
 
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

NEDELJA 13. 1.  
JEZUSOV KRST 

                                 
8.00 

                                
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ANA IN FRANCMALI 

PONEDELJEK 14. 1. 
OTON, RED. 

18.00 † ANA KOCIJANČIČ, OBL. 
 

TOREK 15. 1. 
ABSALOM KOPRSKI, ŠKOF 

7.00 
                                

 ZA ZDRAVJE 

SREDA 16. 1. 
MARCEL, PAPEŽ 

18.00 † FRANC REMEC 
 

ČETRTEK 17. 1. 
ANTON, PUŠČAVNIK 

LANCOVO: 9.00                               
                                

18.00 

ZA ZDRAVO PAMET 
† ANTON DEŽMAN IN STARŠI 
RESNIK 

PETEK 18. 1. 
MARJETA OGRSKA, RED. 

                                
18.00                           

† STANKO VOGELNIK 
† FRANC MOLIČNIK, 30. DAN 

SOBOTA 19. 1. 
MAKARIJ, OPAT 

                   DOM   
10.00 

                                
18.00                        

PO NAMENU OČENAŠEV 
† ANTON IN ALOJZIJA RESMAN, 
OBL. 

NEDELJA 20. 1. 
2. NEDELJA MED LETOM 
FABIJAN IN BOŠTJAN, MUČ. 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† HELENA ANTUNOVIČ 

PONEDELJEK 21. 1. 
NEŽA, MUČ. 

18.00    † IVANKA ERMAN IN NEŽA 
PAZLAR 

TOREK 22. 1. 
VINCENCIJ, DIAK., MUČ. 

7.00 
 

ZA DUŠE V VICAH 

SREDA 23. 1. 
HENRIK, DUH. 

18.00 † IVANKA ROZMAN 

ČETRTEK 24. 1. 
FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠK., C. UČ. 

18.00 † ANICA ZALETEL, OBL. 
 

PETEK 25. 1. 
SPREOBRNJENJE AP. PAVLA 

18.00 † ANTON ZUPAN 

SOBOTA 26. 1. 
TIMOTEJ IN TIT, ŠK. 

                     DOM: 
10.00 

  18.00 

PO NAMENU OČENAŠEV 
† MILENA MATKOVIČ 

NEDELJA 27. 1.  
3. NEDELJA MED LETOM 
ANGELA MERICI, UST. URŠULINK 

8.00                        
10.00     

† FRANČIŠKA MIRKA 
ŠPINDLER, 30. DAN 
† FRANČIŠKA ŠMID, OBL. 

PONEDELJEK 28. 1. 
TOMAŽ AKVINSKI, C. UČ. 

18.00                                   
                              

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

TOREK 29. 1. 
VALERIJ, ŠK. 

7 .00  † CIRIL ŽUPAN 
 

SREDA 30. 1.  
MARTINA, MUČ. 

18.00  ZA DUŠE V VICAH 

ČETRTEK 31. 1.  
JANEZ BOSKO, UST. SALEZIJANCEV 

18.00  USTANOVNA MAŠA 
 

PETEK 1. 2. 
BRIGITA IRSKA, OP. 

18.00                    † STANKA FERJAN 
 

SOBOTA 2. 2. 
JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 

DOM 10.00 
18.00 

PO NAMENU OČENAŠEV 
† FRANC ŠIFRER 

NEDELJA 3. 2. 
4. NEDELJA MED LETOM 
BLAŽ, ŠK.,MUČ 

                                 
8.00 

                                
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VALENTIN ROGAČ, OBL. 

 
 
 

Dobrih želja za to novo leto je bilo v preteklih dneh gotovo dovolj izrečenih – včasih 
kar mimogrede pri nakupovanju, z voščilnicami po pošti, včasih kar tako, včasih zelo 
občuteno v prijateljskem pismu, pa po klicih ali elektronski pošti. Za teh 365 dni, ki so 
pred menoj, bom te dobre želje gotovo potrebovala – svoje in tiste, ki so mi jih izrekli 
drugi.  

Samo z željami pa še ni nič narejenega. Potrebujem še izvir moči, s katero bom lahko 
oblikovala svoje življenje; izvire, ki ne bodo presahnili tudi takrat, ko zunanje okoliščine 
ne bodo prijazne z menoj, ko bodo moji načrti prekrižani, ko se moje želje ne bodo 
uresničile, ko me bodo zaznamovale bolezni ali se bom morala soočiti s polomom v 
odnosu. Kaj me bo takrat držalo pokonci, od kod bom takrat črpala moč? 
 

Meni je za vse takšne življenjske stiske postal zelo blizu psalm 84: 
 

Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši: še te bodo smeli hvaliti. 
Blagor človeku, čigar moč je v tebi, v njegovem srcu so ceste.  
Ko hodijo po dolini joka, jo spreminjajo v kraj s studencem, 
tudi zgodnji dež jo pokriva z blagoslovi. 
Hodijo od hrabrosti do hrabrosti, Bog bogov se pokaže na Sionu.  
Ps 84,5–8 
 

In skoraj se mi zazdi, da so v teh verzih skriti nasveti in spodbude, kako nam lahko 
življenje uspe in kako lahko v pravem pomenu besede »stopim« v novo leto. 
Po: Andrea Schwarz, Moj resnični božič 

Nedelja, 13. 1. 2019 leto XXXIII (631)  



NAŠI RAJNI: Valentin Novak, Radovljica; Franc Moličnik, Mošnje;Frančiška 
Mirka Špindler, roj. Vrbnjak, Radovljica; Franc Markelj, Radovljica. Gospod, daj 
našim rajnim večni mir in pokoj. 
 

NAŠI NOVOKRŠČENCI: Kevin Muc, Radovljica;  Kristjan Košir, Gradec.  
Čestitamo!  
 

Srečanje članov ŽPS bo v ponedeljek  4. 2. 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 3. 2. 2019 ob 10.00. Vabljeni! 
 

BIBLIČNA SKUPINA: 2. ponedeljek v mesecu v župnišču (14. januar), 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:  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. 
 

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

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

 

DOGODKI V LETU 2019: 
12. 5. – 1. Sveto obhajilo ob 10.00. 
2. 6. – zakonski jubilanti ob 10.00. 
23. 6. – procesija svetega Rešnjega Telesa ob 9.00.  
29. 6. – mašniško posvečenje Roka Pogačnika v ljubljanski stolnici ob 9.00 
29. 6. – sprejem novomašnika Roka Pogačnika v Radovljici ob 19.00. 
30. 6. – Nova maša Roka Pogačnika ob 14.00. 
 

STATISTIKA 2018 
 

KRSTI: 
V letu 2018 je bilo v Radovljiški župniji 28 krstov (2017 – 31, 2016 – 34,), 17 
dečkov in 11 deklic.  
Otrok iz cerkvenega zakona je bilo krščenih 14, nezakonskih pa 14.  Od teh je 
bilo 8 krščencev iz drugih župnij. 2 otroka iz župnije sta bila krščena drugje. 
 

 
 

CERKVENE POROKE: 
V preteklem letu je cerkveno poroko v naši župniji sklenilo 14 parov (2017 - 6). 
9 parov iz domače župnije in 5 parov od drugod. 
 

K PRVEMU OBHAJILU je pristopilo 21 otrok ( 2017 – 31). Pri svetih mašah pa 
je bilo v celem letu razdeljenih 38.000 obhajil. K birmi je pristopilo 41 otrok.   
ZAKRAMENTE NA DOMU prejema 9 ostarelih in bolnih, ki ne morejo priti v 
cerkev. Vsako soboto je tudi maša v domu dr. Janka Benedika in enkrat 
mesečno prejmejo obhajilo po sobah vsi tisti, ki to želijo. 
 

CERKVENO POKOPANIH je bilo 39 župljanov (2017 – 32, 2016 – 26), od tega 
21 žensk in 18 moških. Najstarejša umrla ženska je imela  99 let, najmlajša 
umrla ženska je imela 44 let. Povprečna starost žensk ob smrti je bila 79,5 let 
(2017 – 80,1). Najstarejši moški je ob smrti  dopolnil 98 let, najmlajši pa 44 let. 
Povprečna starost umrlih moških je bila 76,9 let (2017 – 71,25). Povprečna 
starost vseh umrlih je bila 78,3 let (2017 – 74,6). 17 pokojnikov pa je bilo 
previdenih. 
 

Ob začetku leta se je v veroučno šolo vpisalo 179 veroukarjev. Verouk 
poučujemo trije kateheti, župnik in dve katehistinji. 
V letu 2018 je nedeljske maše povprečno obiskovalo 297 ljudi. (2017 – 401) 
 

GOSPODARSTVO: 
 

V letu 2018 smo zaključili sanacijo župnijske cerkve in obnovo orgel. Imamo 
novo ozvočenje, videonadzor, vetrolov, obnovljene stranske klopi. Sedaj 
plačujemo še dolg izvršenih del. Trenutno imamo dolg še do orglarskega 
mojstra in do nadškofije Ljubljana. Gradbena dela so v celoti poplačana z 
zaključkom leta 2018. Priporočam se vam še naprej za vaše darove, še posebej 
z mesečnimi ofri. 
 

Na pokopališču smo obnovili fasado in celotno notranjost kapele sv. Križa. Je v 
celoti plačano. Del obnove je sofinanciranih s strani občinskega proračuna 
Občine Radovljica (50%). 
 

Mogoče ste opazili, da imamo v cerkvi, v  prvi vrsti sredinskih klopi novo 
(panelno) ogrevanje. Nameščeno je bilo poskusno, da vidimo kako deluje in 
koliko bolj zaleže. Vesel bom vašega odziva. Vse je pogojeno, kot vedno, s 
financami. 
 

NAČRTI 2019: 
 

Odplačati dolg do orglarskega mojstra in Nadškofiji Ljubljana.  
 

Na pokopališki kapeli bo potrebno v prihodnosti še obnoviti zvonik in zamenjati 
kritino, v župnijski cerkvi pa čakajo obnove trije stranski oltarji, klopi v sredini 
cerkve in križev pot. Vse to bomo obnovili, vendar bomo najprej odplačali dolg. 
Zahvaljujem se vam za vaše zaupanje. Skupnimi močmi smo veliko naredili. 
Želim vam blagoslovljeno leto 2019. 
  



 

Pozor (bodite previdni). 
NAPOVEDAN OBISK ZNANEGA NOVODOBSKEGA GURUJA NEALA 
DONALDA WALSCHA V LJUBLJANI 
19 in 20. januarja 2019 bo Slovenijo obiskal svetovno znani newagevski guru 
Neal Donald Walsch, ki je avtor uspešnice Pogovori z Bogom. Na 
Gospodarskem razstavišču bo vodil dvodnevni seminar, ki je že nekaj časa 
reklamiran z jumbo plakati in preko družbenih omrežij. Trenutno je eden 
največjih novodobskih gurujev, ki priteguje velike mase. 
Njegova govorica je izredno spretno podobna krščanski, tako da je ob prvem 
stiku tudi kristjanu težko prepoznati, da njegov bog, s katerim naj bi bil pred leti 
v stiku preko avtomatske pisave, nima nobene povezave s krščanskim Bogom; 
marveč mu nasprotuje. Iz naslova Pogovori z Bogom pa se še ne da razbrati, 
za katerega b/Boga gre, zato je lahko privlačen za marsikaterega kristjana in 
iskalca Resnice. Zato je prav, da dušni pastirji zlasti po večjih mestnih središčih, 
svoje vernike obvestijo o napovedanem dogajanju. 
Kot primer popolnoma nasprotnega nauka krščanskemu razodetju sta 
navedena samo dva primera: 
»Kar opisujete kot Adamov padec, je bil dejansko njegov vzpon – največji 
posamični dogodek v zgodovini človeštva. Kajti brez njega ne bi bilo sveta 
medsebojnih odnosov, sveta relativnosti. Dejanje Adama in Eve ni bilo izvirni 
greh, ampak pravzaprav izvirni blagoslov. Zahvaljevati bi se jima morali iz vsega 
srca – kajti ko sta kot prva "napačno" izbrala, sta Adam in Eva ustvarila možnost 
kakršnekoli in vsakršne izbire« (Walsch, Pogovori z Bogom: nenavaden 
dvogovor, 1. knjiga, 61). 
Boga predstavlja, da ni »nekakšno vsemogočno bitje, ki prisluhne vsem 
prošnjam (...). Motiš se, če verjameš, da je Bog stvarnik in tisti, ki odloča o vseh 
stvareh v tvojem življenju. Bog je opazovalec, ne stvarnik (...). Z življenjem 
ravnaš, kakor se ti zdi. V tem smislu je tvoja volja zate božja volja. Svoje 
življenje živiš kakor ga pač živiš, in jaz pri tem nimam besede ... Ni mi mar, kaj 
počnete, in to slišite s težkim srcem (Walsch, 22-23). 
 
V zvezi z njegovim obiskom se dogaja velika medijska reklama: 
https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/prihaja-v-slovenijo-od-brezdomca-do-
duhovnega-vodje-479399 
- tudi na FB pod "Potovanje duše". 
Daljši članek o njem je napisal prof. br. Josip Blažević  
glej: https://www.bitno.net/vjera/pitajte-svecenika/neale-donald-walsch-
hrvatska/  
 
MINI SVETOPISEMSKI MARATON. Božja beseda je beseda ljubezni. Letos jo 
bomo kot uvod v nedeljo Svetega pisma brali skupaj – sebi in drugim. Mini 
svetopisemski maraton je čudovita priložnost, da se skupnost poveže, doživi 
Božjo prisotnost in se odpre Svetemu Duhu. Tako bo naš mini maraton gotovo 
obrodil sadove. Sveto pismo bomo brali v soboto, 26. januarja, v župnijski 
kapeli. Z branjem bomo pričeli ob 7. uri in bomo neprekinjeno brali do 

večerne svete maše (ob 18. uri). Vsak župljan je povabljen, da si kadarkoli 
čez dan vzame čas in pride v kapelo, kjer lahko bere ali pa le posluša Božjo 
besedo. Posebej pa ste vabljene skupine, ki delujete pod okriljem župnije (zbori, 
skavti, molitvene skupine, ŽPS, zakonski skupini, …), da se opogumite in 
poskrbite za branje v enem od enournih terminov, da bo branje res potekalo 
nepretrgano. Če bi bilo bralcev več, bomo z branjem pričeli prej! Prisotni v kapeli 
se z branjem izmenjujejo, tako da bralec vsakič, ko pride na vrsto, prebere le 
eno poglavje. Branje Svetega pisma v naši kapeli ni tekmovanje v brezhibnem 
branju. Je branje srca in duše. Zato je vsak človek, vsak glas, vsak prisotni 
dragocen v Božjih in naših očeh. Bodimo podobni učencem, ki so dan za dnem 
v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu 
(Apd 5,42). 

 
 
 
 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 20. 
1. 

 
Iz 62,1-5 

1 Kor 12,4-11 

2. nedelja 
med letom 

8.00 
META KOMAN 
JUVANEC 

ROK ANDRES  

10.00 ALENKA VURNIK  MIHA GAŠPERIN 

NEDELJA, 27. 
1. 

 Neh 8,2-4.5-6.8-10 1 Kor 12,12-30 

3. ned. med 
letom, ned. Sv. 

pisma 

8.00 ALJA ŠTENDLER  CVETO URŠIČ 

10.00 BARBARA DEBELJAK RUS MAJA HUMERCA 

NEDELJA, 3. 2.  Jer 1,4-5.17-19 
1 Kor 12,31-13,13 ali 13,4-
13 

4. nedelja 
med letom 

8.00 STANKA REHBERGER  ROK ANDERLE  

10.00 ROBERT ŠIFRER ANDREJA JALEN 

 
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 
 

https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/prihaja-v-slovenijo-od-brezdomca-do-duhovnega-vodje-479399
https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/prihaja-v-slovenijo-od-brezdomca-do-duhovnega-vodje-479399
https://www.bitno.net/vjera/pitajte-svecenika/neale-donald-walsch-hrvatska/
https://www.bitno.net/vjera/pitajte-svecenika/neale-donald-walsch-hrvatska/

