
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 

PONEDELJEK 18. 3. 
CIRIL JERUZALEMSKI, ŠK., C. 
UČ. 

18.00                                   
                              

† MARJETA ŠTURM 

TOREK 19. 3. 
JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

9 .00 
18.00 

† JOŽE MARČUN 
† PETRA HABJAN, OBL. 

SREDA 20. 3. 
KLAVDIJA, MUČ. 

18.00 † DOLINOVI 
 

ČETRTEK 21. 3. 
NIKOLAJ IZ FLUE, PUŠ. 

18.00 † PAVLA JALEN 

PETEK 22. 3. 
LEA, SPOK. 

18.00                    † LEDRARJEVI 
 

SOBOTA 23. 3. 
TURIBIJ, ŠK. 

DOM 10.00 
18.00 

V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO 
† JAKA STANONIK, OBL. 

NEDELJA 24. 3. 
3. POSTNA NEDELJA 
KATARINA ŠVEDSKA, RED. 

                                 
8.00 

 
10.00                                 
18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MELIVA IN MEŽNAR 
† LEA RAVNIK 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 25. 3. 
GOSPODOVO OZNANJENJE 

9.00 
18.00                                  

† ANGELA MEDIC 
† ALOJZ IN ANDREJ VURNIK 

TOREK 26. 3. 
LARISA, MUČ. 

7 .00  ZA ZDRAVJE 

SREDA 27. 3. 
RUPERT, ŠK. 

18.00 † FELICIJAN LOTRIČ, OBL. 

ČETRTEK 28. 3. 
BOJAN, KN. 

18.00 † STANE KRAMAR 

PETEK 29. 3. 
BERTOLD, RED. 

18.00                    † STARŠI ŠMIT IN SORODNIKI 
 

SOBOTA 30. 3. 
AMADEJ, KN. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 
† PIKLJEVI 

NEDELJA 31. 3. 
4. POSTNA  NEDELJA  
BENJAMIN, MUČ. 

                                 
8.00 

                                
 10.00 
19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MUNDŽAR IN MIKOLAJ 
† DARIO FLAJS 
KRIŽEV POT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TA VESELI POSTNI ČAS ali … 
Postni čas je namenjen duhovni pripravi na veliko noč podobno kot advent pred 
božičem. Traja 40 dni. Začne se na pepelnično sredo, dan, ko nam duhovnik pri sveti 
maši s pepelom na čelo naredi znamenje križa in ko slišimo besede »prah si in v prah 
se povrneš«. Postni čas traja do velikega četrtka, nedelj med pepelnično sredo in 
veliko nočjo pa se ne šteje v postni čas, saj je vsaka nedelja praznik Kristusovega 
vstajenja. Za pepelnično sredo in veliki petek velja strogi post, kar pomeni, da se 
odpovemo mesu in se le enkrat v dnevu do sitega najemo. 40 dni postnega časa 
predstavlja 40 dni, ki jih je Jezus preživljal ob postu in molitvi, hudič pa mu je 
pripravljal skušnjave. Ne smemo jesti mesa? Res je, da Cerkev priporoča, da se 
odpovemo mesu na pepelnično sredo in na vse petke v postnem času. Odpoved 
mesu izhaja iz svetopisemskega temelja. Že v stari zavezi se je prerok Daniel 
odpovedal mesu in alkoholu (Dan 10,1–3). Toda bistvo posta ni v mesu, temveč v 
odpovedi nečemu, kar je v našem življenju pomembno. Tako je danes vse 
pogostejša odpoved uporabi socialnih omrežij, gledanju nanizank in podobnim 
stvarem, ki zavzemajo vedno večji prostor v naših življenjih.  
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Še bolj odpoved nečemu drugemu kot mesu velja za tiste, ki jih ne veže post od 
mesa. Za vse, ki so mlajši od 18 let in starejši od 60 let, ter nosečnice in obolele 
namreč obveza posta ne velja. Samo odpoved ni dovolj V postu nismo samo 
poklicani, da bi se nečemu odpovedali. Še bolj nas Cerkev vabi k dobrim delom. 
Papež Frančišek nam za post svetuje, da se ne ustavljamo zgolj pri odpovedi 
mesu ali čemu podobnemu: »Nobeno dejanje, ki razvija vrlino, ne more biti 
veliko, če ji ne sledi dobrota do drugega. Ni torej pomembno, kako pogosto se 
postiš ali spiš na trdih tleh, morda ješ pepel - če ne narediš ničesar dobrega za 
drugega, ne narediš ničesar zares velikega.« Zato smo povabljeni, da v tem 
obdobju poleg odpovedi nečemu darujemo svoj čas in denar tistim, ki potrebujejo 
našo pomoč. Posebej smo v času posta pozvani, da si priznamo svoje 
pomanjkljivosti in iz svojega življenja odstranimo tiste ovire, ki nam onemogočajo 
postati boljši. Vesel postni čas Vam želim! 
 

NAŠI RAJNI:  Slavko Kolarič, Radovljica; Nevenka Rozman, Mošnje. Gospod, 
daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
 

NAŠI KRŠČENCI: Judita Žebovec, hči Blaža in Marjance, roj. Štravs, 
Radovljica. Čestitamo. 
Srečanje članov ŽPS bo v ponedeljek  4. 3. 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. 3. 2019 ob 10.00. Vabljeni! 
 

BIBLIČNA SKUPINA: 2. ponedeljek v mesecu v župnišču (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 ka-
pelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 
 

ČIŠČENJE CERKVE: 9. 3. Pristov – Resman; 23. 3. Ml. zakonska; 6. 4. st. za-
konska; 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. 
Ob petkih, pol ure pred sv. mašo (17.30) in ob nedeljah ob 18.00 se bo molil 
križev pot. Vabljeni. 
 

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

PRVI PETEK V MESECU: pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
Vabljeni. 
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV v petek 15. 3. ob 19.00 v 
Slomškovi dvorani v župnišču. Z nami bo dr. Polona Mušič. Naslov srečanja bo 
priprava na prvo sveto obhajilo in naša priprava. 

 

PEPELNICA: 6. marec Duhovnik na pepelnično sredo s pepelom »lanskih« oljk 
pokriža čela vernikom in izreče svetopisemske besede: »Pomni človek, da si 
prah in se v prah povrneš« ali »spreobrni se in veruj evangeliju!«  
• Pepel – simbol človekove minljivosti. Kdo od nas nima izkušnje minljivosti, 
majhnosti, umiranja in smrti? Kdo od nas se ne počuti nepopolnega in 
občutljivega? Jezus prihaja prav v te naše rane, da nas odreši, ker nas ima rad. 
• Pepel – znak spokornosti, da bi priznal/-a svoje zgrešenosti ter upal/-a v Božje 
usmiljenje. 
• Pepel – simbol človekove pokore, spokorjenosti, želje spremeniti kaj v življenju, 
morda celo spremeniti kakšno področje v življenju. 
KONCERT ZBORA: Zbor University of Richmond Schola Cantorum, Virginija, 
ZDA bo imel koncert v naši cerkvi 11. marca ob 19.00. Vabljeni! 
 

MOŠKO ROMANJE (nekoliko drugače): Voditelji in predstavniki moških skupin 
po Sloveniji skupaj z uradom za družino pri Sšk pripravljajo drugo vseslovensko 
srečanje očetov, mož in sinov z naslovom Srečen in uspešen? Srečanje bo v 
soboto 16. marca 2019 v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23, v Šentvidu pri 
Ljubljani. Odhod iz Radovljice ob 8.00. Če nas bo dovolj, bo na voljo avtobus. 
Prijave sprejemam v pisarni ali na moj telefon. Zelo priporočam. župnik 
 

Postne nedelje:  
Na prvo postno nedeljo mašuje g. Gašper Mauko, župnijski upravitelj na Homcu 
in Vranji peči. 
Na drugo postno nedeljo mašuje g. Branko Setnikar, župnik v Preddvoru in 
Kokri. 
Na tretjo postno nedeljo mašuje g. Andrej Rovšek, župnik na Savi in Polšniku. 
Na četrto postno nedeljo mašuje g. Boris Rozman, župnik na Jesenicah in Sveti 
križ nad Jesenicami. 
Na peto postno nedeljo mašuje g. Alekander Urek, župnik na Viru pri Domžalah. 
 

ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo 
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni 
do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje. 
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini 
(poroka, pogreb), lahko post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in 
redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa. 
10 PRAKTIČNIH NASVETOV ZA DOBER POST  
Kardinal Daneels s svojim znanim zdravim čutom daje deset praktičnih nasvetov 
za dober post. Dodaja pa opozorilo: »Tu je deset pravil za dober postni čas. 
Vendar nič ne pomenijo, če nas ne približajo Bogu in ljudem. Ali pa če nas 
naredijo čemerne. V tem času moramo postati bolj veseli.«  
 
1. Moli. Vsako jutro očenaš in vsak večer zdravamarijo.  
2. Poišči v nedeljskem evangeliju kratek stavek, ki ga boš premišljeval ves teden. 



3. Kadarkoli kupiš kaj takega, česar ne potrebuješ za življenje – luksuzen 
predmet – daj nekaj tudi revežem ali kaki ustanovi. Podari jim majhen odstotek. 
Preobilje zahteva delitev.  
4. Naredi vsak dan komu kaj dobrega. Preden te nekdo za nekaj prosi.  
5. Ko ti kdo da neprijeten predlog, ne misli, da bi mu moral takoj vrniti z enakim. 
To ne vzpostavlja ravnotežja. Dejansko padeš v kolesje. Raje utihni za minuto 
in kolo se bo ustavilo.  
6. Če po četrt ure neuspešnega »prebiranja« ne najdeš pravega kanala na TV, 
izključi aparat in vzemi knjigo. Ali pa se pogovarjaj s tistimi, ki stanujejo s teboj 
– bolje je »prebirati« med ljudmi; to uspeva brez »daljinca«.  
7. V postnem času vstani od mize vedno nekoliko lačen. Specialisti za dietetiko 
so še strožji – tako delaj vse leto. Ena oseba med tremi trpi zaradi debelosti.  
8. »Od-pustiti« je superlativ za »od-dati«.  
9. Že večkrat si obljubil, da boš nekoga poklical po telefonu ali ga obiskal. Naredi 
že to vendar!  
10. Ne daj se zavesti reklamam, ki oglašajo popust. Sicer je res 30 % ceneje. 
Toda tvoja omara za obleko začenja pokati in je za 30 % preveč »nabasana«. 
GOSPODOVO OZNANJENJE - MATERINSKI DAN: 25. marec na materinski 
dan številni otroci materam v znak hvaležnosti podarijo cvetje ali druga darila. 
Po statističnih podatkih je bilo v letu 2015 v Sloveniji živelo skoraj 670.500 mater.  
Po krščanski navadi se trikrat na dan oglasi zvon. Zakaj? Da nam prikliče v 
spomin  skrivnost Gospodovega oznanjenja in učlovečenja. Vse to se je zgodilo 
preprosti nazareški deklici po imenu Marija. Ona je izrekla za zgodovino 
človeštva najpomembnejši »da« in s tem se je začel uresničevati Božji načrt 
odrešenja. Marija je s tem načrtom odrešenja tako tesno povezana, da je vsak 
Gospodov praznik tudi Marijin. Posebej to velja za današnji praznik. Stari 
cerkveni koledarji ga imenujejo »oznanjenje učlovečenja preblaženi Devici 
Mariji«, drugod najdemo ime »začetek odrešenja« ali pa »spočetje Kristusa«. 
Zakaj ta praznik praznujemo ravno 25. marca?  Gre za razdaljo devetih mesecev 
od Jezusovega spočetja do njegovega rojstva, ki se ga spominjamo na božič. Je 
pa zanimivo, da so današnji praznik praznovali prej, ko božič.  Današnji praznik 
sovpada s pomladanskim enakonočjem, ki je v starih časih veljal za dan 
stvarjenja sveta in ravno zato tudi za Jezusovo spočetje, s katerim je bil 
položen  temelj za novo svarjenje. Marijin »zgodi se« pomeni, da je sprejela 
Besedo in ji podarila življenje, ohranja jo in jo podarja svetu. Marija je kot »dobra 
in rodovitna zemlja«, brez kamenja in trnja, ki more sprejeti seme besede in ji 
dati stoodstotno rodovitnost.  Je znamenje poslušanja Božje besede: posluša 
besede angela, Elizabetin pozdrav, angelsko pesem v Betlehemu, Simeonovo 
prerokbo.  Posluša Sina, ki postane učitelj, od svadbe v Kani do križa na Golgoti. 
Ni slepo poslušanje. Se sprašuje: »Kako se bo to zgodilo? Otrok, zakaj si nama 
to storil?« Vse te in še druge besede razodevajo, da  ji je bilo težko razumeti in 
sprejeti, toda želi stopiti v skrivnost. V to stopa počasi, v zaupanju in predanosti 
Bogu. Marija nas uči, da je Besedo potrebno sprejeti v veri. Včasih je trda, boleča 
… Marija se tudi pusti voditi tej besedi v zaupanju, da Bog vodi našo zgodovino. 

Da je to prava pot, nam govori Jezus: »Še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo 
poslušajo in se po nje ravnajo!«  
 

POVABLJENI SMO NA BOŽJO GOSTIJO (obhajilo): 
Pri zadnji večerji so učenci doživeli uresničitev Jezusove obljube, ko jim je v 
kruhu in vinu dal samega sebe v hrano in trajni spomin. To, kar so prejeli, so 
izročili naprej. Pri vsaki sv. maši podoživljamo in prejemamo to, kar so prejeli 
apostoli.  Pred vsakim prejemom obhajila smo povabljeni z besedami: »Blagor 
povabljenim na Gospodovo gostijo« ali: »Kdor uživa ta Kruh, bo živel vekomaj.« 
In kako sprejemamo to povabilo? V preteklosti so bila obdobja, ko se obhajilo 
ni prejemalo pogosto in so morali biti verniki nanj posebej pripravljeni, tudi s 
pogosto spovedjo. Veljalo je prepričanje, da nismo vredni pogostega obhajila. 
Danes pa se redno in pogosto prejemanje obhajila posebej priporoča, saj 
verujemo, da je to hrana, ki nam pomaga živeti po veri. 
Zaradi spoštovanja dragocene vrednosti te hrane je potrebno biti za redno 
prejemanje obhajila pripravljen. Pogoj je, da nam vest ne očita večjega 
(smrtnega greha), kar pomeni, da nam ne leži na vesti veliko slabo dejanje, ki 
smo ga naredili vede in neprisiljeno. Sem spada tudi vztrajanje v grehu oz. 
določenem stanju, ki je v nasprotju s tem, kar uči krščanski nauk. Dokler nimamo 
namena stanja spremeniti, niti ni mogoče dobiti odveze pri spovedi. Tak, precej 
razširjen primer, so neurejene zakonske zveze, ko kristjana živita kot mož in 
žena, pa tega kot kristjana ne uredita z zakramentom zakona. Enako velja za 
ločene, ki živijo v novi, nezakonski zvezi. Duhovnik ali delivec obhajila sicer ne 
sme odreči prejem obhajila, prejme pa ga vsak po svoji vesti. 
Tudi ni primerno pristopiti k obhajilu brez spovedi, če že dolgo nisem bil pri sv. 
maši. Če gre za manjše grehe, jih obžalujemo pri kesanju ob začetku maše in 
pa pred samim prejemom obhajila s prošnjo: »Gospod, nisem vreden …« Na 
prejem obhajila se pripravimo z enournim postom, kar pomeni, da uro pred 
prejemom ne zaužijemo hrane in pijače (razen vode, če je potrebno) in tudi ne 
žvečimo. To določilo pa ni obvezujoče za bolnike. V primeru, da je nekdo večkrat 
na dan pri sv. maši (nedelja + praznik/pogreb), sme obhajilo prejeti dvakrat na 
dan, če je drugič pri sv. maši. 
Pristopanje k obhajilu naj bo urejeno in dostojno: pravočasno, brez prerivanja. 
Po cerkvenih določilih se sme obhajilo prejemati na usta ali na roke, stoje ali 
kleče. Obhajilo ima samo po sebi neprecenljivo vrednost, ki ni odvisna od tega, 
na kak način ga prejmemo, pač pa kako se nanj osebno pripravimo. Tudi ni 
vrednost obhajila odvisna od tega, kdo ga podeli. Posvečevalno moč hostij ima 
res samo duhovnik in škof, pomagati pri razdeljevanju obhajil pa smejo tudi laiki, 
ki so sami zgledni kristjani. Obhajilo, prejeto po njihovih rokah, ni zato nič več ali 
manj vredno. Če hostija pri obhajanju pade na tla, se jo pobere spoštljivo. Hostije 
ne odnašamo v klop, pač pa jo zaužijemo pred duhovnikom. Po prejemu obhajila 
poklek ni potreben, ker imamo takrat Najsvetejše že v sebi. Takrat je na mestu 
osebna tiha molitev ali zahvala za prejeti dar, zato naj vas tišina po obhajilu ne 
moti, pač pa jo vzemite kot priložnost za molitev.   (prim. Janko Rezar, župr. Župnije Velenje)  



SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 
NEDELJA, 3. 3.  Sir 27,4-7 1 Kor 15,54-58 

8. nedelja 
med letom 

8.00 ROK ANDRES RUDI MIKOLAJ 

10.00 MAJA HUMERCA JANEZ RESMAN 

SREDA, 6. 3.  Jl 2,12-18 2 Kor 5,20-6,2 

pepelnična sreda 18.00 MIRKO PRISTOV SILVA PISEK 

NEDELJA, 10. 3.  5 Mz 26,4-10 Rim 10,8-13 

1. postna nedelja 
8.00 DARINKA DEŽMAN CVETO URŠIČ 

10.00 BREDA GAŠPERIN ROMAN GAŠPERIN 

NEDELJA, 17. 3.  1 Mz 15,5-12.17-18 Flp 3,17-4,1 

2. postna nedelja, 
papeška 

8.00 STANKA REHBERGER ALJA ŠTENDLER 

10.00 URŠKA WILLEWALDT ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 24. 3.  2 Mz 3,1-8.13-15 1 Kor 10,1-6.10-12 

3. postna nedelja 
8.00 MAGDA ROZMAN ANAMARIJA NOVAK 

10.00 ANDREJA BOHINC SANDI WILLEWALDT 

NEDELJA, 31. 3.  Joz 5,9.10-12 2 Kor 5,17-21 

4. postna nedelja 
(Laetare) 

8.00 MIRKO PRISTOV ROK ANDERLE 

10.00 ROK PREŠERN ALENKA ROGELJ 
 
ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 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. 3. 
8. NEDELJA MED LETOM 
KUNIGUNDA, CES. 

                                 
8.00 

                                
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† PETER AHLIN 

PONEDELJEK 4.3. 
KAZIMIR, KR. 

18.00 † JOŽE SKVARČA 

TOREK 5. 3. 
HADRIJAN, MUČ. 

7.00 
                                

ZA PRAVO ODLOČITEV 

SREDA 6. 3. 
PEPELNICA 

9.00 
18.00 

V ZAHVALO 
† LOJZKA ZORE 

ČETRTEK 7. 3. 
PERPETUA IN FELICITA 

18.00 
  

† LEDRARJEVI 

PETEK 8. 3. 
JANEZ OD BOGA, RED. 

                                
18.00                           

† DORA IN ANDREJ ANDERLE 

SOBOTA 9. 3. 
FRANČIŠKA RIMSKA, RED. 

                   
DOM   10.00 

                                
18.00                        

V ZAHVALO 
† ZOFIJA PREŠEREN, OBL. 

NEDELJA 10. 3. 
1. POSTNA NEDELJA 
40 MUČENCEV 

8.00 
10.00 

 
18.00 

† ANTONIJA FRELIH 
† LIDIJA VALANT, OBL. 
† BOJAN HORVAT, OBL. 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 11. 3. 
BENEDIKT, ŠK. 

18.00     † GLIHOVČEVI 

TOREK 12. 3. 
JUSTINA, RED. 

7.00 
 

ZA PRAVO RAZREŠITEV 
SITUACIJE 

SREDA 13. 3 
KRISTINA, DEV.,MUČ. 

18.00 † ANGELA ROZMAN, OBL. IN 
DOLINOVI 

ČETRTEK 14. 3. 
MATILDA, KR. 

18.00 † IVANKA, OBL. IN ZUPANČEVI 

PETEK 15. 3. 
LUDOVIKA, RED. 

18.00 † BORIS PUHAR, 30. DAN 

SOBOTA 16. 3. 
HILARIJ OGLEJSKI, ŠK. 

                     
DOM: 10.00 

  18.00 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 
† FRANC SKUMAVEC IN STARŠI  

NEDELJA 17. 3.  
2.  POSTNA NEDELJA - PAPEŠKA 
PATRIK, ŠK. 
 

8.00                        
 

10.00     
18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JANEZ ROZMAN, OBL. 
† MIRKA IN BERNARD 
ŠPINDLER 
KRIŽEV POT 


