučenci skupaj s starši. 
Božična sveta spoved za veroučence bo med veroukom. Božična spoved za 
odrasle pol ure pred mašami v nedeljo 16. 12. in 23. 12., lahko jo boste prejeli 
tudi pol ure pred večerno sveto mašo v času devetdnevnice ali pokličete 
župnika za drug termin. Na voljo pa so tudi patri frančiškani na Brezjah. 
Vzemimo si čas za božično sveto spoved in jo opravimo pravočasno.  
 

POLNOČNICA: Božično praznovanje bomo začeli s polnočnico. Polnočna 
sveta maša je edina sveta maša v celem letu, ki se začenja sredi noči. Vabljeni 
smo, da se v čim večjem številu udeležimo prav te svete maše, ki je zaradi svoje 
ure nekaj posebnega. K tej sveti maši vabljeni tudi otroci, da doživijo posebno 
božično vzdušje. Polnočni (angelski) sveti maši sledita še jutranja (zorna) in 
dnevna (pastirska) sveta maša. Za božič je pomembno, da se udeležite ene od 
treh svetih maš. Kdor ne more k polnočnici, ima na sam sveti dan na razpolago 
še sveti maši ob 8.00 ali ob 10.00. 
 

RAZPORED SVETIH MAŠ MED BOŽIČNIMI PRAZNIKI:  
24. december: 1. sveti večer: polnočna ali angelska maša ob 24. uri je začetek 
praznovanja Gospodovega rojstva.  
25. december: BOŽIČ: Božični sv. maši sta ob 8.00 in 10.00. Otroci naj pred 
jaslice položijo svoj adventni dar (šparovček, ki so ga dobili pri verouku). 
26. december: sveti Štefan in dan samostojnosti: sveti maši ob 8.00 in 10. uri. 
Pri vsaki maši bo blagoslov soli, ki jo boste lahko odnesli domov. 
30. december: sveta družina: Po sveti maši ob 8.00 in 10.00 bo pri jaslicah 
blagoslov otrok.  
31. december: 2. sveti večer; sv. Silvester in konec leta: ob 18.00 uri bomo 
zapeli zahvalno pesem.  
1. januar 2018: novo leto; Marija, Božja mati: sv. maši ob 8.00 in 10. uri.  
5. januar 2018: 3. sveti večer; ob 17.30 slovesni blagoslov trikraljevske vode, ki 
jo boste lahko odnesli domov za blagoslov hiš in stanovanj. 
6. januar 2018: Sveti trije kralji: sveti maši ob 8.00 in 10.00. Pod korom bo 
možnost darovanja za trikraljevsko akcijo. 
 

NA GOD SV. ŠTEFANA, 26.12., je še posebej slovesno, ker je takrat tudi 
državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti! Med sveto mašo bo blagoslov 
vode in soli. Ponekod je običaj prinašanja živine pred oltar (figure konj in govedi) 
in blagoslov le-teh za zdravje. 
GOVORICA BOŽIČNIH SIMBOLOV: JASLICE in božično drevesce nam 
pomagajo h globljemu doživljanju božičnega čudeža. Jaslice so središče 
našega razpoloženja. Jezus, učlovečeni Bog, leži v jaslih. Človek išče izgubljeni 
raj, za katerega je prepričan, da je nekje daleč, tam zgoraj in da je za dosego 
le-tega potreben ogromen človeški napor.  

KROPLJENJE Z BLAGOSLOVLJENO VODO IN KAJENJE S KADILOM je 
prastar običaj, ki ga v družini opravimo po vseh prostorih v hiši na vse tri svete 
večere (pred božičem, novim letom in svetimi tremi kralji). Družina ob tem 
obredu prosi za Božji blagoslov in varstvo pred vsakršno nesrečo skozi vse leto, 
ki prihaja. 
 
SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 9. 12.  Bar 5,1-9 Flp 1,4-6. 8-11 

2. adventna nedelja 
8.00 MAGDA ROZMAN  RUDI MIKOLAJ 

10.00 ALENKA ROGELJ JANJA BORIČ  

NEDELJA, 16. 12.  Sof 3,14-18 Flp 4,4-7 

3. adventna nedelja 
(Gaudete) 

8.00 META KOMAN JUVANEC  ANAMARIJA NOVAK  
10.00 ALEŠ VURNIK  ANJA KOŠIR  

NEDELJA, 23. 12.  Mih 5,1-4 Heb 10,5-10 

4. adventna nedelja 
8.00 SILVA PISEK  ROK ANDRES  

10.00 JOŽICA ROGAČ  MARIJA DIJAK  

TOREK, 25. 12.  Iz 52,7-10 Heb 1,1-6 

Božič 
8.00 ALJA ŠTENDLER  CVETO URŠIČ  

10.00 JANEZ RESMAN MARIJA JEKOVEC  

NEDELJA, 30. 12.  1 Sam 1,20-22. 24-28 
1 Jn 3,1-2. 21-24/Kol 3,12-
21 

Sv. Družina 
8.00 STANKA REHBERGER  MIRKO PRISTOV  

10.00 ROK PREŠERN  BREDA GAŠPERIN  
NEDELJA, 6. 1.  Iz 60,1-6 Ef 3,2-6 

Gospodovo 
razglašenje 

8.00 MAGDA ROZMAN  RUDI MIKOLAJ 
10.00 ANDREJA BOHINC  SANDI WILLEWALDT 

NEDELJA, 13. 1.  Iz 42,1-4.6-7 Apd 10,34-38 

Nedelja Jezusovega 
krsta 

8.00 META KOMAN JUVANEC ANAMARIJA NOVAK 
10.00 MOJCA FLAJS  MARKO GRIMANI 

 
“TA TRAPASTA MAŠA” Jasen dokaz, da Gospodova pota niso naša pota 
 

Ko z ženo naznaniva udeležbo pri sveti maši (bodisi v nedeljo zjutraj ali pa med 
tednom), se iz otrok vsuje plaz pritožb: “Ma, zakaj že spet k tej maši!”, “Maša je 
trapasta!”, “Zmeraj moramo hoditi k maši!” … Še tako mirno nedeljsko jutro se 
včasih sprevrže v eno samo prerekanje in prepričevanje. 
Ker se imamo za kaj zahvaliti 
Najin recept za umiritev situacije je navadno refleksija preteklega dneva oz. 
tedna. To pomeni, da skupaj z otroci pregledamo, za kaj vse smo lahko Bogu 
hvaležni. Da nič ne pride samo od sebe. Nič ni samoumevno. Poleg tega pa jih 
spodbudiva, da tudi sami kaj prosijo. 
Zanimivo je opazovati, kaj vse takrat prihaja iz otroških src. Četudi smo bili še 
malo pred tem vsi “na obratih”, se otroci sedaj trudijo poiskati dogodke, ob ka-
terih čutijo hvaležnost. Dogodke, katere skupaj nesemo pred oltar. 



Mukotrpna ura 
Navadno ta preprosta otroška “gorečnost” traja do berila oz. evangelija, potem 
pa se začne dolgočasenje med pridigo. Z ženo seveda otroško kratkočasenje 
tolerirava, v kolikor to ne moti okolice. 
Večkrat se zgodi, da ob vseh “psssst” preslišim evangelij, pridigo lovim le po 
delčkih … Skratka, nisem zbran pri sveti maši. Še manj pa imajo od maše otroci, 
vsaj z mojega vidika gledano. Logično je, da se jim vse skupaj slej ko prej “upre”. 
Takih je Božje kraljestvo 
Seveda se z ženo pogosto sprašujeva in razmišljava o smislu, pomembnosti in 
učinku obiskov svetih maš. Sveto mašo bi rada bolje približala najinim otrokom. 
Pa je to res v najini moči? Sva res za to tudi poklicana? Ali je dovolj le zgled? 
Živo nama je v spominu dogodek, ki potrjuje, da Duh veje, kjer hoče. Ko si je 
najstarejši sin odrezal palec desne roke, so ostali člani družine doma molili za 
uspešno operacijo in okrevanje. 
Petletni sin (drugi po vrsti) je za nekaj časa izginil. Kasneje nama je zaupal, da 
je šel v svojo sobo molit pred podobo Usmiljenega Jezusa. Z ženo sva ostala 
brez besed – hvaležna in hkrati tako omejena. Gospodova pota res niso naša 
pota. 
Najina in Božja vloga je nenadomestljiva 
Preko podobnih zgodb počasi spoznavava, kaj otroku lahko dava midva kot 
starša, kaj pa je dar od Boga. Njegove vloge ne moreva (niti ne smeva) prevze-
mati. To bi zaradi najine omejenosti vodilo v pogoste konflikte z otroci, najino 
izgorelost, razočaranja … 
Želim si, da bi se bolje zavedal tega, da največ lahko dajem le preko zgleda 
(Janez 13,15). In otroci so odlični prav v “kopiranju” nas samih. 
Vir: Družina in Življenje, diz.si. 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
NEDELJA 2. 12. 
1. ADVENTNA NEDELJA 
NATALIJA, MUČ 

                                 
8.00 

                                
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JANEZ AHLIN 

PONEDELJEK 3. 12. 
FRANČIŠEK KSAVEC, RED. 

6.00 
18.00 

† IVO JEREB 
† BOHINČEVI  

TOREK 4. 12. 
BARBARA, MUČ.  

6.00 
                                

ŽIVI IN † BEGUŠEVI 
  

SREDA 5. 12. 
SABA, OP. 

6.00 
18.00 

† ALOJZ TOMŠE 
† STARŠI JAGER  

ČETRTEK 6. 12. 
NIKOLAJ, ŠK. 

                                  
6.00 
                                
18.00 

† MILICA IN ANA 
† FRANČIŠKA IN MIHA MENCINGER 

PETEK 7. 12. 
AMBROŠ, ŠK. 

6.00            
                                

18.00                           

† ROZALIJA CVETEK 
† MARJAN ŽILIČ 

SOBOTA 8. 12. 
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE 
MARIJE 

                                  
9.00 
                   
DOM   10.00 
                        
18.00               

† MARIJA ČERNE 
ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 
† PAVLA JALEN 

NEDELJA 9. 12.  
2. ADVENTNA NEDELJA   
BERNARD, RED. 

8.00 
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† TOMŠETOVI 
 

PONEDELJEK 10. 12. 
JUDITA, SP. ŽENA 

6.00 
18.00     

V ZAHVALO 
† PAVLA JALEN 

TOREK 11. 12. 
DAMAZ I. PP. 

6.00 
 

† IZ PRENOVE V DUHU 

SREDA 12. 12. 
DEVICA MARIJA IZ GUADALUPE 

6.00 
18.00 

ZA BLAGOSLOV (T.B.) 
† RUDOLF MIKOLAJ 

ČETRTEK 13. 12. 
LUCIJA, DEV.-MUČ. 

6.00 
18.00 

† ZA BLAGOSLOV (J.B.) 
† IVAN CEMIČ 

PETEK 14. 12. 
JANEZ OD KRIŽA, DUH.-UČ. 

6.00 
18.00 

ZA DUŠE V VICAH 
† DRUŽINA PINTAR 

SOBOTA 15. 12. 
MARIJA DE ROSA, RED. 

                     
DOM: 10.00 

  18.00 

ZA DUŠE V VICAH 
† MILOŠ IN MILKA GREGORČIČ 

NEDELJA 16. 12.  
3. ADVENTNA NEDELJA  
ALBINA, MUČ. 

8.00                        
10.00     

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DRUŽINA CRNKO 

PONEDELJEK 17. 12. 
LAZAR IZ BETANIJE, SP. MOŽ 

                                  
6.00 
                                
18.00 

ZA DUŠE V VICAH 
† LUDVIK ČERNE 

TOREK 18. 12. 
GACIJAN, ŠK. 

6.00 
18.00 

 ZA ZDRAVJE 
† JEREBOVI 

SREDA 19. 12. 
URBAN III. PP. 

6.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 
† TONE KUNČIČ  

ČETRTEK 20. 12. 
EVGEN, MUČ. 

                                
6.00 

18.00 

 ZAHVALO 
† IDA IN ZVONKO KRAMER  

PETEK 21. 12. 
PETER KANIZIJ, DUH.-UČ. 

                                
6.00 

18.00                    

A DUŠE V VICAH 
† ANTON ZUPAN 

SOBOTA 22. 12. 
FRANČIŠKA CABRINI, RED. UST. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA BOŽJI BLAGOSLOV (JURIJ) 
IVAN PAHIČ 

NEDELJA 23. 12. 
4. ADVENTNA NEDELJA  
JANEZ KANCIJ, DUH. 

                                 
8.00 

                                
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† GLIHOVČEVI 
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