
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

 

 

 

 

 

 

 

V RAZMISLEK … Deklica je v rokah držala dve jabolki. Mama jo je prijazno prosila: 
»Ljubica, ali bi dala mamici eno od tvojih dveh jabolk?« Dekle je za trenutek 
pogledalo mamo, nato pa hitro ugriznilo najprej eno jabolko, nato pa še drugo. 
Mamin nasmeh na obrazu je zamrznil. Trudila se je skriti razočaranje. Potem pa je 
deklica iztegnila roko z odgriznjenim jabolkom in ga ponudila mami z besedami: 
»Izvoli, mami, to je slajše.« Ne glede na to, kdo ste, kako izkušeni ste in koliko znanja 
menite, da imate, vedno se vzdržite obsojanja. Omogočite ostalim, da razložijo svoja 
dejanja. Kar vidite, morda ni res. Nikoli ne delajte zaključkov za druge. Zato se ne bi 
smeli osredotočati samo na površino in soditi drugih, ne da bi jih najprej razumeli. 
Tisti, ki se opravičijo po prepiru, ne delajo tega zato, ker so se motili, ampak ker 
cenijo ljudi okoli sebe. Tisti, ki so vam pripravljeni pomagati, tega ne delajo zato, ker 
bi vam kaj dolgovali, ampak ker v vas vidijo resničnega prijatelja. Tisti, ki si vzamejo 
čas in klepetajo z vami, ne delajo tega zato, ker so brez službe ali manj zaposleni, 
ampak ker se zavedajo pomembnosti vzdrževanja odnosov. Vzdržimo se obsojanja. 

Nedelja, 3. 2. 2019 leto XXXIII (632)  

PONEDELJEK 11. 2. 
LURŠKA MATI BOŽJA 

18.00     † MARJETA ŠTURM 

TOREK 12. 2. 
EVLALIJA, MUČ. 

7.00 
 

ZA ZDRAVJE 

SREDA 13. 2. 
JORDAN, RED. 

18.00 † ANA TERAN IN BLAŽ 

ČETRTEK 14. 2. 
VALENTIN, MUČ. 

18.00 † IRIS GALIČIČ, OBL. 

PETEK 15. 2. 
KLAVDIJ, RED. 

18.00 † IRENA BABNIK VIDIC, 30. DAN 
 

SOBOTA 16. 2. 
JULIJANA, MUČ.   

            DOM: 10.00 
  18.00 

ZA ZDRAVJE 
† KATEŽEVI 

NEDELJA 17. 2.  
6. NEDELJA MED LETOM 
ALEŠ. RED. UST. 

8.00                        
10.00     

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DRUŽINA PREŠEREN IN 
HABJAN 

PONEDELJEK 18. 2. 
FLAVIJAN, ŠK. 

18.00                                   
                              

† FRANC SKUMAVEC 

TOREK 19. 2. 
BONIFACIJ, ŠK. 

7 .00 † ANA IN KANCIJAN SEVER 

SREDA 20. 2. 
LEON SICILSKI, ŠK. 

18.00 † IVANKA IN FRANC MIHELČIČ 
† ANŽE SODJA, 30. DAN 

ČETRTEK 21. 2. 
PETER DAMIANI, ŠK. 

18.00 † VERA GRM 

PETEK 22. 2. 
SEDEŽ AP. PETRA 

18.00                    † JANEZ PAHIČ 
 

SOBOTA 23. 2. 
POLIKARP, ŠK., MUČ. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 
† ANGELA FISTER IN LOVRENC 

NEDELJA 24. 2. 
7. NEDELJA MED LETOM 
MATIJA, AP. 

                        8.00                                
10.00 

† ERNESTA ROZMAN, 30. DAN 
† MARJETA ŠTURM 

PONEDELJEK 25. 2. 
VALBURGA, OP. 

18.00                                   
 

† DRUŽINA FRELIH 

TOREK 26. 2. 
ALEKSANDER (BRANKO), ŠK. 

7 .00  ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 

SREDA 27. 2. 
GABRIEL ŽAL. MATERE BOŽJE, RED. 

18.00 † OLGA FISTER, OBL. 

ČETRTEK 28. 2. 
OŽBOLT, ŠK. 

18.00 † MIHAEL, AMALIJA IN MARJAN 
MAK 

PETEK 1. 3. 
ALBIN (ZORKO), ŠK. 

18.00                    † MAMA MARČUN 
 

SOBOTA 2. 3. 
NEŽA PRAŠKA, DEV. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 
† JOŽEF IN MARIJA ŠIFRER 

NEDELJA 3. 3. 
8. NEDELJA MED LETOM 
KUNIGUNDA, CES. 

                       8.00                                
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† PETER AHLIN 



NAŠI RAJNI: Irena Babnik, roj. Vidic, Radovljica; Milan Čadež, Radovljica;Anže 
Sodja, Radovljica; Ernesta Rozman, roj. Mohorič, Radovljica. Gospod, daj našim 
rajnim večni mir in pokoj. 
Za † Ernesto Rozman so prebivalci Jelovške ul. darovali 2 sv. maši. Bohlonej! 
 

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. in 3. 3. 2019 ob 10.00. Vabljeni! 
 

BIBLIČNA SKUPINA: 2. ponedeljek v mesecu v župnišču (11. februar in 11. 
marec), 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: Uršič – Fajdiga; 23. 2.  Bohinc – Koselj; 9. 3. Pristov – 
Resman; 23. 3. Ml. zakonska; 6. 4. st. zakonska; 13. 4. Pritrkovalci. 
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. 
 

IZZIV LJUBEZNI ZA ZAKONCE Ljubezen se veseli Uživaj življenje z ženo, ki jo 
ljubiš, vse dni svojega nečimrnega življenja. (Prg 9,9) Ena najpomembnejših 
stvari, ki bi se jih morali naučiti na tej poti izziva ljubezni, je, da ne smete svojemu 
srcu le slediti. Morali bi ga voditi. Svojih čustev in občutkov ne morete posesti za 
krmilo. Postavite jih na zadnji sedež in jim povejte, kam ste namenjeni. V zakonu 
si ne boste vedno želeli ljubiti. Od svojega srca ne smete pričakovati, da se bo 
nenehno razvnemalo ob misli, da bi prav vsak trenutek preživeli z zakoncem. 
Nihče ne more zgolj na podlagi čustev ohraniti goreče želje po bližini zakonca. 
Težko pa je tudi ljubiti le zaradi dolžnosti. Mladoporočenec se veseli človeka, ki 
ga zdaj lahko imenuje mož oziroma žena. Njuna ljubezen je sveža in mlada in v 
njunih srcih živi upanje v romantično prihodnost. Odločitev, da se bosta veselila 
in ljubila, ne glede na to, koliko časa sta že poročena, je ravno tako močna, kot 
je ta sveža, nova ljubezen. Drugače povedano, ljubezen, ki se odloči ljubiti, je 
ravno tako močna kot občutki ljubezni. V mnogih pogledih je ta ljubezen 
pristnejša, ker ima oči na široko odprte. Če bi bili prepuščeni sebi, bi se vedno 
nagibali k neodobravanju drugega. Žena nam bo šla na živce. Mož nas bo 
razdražil. Vendar so naši dnevi prekratki, da bi jih zapravljali s prerekanjem o 
nepomembnih stvareh. Življenje je prekratko. Čas je, da svoje srce vodite k 
ponovnemu veselju do zakonca. Radujte se ga. Primite jo za roko in bodite z njo. 
Hrepenite po pogovoru z njim. Spomnite se, zakaj ste se zaljubili vanj. Sprejmite 

ga z vsemi muhami in ga povabite nazaj v svoje srce. Poleg tega lahko izbirate, 
kaj vam je dragoceno. Niste se rodili z določenimi nastavitvami in izbirami, ki bi 
določale vaše delovanje. Če ste razdražljivi, ste se za to odločili. Če ne morete 
živeti v nepospravljeni hiši, je to zato, ker ste se odločili, da ne gre drugače. Če 
se nad zakoncem večkrat znašate, kot ga hvalite, je to zato, ker ste v svoje srce 
sprejeli sebičnost. Sami ste izbrali kritičnost. Zdaj je torej čas, da svoje srce 
popeljete iz tega. Čas je, da se začnete znova veseliti svojega zakona in videli 
boste, da se ga bo vaše srce začelo veseliti. Morda vas bo presenetilo, da je v 
Svetem pismu veliko romantičnih ljubezenskih zgodb, najbolj pa v oči bijejo 
izzivalna poglavja Visoke pesmi. Preberite si, kako se ta dva ljubimca v tej 
poetični knjigi veselita drug drugega: Zaročenka: »Kakor jablana med gozdnim 
drevjem, tak je moj ljubi med mladeniči. Z užitkom posedam v njeni senci in njen 
sad je sladek mojim ustom. V vinski hram me je peljal in njegov prapor nad mano 
je ljubezen« (Vp 2,3). Zaročenec: »Smokva zori svoje prve sadove in trte dehtijo 
v cvetju. Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se! Golobica moja v skalnih 
duplinah, v zavetju pečine, pokaži mi svojo postavo, daj mi slišati svoj glas; zakaj 
tvoj glas je prijeten in tvoja postava prikupna« (Vp 2,13–14). Se vam to zdi preveč 
sentimentalno in osladno? Ne za tiste, ki svoje srce vodijo, da se veseli svojega 
ljubega tudi tedaj, ko sta med že polizala, ko ima žena v laseh navijalke, ko možu 
začnejo izpadati lasje. Čas je, da se spomnite, zakaj ste se nekoč zaljubili. Čas 
je, da se spet smejeta, se spogledujeta, veselo sanjarita. Današnji izziv vas želi 
usmeriti k resničnemu in temeljitemu premisleku. Nekateri boste morali v smeri 
veselja narediti le korak, drugi boste morali narediti velikanski skok, ker v tem 
trenutku čutite velikanski odpor. Če ste se v življenju že kdaj veselili – in gotovo 
je bilo to na poročni dan - , ste lahko znova veseli. Tudi če so od tedaj minila že 
mnoga leta. Tudi če vas je odnos popeljal daleč stran od veselja. Vaša dolžnost 
je, da znova spoznate, kaj imate radi na človeku, ki ste se mu za vedno zaobljubili. 
NAMENOMA SE ODPOVEJTE TISTEMU, KAR BI OBIČAJNO POČELI, DA 
BOSTE LAHKO Z ZAKONCEM PREŽIVELI NEKAJ KAKOVOSTNEGA ČASA. 
POČNITE TISTO, KAR BI RAD POČEL ZAKONEC, ALI PA SE SKUPAJ LOTITA 
NEKE DEJAVNOSTI, KI SI JO ŽE LEP ČAS ŽELI. BODITA SKUPAJ! Po 
opravljenem izzivu si zastavite naslednja vprašanja: • Čemu ste se odpovedali? 
• Kaj sta počela skupaj? • Kako je šlo? • Kaj ste se o zakoncu naučili novega 
(oziroma ste o njem ponovno spoznali)? Zaupaj mi /…/ svoje srce, tvoje oči naj 
imajo rade moje poti (Prg 23,26). (Iz knjige: Izziv ljubezni, Družina, d. o. o., 2014). 
 

KDO JE PRIMEREN ZA BOTRA? Bolj se približuje čas birm, bolj so tudi iskrivi 
pogovori na spletnih forumih. Poleg drugih zagat, s katerimi se pisci, to je kateheti 
v praksi, srečujejo v krstni in (po)birmanski pastorali, je veliko nejasnosti, 
neznanja, problemov, nerešenih vprašanj in nemalokrat jeze, (ko gre za »potrdilo 
o sposobnosti«,) povezanih tudi z botri. Čeprav Cerkev vlogo in pomen botra 
jasno opredeljuje, je še veliko napačnih predstav, kdo sme biti boter, kdo je lahko 
boter, kaj se zahteva od botra in tako dalje. Da je boter mnogo več kot le tisti, ki 
na dan prejema zakramenta prinese bogato darilo, pa se praviloma še najmanj 
zavedajo botri sami. Določila o tem, kdo je lahko boter in kakšne naloge dobi s 
prevzemom častne in odgovorne službe, najdemo v zbirki cerkvenih predpisov, 
to je v Zakoniku cerkvenega prava (ZCP), ki velja za vesoljno katoliško Cerkev, 



v Katekizmu katoliške Cerkve in v Pastoralnih smernicah, ki so jih izdali oziroma 
potrdili slovenski škofje. Glavne točke o 7 poslanstvu botrov in komu je dovoljeno 
sprejeti to službo je povzeto iz knjižice Krstni in birmanski botri (Družina 2004), 
kjer jih je tudi obrazložil cerkveni pravnik Borut Košir. 
Če je le mogoče, naj imata krščenec in birmanec botra (ZCP, kan 872 in 892). Iz 
samega besedila ZCP (kanon 879 in 892) bi mogli sklepati, da boter pri krstu in 
birmi ni nujno potreben in da moreta biti krščenec in birmanec v izjemnih primerih 
tudi brez njega. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da je ZCP napisan za vesoljno 
Cerkev in upošteva najrazličnejše navade, ki so se v njej oblikovale. Pri nas je 
ustaljena navada in je zelo zaželeno, da imata krščenec in birmanec botra, zato 
se navzočnost botra pri obeh zakramentih predpostavlja, posebej zaradi pomena 
te službe. Zaradi notranje povezanosti zakramenta krsta in birme je primerno, da 
je birmanski boter isti, ki je to službo sprejel že pri krstu (kan. 893). Seveda pa 
botrova navzočnost niti pri krstu niti pri birmi ni potrebna za veljavno prejetje 
zakramenta in tudi ne absolutna, saj je rečeno: »če je le mogoče …« 
Boter ali botra naj bo eden, lahko pa sta eden in ena (ZCP, kan. 873) Novi 
ZCP pravi, da ni nujno, da ima otrok samo enega botra, prav tako tudi ni obvezno, 
da je boter istega spola kot krščenec ali birmanec. Zdi se celo primerno, da 
prevzameta botrstvo zakonca, mož in žena, saj bosta tako pri svojih nalogah in 
dolžnostih lahko drug drugega podpirala, spodbujala, se dopolnjevala.  
Kdo sme sprejeti službo botra? (ZCP, kan. 874)  
• Krstni ali birmanski boter je lahko tisti, ki ga izbere krščenec oziroma birmanec 
sam, lahko pa ga izberejo njegovi starši ali njihovi namestniki. Prav je, da je 
krščencu ali birmancu blizu, torej naj bo, če je le mogoče, iz iste župnije.  
• Boter mora biti sposoben sprejeti botrstvo in biti pripravljen (voljan) opravljati to 
službo. Tisti, ki v bistvenih stvareh ne izpolnjuje pogojev in nima namena storiti 
ničesar, da bi jih izpolnjeval, ne more biti boter.  
• Kdor bo boter, mora dopolniti šestnajst let, razen če krajevni škof določi drugo 
starost.  
• Za botra se zahteva, da je katoličan, da je prejel birmo in bil pri obhajilu. Kdor 
torej ni prejel zakramentov uvajanja v krščanstvo, ne more sprejeti botrstva.  
• Boter mora živeti primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel, kar pomeni, da ne 
morejo  
biti botri tisti, ki živijo v zunajzakonski skupnosti in nimajo namena zakona 
urediti, ne tisti, ki živijo samo v civilnem zakonu.  
• Cerkveno pravo predvideva, da botru ni bila zakonito naložena ali razglašena 
nobena cerkvena kazen.  
• Boter ne more biti nekdo, ki je krščencu ali birmancu oče ali mati. Nekaj časa je 
bila pri nas praksa, da so bili birmancem botri starši, vendar novi ZCP to prakso 
odpravlja in jo naravnost odsvetuje. S tem se želi preprečiti odklon od starodavne 
prakse Cerkve, po kateri je bil boter pomočnik staršem pri vzgoji.  
• Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti, je lahko hkrati s katoliškim 
botrom samo priča krsta, ne pa tudi boter. Ta prepoved ne velja za nekatoličane, 
ki pripadajo vzhodnim pravoslavnim Cerkvam – ti so lahko pri krstu pridruženi 
katoliškemu botru ne le kot priče, ampak kot pravi botri. 
Kako se dokazuje »sposobnost« za botra? ZCP sicer določa, kdo sme biti 
boter, vendar ne pove, kako naj se sposobnost za botre dokazuje. Pri nas je 

splošno uvedena praksa, da morajo botri iz drugih župnij prinesti potrdilo o 
sposobnosti za službo botra. Nove sinodalne smernice, ki so jih potrdili slovenski 
škofje, pa predvidevajo – in v mnogih župnijah to že izvajajo! –, da botri napišejo 
izjavo, da izpolnjujejo pogoje in da so pripravljeni opravljati odgovorno nalogo 
botrstva; njihovo izjavo potrdi župnik tiste župnije. Z lastnoročnim podpisom torej 
boter prevzame odgovornost nase in ni duhovnik tisti, ki odgovarja za to, ali boter 
izpolnjuje pogoje. Seveda pa mora duhovnik botru pogoje za botrstvo jasno 
predstaviti. 

 

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 

TOREK, 10. 2.  Iz 6,1-2.3-8 1 Kor 15,1-11 ali 15,3-8.11 

5. nedelja 
med letom 

8.00 DARINKA DEŽMAN MIRKO PRISTOV  

10.00 URŠKA WILLEWALDT ROMAN GAŠPERIN 

NEDELJA, 17. 2.  Jer 17,5-8 1 Kor 15,12.16-20 

6. nedelja 
med letom 

8.00 MAGDA ROZMAN  RUDI MIKOLAJ  

10.00 ALENKA ROGELJ JANJA BORIČ 

NEDELJA, 24. 2.  1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 1 Kor 15,45-49 

7. nedelja 
med letom 

8.00 ANAMARIJA NOVAK  SILVA PISEK  

10.00 ALEŠ VURNIK ANJA KOŠIR 

NEDELJA, 3. 3.  Sir 27,4-7 1 Kor 15,54-58 

8. nedelja med 
letom 

8.00 DARINKA DEŽMAN DANIJEL BUČIČ 

10.00 JANEZ RESMAN MOJCA FLAJS 

 
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 

 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
NEDELJA 3. 2. 
4. NEDELJA MED LETOM 
BLAŽ, ŠK.,MUČ 

                             
8.00                                

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VALENTIN ROGAČ, OBL.  

PONEDELJEK 4. 2.  
GILBERT, RED. UST. 

18.00 † FRANCKA IN VOVKOVI 
 

TOREK 5. 2. 
AGATA,DEV., MUČ. 

7.00 
                                

 ZA SPREOBRNENJE NEVERUJOČIH 

SREDA 6. 2.  
DOROTEJA, MUČ.  

18.00 † MAKSIMILIJAN EGART 
 

ČETRTEK 7. 2. 
KOLETA, RED. 

18.00 
  

† MIRKA ŠPINDLER 
 

PETEK 8. 2. SLOVENSKI KULTURNI 
DAN 
HIERONIM, RED. 

                                
18.00   

ZA BLAGOSLOV OTROK IN MLADINE 
 

SOBOTA 9. 2. 
APOLONIJA, MUČ. 

             DOM 10.00                           
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 
† ALJOŠA RESMAN, OBL. 

NEDELJA 10. 2. 
5. NEDELJA MED LETOM 
ALOJZIJ STEPINAC, ŠK. 

8.00 
10.00 

 

† MILAN ČADEŽ, 30. DAN 
† MARIJA PODOBNIK 
 


