
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 15. 4. 
HELENA, KN. 

19.00                                   
                              

† HELENA MARČUN 

TOREK 16. 4. 
BERNARDKA, RED. 

7 .00 
 

ZA PRAVO ODLOČITEV 
 

SREDA 17. 4. 
RUDOLF, MEN. 

19.00 † FILIP LUKAN 
 

ČETRTEK 18. 4. 
VELIKI ČETRTEK 

19.00 † KOVAČEVI 

PETEK 19. 4. 
VELIKI PETEK 

19.00                    OBREDI VELIKEGA PETKA 
 

SOBOTA 20. 4. 
VELIKA SOBOTA 

 
19.00 

 
† ZUPANC (CAJHNOVI) 

NEDELJA 21. 4. 
VELIKA NOČ 

              7.00 
10.00                                 

† MIRKA, BERNARD IN VIKTORIJA 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 22. 4. 
VELIKONOČNI PONEDELJEK 

8.00 
10.00                                 

† JOŽE ROZMAN 
† CIRIL ŽUPAN 

TOREK 23. 4. 
JURIJ, MUČ. 

/   

SREDA 24. 4. 
FIDELIS, DUH. 

/  

ČETRTEK 25. 4. 
MARKO, EV. 

19.00 † MARJETA ŠTURM 

PETEK 26. 4. 
MARIJA MATI DOBREGA SVETA 

19.00                    † DRAGO ŠUŠTAR, 30. DAN  
 

SOBOTA 27. 4. 
HOZANA, DEV. 

DOM 10.00 
19.00 

† REGINA ZVER 
† MATUHOVI 

NEDELJA 28. 4. 
2. VELIKONOČNA NEDELJA - BELA 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA  
PETER CHANEL, DUH. 

                             
8.00                               

10.00 
 

† JULIJANA IN JANEZ STANONIK 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 29. 4. 
KATARINA SIENSKA, DEV. 

19.00 ZA ZDRAVO PAMET 

TOREK 30. 4. 
PIJ V., PP. 

/ 
                                

 

SREDA 1. 5. 
JOŽEF DELAVEC -  PRAZNIK DELA 

19.00 
 

† OLGA IN JANKO RESMAN  

ČETRTEK 2. 5. 
ATANAZIJ, ŠK. 

19.00 
  

† VILMA GRIMANI 

PETEK 3. 5. 
FILIP IN JAKOB, AP. 

                                
19.00                           

† FRANC HROVAT 

SOBOTA 4. 5. 
FLORIJAN, MUČ. 

 DOM   
10.00 
19.00                                                        

V ZAHVALO SV. ANTONU 
† BORIS PUHAR 

NEDELJA 5. 5. 
3. VELIKONOČNA NEDELJA 
ANGEL, MUČ. 

8.00 
 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† STANISLAV REHBERGER 
† HELENA BEŠTER 

 

 

 

 

 

 

»Vzemite, to je moje telo« (Mr 14, 22) Ko se naše življenje začne, globoko v skrivnosti 
maminega telesa in s posegom božje milosti, smo le majhen skupek celic, a rast teče in mi 
dobivamo podobo človeka. Duhovno podobo pa nam že ob spočetju da naš Stvarnik, 
ljubitelj in darovalec življenja. Ostaja skrivnosten, da ga ni mogoče dojeti z razumom. Tako 
tudi mnoga vprašanja, ki se nam porajajo v različnih obdobjih življenja, ostajajo brez 
odgovorov. Če nanje ne odgovorimo z zaupanjem v božje vodstvo, vnašajo trajni nemir in 
so vir zamere. Zamere Bogu, ne samo človeku. Zadnje čase me ta misel vedno bolj pretresa 
in postavlja mojo molitev v drugačne okvire: Bog ni dolžan odgovoriti – kaj šele odgovoriti 
takoj ali v času, ki mu ga jaz določim – na vsa moja razumska vprašanja. Molitev namreč ni 
umska vaja, ampak vaja za zaupanje Bogu v vsaki situaciji. Ko je mir in vse dobro ter ko je 
kaos in vse polno vprašanj. Prav potiho in da še sam ne veš kako, pa se v srce, čeprav še 
tako predano Bogu, lahko hitro prikrade tiha zamera Bogu. Ta zamera kljuva in kljuva in 
seje dvom. Ne prihaja od Svetega duha, ampak od nosilca teme.  

Nedelja, 31. 3. 2019 leto XXXIII (634)  



Skušnjave so najprej osnovnošolske, z dozorevanjem v veri pa postajajo 
prav prefinjene in jih spoznamo šele z zamikom in ob stalni duhovni vaji. 
Duhovni boj ali naše spreobrnjenje ni enkraten dogodek, to je doživljenjska 
resničnost. V njej pa nismo sami, na voljo imamo polno Božjo bojno 
opremo – zakramente, molitev, duhovni pogovor in še kaj. Jezus je postavil 
Sveto evharistijo med obedom pri zadnji večerji, vnaprej je v ljubezni 
daroval svoje življenje za nas. Daroval je svoje telo in izničil samega sebe, 
sebe celega je daroval brez pridržka. »Vzemite, to je moje telo. To je moja 
kri zaveze, ki se preliva za mnoge.« More to kdo razumeti? Slutimo veličino 
in posledice te daritve. Ne pripadamo sebi. Gospod, verujem – pomagaj 
moji neveri! Lj Crnuce oznanila 2018-03-25.indd 1 22. 03. 2018 14:32:08 
Naše povabilo na internetu: http://zupnija-ljcrnuce.rkc.si/stran.php?stran=np  
Naše telo je tempelj Svetega duha, tako piše v pismu Korinčanom. Greh proti 
telesu se neizbrisno zariše v nas, premislimo prej! S telesom smo ljudje, 
nosimo svoj zunanji izraz. S telesom nosimo tudi svoj križ. Telo nas 
opominja, da čas teče. Telo nam kaže vsemogočnost Boga stvarnika, ki 
poraja novo življenje. Po telesu bomo zveličani. Od Svete evharistije živimo, 
na skrivnosten način. V meni odmeva vse polno vprašanj, a v veri dojemam, 
da je Gospodova ponudba moja rešilna bilka. Nihče ne more popoln pred 
Boga – popoln v veri, popoln v razumevanju stvari, popoln v dobroti. Pred 
Gospoda ne moremo prinesti darila, v katerem bi bila kopica naših dobrih 
del, herojska ponižnost, skromnost, pridnost in ostale hvalevredne stvari. To 
bi pomenilo, da smo sam svoj rešitelj, da se odrešujemo iz lastnega 
zasluženja. Kdo potem potrebuje Odrešenika? To je prevara današnjega 
časa, ki mu gospoduje duh storilnosti, vsemogočnosti človeških moči, duh 
svoboščin in navidezne pravičnosti. Danes je nosilec teme v ljudi vsejal 
mnogo prefinjenih skušnjav. Mnoge se začnejo z mislijo, da jaz zmorem vse 
sam. Sebe rešiti, sebe ozdraviti, sebe narediti lepega, razumeti vse, popraviti 
vse, s sprostitvenimi vajami priti do trajnega duševnega miru, z delom na 
sebi priti celo do ponižnosti. Današnji čas poveličuje telo, a na izkrivljen 
način, do skrajno absurdnih meja. Vsiljuje se mišljenje, da si spol izbiramo 
sami, da je družina kakršnakoli skupnost, da je otrok blago, ki se ga naroča 
po lastni zamisli, da je zvestoba preživeta in popravljanje telesa znak 
naprednosti. Vse skupaj je velika prevara. Namesto večjega miru in 
pravičnosti je danes vse več zmede in krivic. Po sadovih spoznamo delo 
Svetega in delo hudega duha. In duhovni darovi niso sad naših naporov, 
ampak sad zaupanja Bogu. Duh časa nas sili v čuječnost. »Ti pa, Gospod, 
ne bodi daleč! Moja moč, hiti mi pomagat!« (Ps 22) Bodimo čuječi in 
pogumni, za visoko ceno smo bili odkupljeni! Darja 
 

NAŠI RAJNI:  Petra Bertoncelj roj. Mirtič, Radovljica; Ciril Vister, Radovljica; 
Drago Šuštar, Radovljica; Nevenka Osterc, Radovljica. Gospod, daj našim 
rajnim večni mir in pokoj. 
 
NAŠI KRŠČENCI: Sofija Zala in Manca Valentina Sever, Radovljica; Iza 
Resman, Radovljica. Čestitamo. 
 
Svete maše so od 1. 4. ob 19.00 uri. 
 
Srečanje članov ŽPS bo v ponedeljek  1. 4. ob 20.00 v župnišču v Radovljici. 
Člani ŽPS ste vabljeni že k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice. 
 
Družinska sv. maša bo v nedeljo 7. 4. 2019 ob 10.00. Vabljeni! 
 
BIBLIČNA SKUPINA: 2. ponedeljek v mesecu v župnišču (8. april), po sveti 
maši in molitvi za duhovne poklice. Brali bomo odlomke Svetega Pisma in 
premišljevali… 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: 9. 3. Pristov – Resman; 23. 3. Ml. zakonska; 6. 4. st. 
zakonska; 13. 4. Pritrkovalci; 4. 5.: Uršič-Fajdiga; 11. 5.: STARŠI 
PRVOOBHAJANCEV; 25. 5.: Bohinc-Koselj; 8. 6.: Pristov-Resman; 22. 6.: ml. 
zakonska. 
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 (18.30) in ob nedeljah ob 19.00 se bo molil 
križev pot. Vabljeni. 
 
MLADINSKI VEROUK je ob petkih ob 20.00. Vabljeni vsi birmanci in ostali. 
 
PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno 
Najsvetejše. Vabljeni. 
IZDELAVA BUTARC: Delavnico vodi: dr. Sabina Šegula; čas in kraj: sobota 6. 
april ob 9. uri, župnišče v Radovljici 
Prošnja za udeležence: Udeleženci naj material prinesejo s seboj, to je zelenje 
in nekaj ravnih palic, ki služijo za osnovo butarc. 



SPOVED ZA PRVOOBHAJANCE: bo v soboto 6. 4. ob 15.00 v župnijski cerkvi. 
 
FLORJANOVO: 4. 5. bo zaobljubljeno romanje na Studenčice. Sv. maša bo ob 
9.00 uri. Vabljeni! 

DOBRODELNI  KONCERT: Nedelja, 14. 4. 2019 ob 17.30 v župnijski cerkvi sv. 

Petra v Radovljici. Prepeval bo zbor Lions singers Trieste. Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni mobilni paliativni oskrbi. Vabljeni! 
 
ORATORIJ 2019: bo v naši župnij potekal od 14. 7. do 20. 7. 2019.  
 

Postne nedelje:  
Na četrto postno nedeljo mašuje g. Boris Rozman, župnik na Jesenicah in Sveti 
Križ nad Jesenicami. 
Na peto postno nedeljo mašuje g. Aleksander Urek, župnik na Viru pri Domžalah. 
 
CVETNA NEDELJA, je nedelja pred Veliko nočjo. S cvetno nedeljo se začne 
neposredna priprava na Veliko noč, ki je največji praznik v krščanstvu in uvaja 
dneve velikega tedna. Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja ali oljčna 
nedelja, ko bogoslužje poudarja Jezusov slovesni vhod v mesto Jeruzalem. Ob 
8.00 pri sv. maši bo blagoslov v cerkvi. Slovesni blagoslov beganc in oljk bo pred 
cerkvijo ob 10.00. Nato sledi sprevod v cerkev in sveta maša. Kljub festivalu 
čokolade bo vse potekalo kot običajno na cvetno nedeljo. 
 
VELIKI ČETRTEK: dopoldan je v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani »krizmena 
maša«, pri kateri škof ordinarij blagoslovi in posveti sveta olja, ki jih uporabljamo 
pri podeljevanju zakramentov. Zvečer se slovesno spominjamo POSTAVITVE 
EVHARISTIJE, DUHOVNIŠTVA IN ZAPOVEDI LJUBEZNI (umivanje nog). 
Obredi Velikega četrtka bodo ob 19.00 uri! 
 
VELIKI PETEK: Jezus sam nosi orodje svoje usmrtitve. Križajo ga med dvema 
zločincema na majhnem griču pred jeruzalemskimi mestnimi vrati! Uradni razlog 
njegove usmrtitve je pritrjen na križu INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum). 
Jezus umre ob tretji uri, na dan pred soboto. Ta dan ni daritve svete maše, 
ampak obredi Velikega petka, ki bodo ob 19.00 uri! Ob 15.00 (ob uri 
Jezusove smrti) bomo v cerkvi molili križev pot. 
 
VELIKA SOBOTA: ko mrtvega Jezusa položijo v skalnat grob in zavalijo pred 
vhod težek kamen, se začne sobotni počitek. Ta dan tudi v cerkvi ves dan 
častimo Jezusa v Božjem grobu. Ob 7.00  uri je blagoslov ognja in vode, nato 
izpostavimo Sveto Rešnje Telo.  Obredi Velike sobote (Vigilija) bodo ob 
19.00 uri! 
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL: 
CAJHNOVO ZNAMENJE (Sp. Lancovo): ob 13.00 

PODRUŽNA CERKEV SV. LAMBERTA NA LANCOVEM: OB 13.30 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. PETRA: ob 15.00, 16.00 in ob 17.30 
DOM DR. JANKA BENEDIKA: ob 16.45 
 
VELIKA NOČ: nedelja zjutraj. Žene gredo balzamirat Jezusovo truplo, toda 
presenečenje, kamen je odvaljen, grob je prazen. Jezus živi! Vstal je od mrtvih! 
Vstajenjska slovesna sv. maša s procesijo ob 7.00. Slovesna sv. maša tudi 
ob 10.00 uri! Pri obeh mašah bo tudi darovanje okoli oltarja (odplačilo 
orgel) in voščilo z župnikom.  
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK (dela prost dan): Sveti maši bosta ob 8.00 in 
10.00. To je dan, ko veselo novico o Jezusovem vstajenju ponesemo 
sorodnikom in prijateljem -  gremo v »Emavs«. 
 
VEROUKARJI SO OBVEZNO PRISOTNI PRI OBREDIH VELIKEGA TEDNA !  
 
NOVA MAŠA: 
Letos je nova maša Roka Pogačnika v nedeljo 30. 6. ob 14.00 v župnijski cerkvi 
sv. Petra v Radovljici. Priporočam se vsem, ki imate doma ciprese, da počakate 
z obrezovanjem do srede junija.  
Že sedaj se priporočam vsem gospodinjam za peko peciva v tednu pred novo 
mašo. 
 
KAKO PREJEMATI SVETO OBHAJILO? V knjigi Alojzija Bavčevića z 
naslovom »Neke primjedbe na služenju svete mise kod nas« sem našel lepe 
spodbude, ki so nam lahko v pomoč za še lepše doživljanje svetega obhajila in 
z njim povezane svete maše. Naj navedem nekaj misli za spodbudo, da bomo 
še bolj ozavestili vrednost svetega obhajila, kjer se nam Jezus vsak dan daje v 
duhovno hrano. Verniki lahko prejmejo duhovno obhajilo. Duhovno obhajilo se 
lahko prejme vedno, ko ne moremo k svetemu obhajilu iz več razlogov in ko v 
sebi prebudimo željo prejeti Jezusa v svoje srce. V primeru duhovnega obhajila 
se pogovarjajmo z Jezusom, kot da smo ga prejel pri svetem obhajilu. K svetemu 
obhajilu ne pristopajo majhni otroci, odrasli, ki še niso prejeli prvega svetega 
obhajila, tisti, ki so prišli v cerkev tik pred obhajilom, tisti, za katere se ve, da 
živijo, kot da bi bili poročeni, javni grešniki, člani državnega zbora, ki so glasovali 
za nemoralni zakon, in ostali verniki, ki niso v popolni edinosti s katoliško 
Cerkvijo. Nedostojno in izzivalno oblečene se sme opozoriti, da se oblečejo 
dostojneje in pristopijo k obhajilu kasneje. 
Do II. vatikanskega cerkvenega zbora je bila zunanja priprava na prejem svetega 
obhajila strožja kot danes. Do leta 1965 je bil evharistični post (post do prejema 
svetega obhajila) od polnoči do svete maše (zato so bile do koncila samo jutranje 
svete maše). Sedaj se je evharistični post skrajšal na eno uro pred začetkom 
svete maše. K svetemu obhajilu pristopamo v sprevodu. Ko obhajalec pokaže 



posvečeno hostijo, na besede: »Kristusovo telo« glasno odgovorim: »Amen.« 
Šele ko odgovorim »Amen« mi obhajalec položi posvečeno hostijo na roke ali 
usta in ne prej! Ko vernik pred menoj prejema sveto obhajilo, se lahko priklonim. 
Pred prejemom svetega obhajila se ne križam. Ko mi obhajalec pokaže sveto 
hostijo, pogledam njo in ne duhovnika ali v tla. JASNO ODGOVORIM: »AMEN«, 
KAR POMENI: »RES JE, DRŽI, SE STRINJAM, VERUJEM!« Po prejemu 
svetega obhajila se ne klanjam, ne križam in ne poklekujem! Če prejmem sveto 
obhajilo na roke, se z Najsvetejšim pomaknem korak vstran, se obhajam in se 
po isti poti vrnem na svoje mesto in pazim, da ne stopim pred tistega, ki ravno 
pristopa k obhajilu. 
Kdor se obhaja na usta, naj sklene roke ali jih prekriža na prsih in ne daje ven 
jezika. Odpre naj usta, stoji naj pri miru, naj se ne premika, ampak počaka pred 
obhajalcem. Tisti, ki se obhaja na roke (odrasli, otroci, ki so že prejeli zakrament 
svete birme, srednješolci), naj bodo dobro poučeni, koga prejemajo. Imeti je 
potrebno čiste in proste roke (brez rožnega venca, palice, bergle, torbe, robčka, 
rokavic, otroka v naročju). Naj ne steguje samo ene roke ali celo samo dveh 
prstov. DESNICO V VIŠINI SRCA POSTAVIM POD LEVO ROKO, DA SE Z 
DLANMI NAREDI KRIŽ, GLEDAM V HOSTIJO IN NE V DLANI, hostije ne 
prijemljem v zraku, preden mi jo obhajalec ne položi na dlani, ki sta v obliki križa 
v višini srca. Ne odhajajte izpred obhajalca s hostijo v roki proti svoji klopi! Če se 
vernik po prejemu svetega obhajila s sveto hostijo v roki oddaljuje od mesta 
prejema obhajila proti svoji klopi, ga je obhajalec dolžan ustaviti in ga opozoriti, 
da se obhaja pred njim (zaradi sakrilegija - zlorabe obhajila). Nekateri verniki 
pozabijo reči glasen »AMEN«, zato jim je potrebno še enkrat ponoviti 
»KRISTUSOVO TELO«, dokler ne odgovorijo. Če kdo ponovno ne odgovori, se 
lahko podvomi v njegovo pripravljenost in namen prejeti sveto obhajilo (morda je 
slučajno prišel po sveto obhajilo, morda ni katoličan, …). 
Mali otroci lahko pridejo v sprevodu po blagoslov, pri tem pa naj naredijo zunanje 
znamenje, da še ne smejo prejeti svetega obhajila (prst čez usta ali prekrižane 
roke čez prsi). Obhajalec jih pokriža na čelu in jih blagoslovi z besedami: 
»Gospod naj te blagoslovi in varuje.« Po prejemu svetega obhajila v klopi 
pokleknemo in se v tišini zahvaljujemo za Jezusa, ki je prišel v naše srce. Po 
svetem obhajilu je zelo priporočljiva SVETA TIHOTA, da se v tišini (brez glasne 
molitve v cerkvi ali prepevanja) zahvaljujemo Jezusu, da je postal moj gost, jaz 
pa živi tabernakelj po vzoru nebeške matere Marije. (Povzeto po: Neke 
primjedbe na služenju svete mise kod nas, A. Bavčević, Vepric 2011.) Naj nam 
bodo te praktične spodbude v duhovno korist za še lepše doživljanje trenutkov, 
ko Jezus vstopa v moje srce in postajam Kristonosec v vsakdanjem življenju. 
 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 7. 4.  Iz 43,16-21 Flp 3,8-14 

5. postna nedelja 
(tiha) 

8.00 MAGDA ROZMAN  RUDI MIKOLAJ 

10.00 MOJCA FLAJS MARKO GRIMANI  

NEDELJA, 14. 4.  Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 

Cvetna nedelja 
8.00 ROK ANDRES  ANAMARIJA NOVAK  

10.00 ALENKA VURNIK MIHA GAŠPERIN  

ČETRTEK, 18. 4.  2 Mz 12,1-8.11-14 1 Kor 11,23-26 
Veliki četrtek 19.00 SILVA PISEK  ROBERT ŠIFRER  

PETEK, 19. 4.  Iz 52,13-53,12 Heb 4,14-16; 5,7-9 
Veliki petek 19.00 STANKA REHBERGER JANEZ RESMAN 

NEDELJA, 21. 4.  Apd 10,34.37-43 Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8 

Velika noč 

7.00 ALJA ŠTENDLER CVETO URŠIČ 

10.00 ROK PREŠERN  
BARBARA DEBELJAK 
RUS 

PONEDELJEK, 
22. 4. 

 Apd 2,14.22-32  

Velikonočni 
ponedeljek 

8.00 URŠKA WILLEWALDT  

10.00 ANDREJA JALEN  

NEDELJA, 28. 4.  Apd 5,12-16 Raz 1,9-11.12-13.17-19 
2. velik. ned. - 

bela, ned. Božjega 
usm. 

8.00 ROK ANDERLE  DARINKA DEŽMAN 

10.00 MAJA HUMERCA JANJA BORIČ 

NEDELJA, 5. 5.  Apd 5,27-32.40-41 Raz 5,11-14 

3. velikonočna 
nedelja 

8.00 MAGDA ROZMAN  RUDI MIKOLAJ 

10.00 ANDREJA BOHINC ANJA KOŠIR 

 
  



 
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA, od velikega petka do bele 
nedelje: To devetdnevnico, lahko molimo ob vsakem času, vendar je posebno 
pomembno, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na 
praznik Božjega usmiljenja. ‚Gospod je rekel sv. Faustini: ‚‘Želim, da v teh 
devetih dneh pripelješ duše k izviru mojega usmiljenja, da bi v njem našle moč, 
milost, in pogum za življenje, posebej v trenutku smrti. Za te pobožnosti bom delil 
posebne milosti.‘‘ PRVI DAN Jezus: ‚‘Danes pripelji k meni vse človeštvo, 
posebno vse grešnike in jih potopi v ocean mojega usmiljenja. S tem zmanjšuješ 
mojo bridkost nad izgubljenimi dušami.‘‘ Kot odgovor temu Jezusovem vabilu 
potem vsak dan molimo: Najprej Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu, potem 
Rožni venec Božjega usmiljenja. Na koncu pa naj bi zmolili še Vzklike Božjemu 
usmiljenju.  
DRUGI DAN Jezus: ‚‘Danes mi pripelji vse duhovnike, redovnike in redovnice. 
Potopi jih v moje neskončno usmiljenje. Dali so mi moč, da sem prenesel bridko 
trpljenje. Po njih se bodo izlile reke mojega usmiljenja na vse človeštvo.‘‘ (Sledijo 
molitve kakor prvega dne.)  
TRETJI DAN Jezus: ‚‘Danes pripelji k meni vse zveste in pobožne duše: potopi 
jih v ocean mojega usmiljenja. Te duše so me krepile na potu mojega trpljenja; 
bile so kapljice tolažbe v morju bridkosti.‘‘ (Sledijo molitve kakor prvega dne.)  
ČETRTI DAN Jezus: ‚‘Danes mi pripelji tiste, ki me še ne poznajo in ne verujejo 
vame. V svojem pregrenkem trpljenju sem mislil nanje, a njihova prihodnja 
gorečnost mi je tolažila srce. Potopi jih v morje mojega usmiljenja.‘‘ (Sledijo 
molitve kakor prvega dne.) 
PETI DAN Jezus: ‚‘Danes mi pripelji nazaj duše tistih, ki so v krivi veri ali pa so 
zavrgli resnico. Potopi jih v morje mojega usmiljenja. V mojem pregrenkem 
trpljenju so raztrgali moje telo in moje srce - mojo Cerkev. Če se vrnejo v naročje 
Cerkve bodo ozdravili moje rane in občutil bom olajšanje svojih bolečin.‘‘ (Sledijo 
molitve kakor prvega dne.)  
ŠESTI DAN Jezus: ‚‘Danes pripelji k meni krotke in ponižne duše in vsa otroška 
srca. Potopi jih v moje usmiljenje. Postali so podobni mojemu srcu in so me 
krepili v bolečem smrtnem boju. Bili so kot angeli, ki bedijo ob mojih oltarjih. Izlil 
bom nanje slapove milosti, zakaj le ponižna srca, katerim se popolnoma zaupam, 
morejo sprejeti vse moje milosti.‘‘ (Sledijo molitve kakor prvega dne.)  
SEDMI DAN Jezus: ‚‘Posveti mi danes vse, ki na poseben način častijo in slavijo 
moje usmiljenje. Ti najbolj sodelujejo z mojim trpljenjem in so se najgloblje 
potopili v mojega Duha. Tako so živa podoba mojega usmiljenega srca. V 
prihodnjem življenju bodo večno sijali v čudovitem veličastvu in nihče od njih se 
ne bo pogubil. Jaz sam jih pritegnem k svojemu srcu ob uri, ko jih pokličem!›› 
(Sledijo molitve kakor prvega dne.)  
OSMI DAN Jezus: ‚‘Danes pripelji k meni duše v vicah in jih pogrezni v brezno 
mojega usmiljenja, da bi reke moje krvi ublažile njihovo trpljenje! Te siromašne 
duše so mi drage, ko zadoščujejo Božji pravičnosti. Lahko pomagate tem dušam 

in jim olajšate trpljenje z odpustki in žrtvami zadoščevanja, ko zajemate iz teh 
zakladov, ki sem jih izročil svoji Cerkvi. O, ko bi mogli videti njihovo trpljenje, bi 
jim ves čas podarjali svoje molitve, da bi odplačale dolg moji pravičnosti.‘‘ 
(Sledijo molitve kakor prvega dne.)  
DEVETI DAN Jezus: ‚‘Danes pripelji k meni mlačne duše in jih potopi v morje 
mojega usmiljenja. Te duše zadajajo mojemu srcu najbolj boleče rane; v vrtu 
Getsemani pa so me najbolj razžalostile in iztrgale iz mojega srca krik: ‚‘Oče, če 
hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se 
zgodi‘‘(Lk 22; 42). Zanje je moje usmiljenje edina rešitev!‘‘ (Sledijo molitve kakor 
prvega dne.) 
 
ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA Na običajni rožni venec molimo: Na 
prvih treh jagodah: Oče naš, Zdrava, Marija, Vera. Pri vseh petih desetkah 
molimo: a) Pri velikih jagodah: Večni Oče, darujem Ti telo in kri, dušo in 
božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo 
za naše grehe in za grehe vsega sveta. b) Pri malih jagodah (desetkrat): Po 
njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta. Na koncu dodamo 
(trikrat): Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta. *** 
Jezus je sestri Faustini dejal: ‚‘Moli stalno ta rožni venec, ki sem ti ga razodel. 
Kdor ga bo 14 molil mu bom podelil veliko usmiljenje že v življenju, posebno pa 
ob smrti.‘‘ 

  



VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU (pri devetdnevnici zaželjeno, da jih dodamo 
na koncu) To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel 
sv. Faustini veliko moč teh vzklikov. »Božja ljubezen je cvet, usmiljenje pa sad 
tega cveta. Če kdo dvomi, naj bere te vzklike Božjemu usmiljenju in našel bo 
zaupanje!«  
Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice, zaupamo vate!  
Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči,  
Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov,  
Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje,  
Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet,  
Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje,  
Božje usmiljenje, ki nas varuješ zasluženih kazni,  
Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha,  
Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje,  
Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran,  
Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega,  
Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja,  
Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi Cerkvi, ki obsega vesoljni svet,  
Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov,  
Božje usmiljenje, neomejeno v zakramentu krsta in pokore,  
Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva,  
Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri,  
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov,  
Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične,  
Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete,  
Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim,  
Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca, 
Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo,  
Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi,  
Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo,  
Božje usmiljenje, mir umirajočim,  
Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja,  
Božje usmiljenje, ki lajšaš trpljenje dušam v vicah,  
Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih,  
Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere,  
Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev.  
V.: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen z jezo, poln dobrote.  
O.: Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.  
Molimo. O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, tvoja milost neizčrpna. Milostno 
poglej na nas, pomnoži v nas delo svojega usmiljenja, da ne bomo obupali tudi 
v največ jih preizkušnjah, temveč bomo bolj zaupali v Božjo voljo, ljubezen in 
usmiljenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s 
Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen. 

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

8.00 
                                

 10.00 
19.00 

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

PONEDELJEK 1. 4. 
IRENA IN AGAPA, MUČ. 

19.00 † BOLTARJEVI 

TOREK 2. 4. 
FRANČIŠEK PAOLSKI, RED. 
UST. 

/ 
                                

/ 

SREDA 3. 4. 
SIKST I., PP. 

19.00 
 

† STARŠI KEMPERLE 
† DRAGO ŠUŠTAR, 7. DAN 

ČETRTEK 4. 4. 
IZIDOR, ŠK. 

19.00 
  

† JOŽA BEŠTER 

PETEK 5. 4. 
VINCENCIJ FERER, DUH. 

19.00                                                           † IVAN DEMŠAR, OBL. 

SOBOTA 6. 4. 
VILJEM, OP.  

DOM   10.00 
19.00                                                        

† ZUPANČEVI 
† JOŽEFA IN IVAN LOGAR 

NEDELJA 7. 4. 
5. POSTNA NEDELJA - TIHA 
HERMAN, RED. 

8.00 
 

10.00 
            19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARIJA IN FRANC ROZMAN 
† ALEŠ HAUPTMAN 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 8. 4. 
JULIJA, RED. 

 19.00 † IVANKA IN ANTON ŽEROVC IN 
SANDROVI 

TOREK 9. 4. 
HUGO, ŠK. 

7.00 
 

ZA ZDRAVJE STARŠEV 

SREDA 10. 4 
EZEKIEL, PR. 

19.00 † JOŽE CVENKELJ, OBL. 

ČETRTEK 11. 4. 
STANISLAV, ŠK. 

19.00 † OSKAR, MARIJA IN DRAGICA KUČAN 

PETEK 12. 4. 
VIKTOR, MUČ. 

19.00 † SUŠNIKOVI 

SOBOTA 13. 4. 
MARTIN I., PP. 

DOM 10.00 
19.00 

ZA DUŠE V VICAH 
† LADO ERŽEN, OBL. 

NEDELJA 14. 4.  
6. POSTNA NEDELJA - CVETNA  
VALERIJAN, MUČ. 
 

8.00                        
 

10.00     
19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† PETRA BERTONCELJ, 30. DAN 
ŽIVI IN † JALNOVI  
KRIŽEV POT 

 




