
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 13. 5. 
FATIMSKA MB 

19.00     † KATARINA IN IVAN TOMC, OBL. 

TOREK 14. 5. 
BONIFACIJ, MUČ. 

19.00 
 

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 

SREDA 15. 5 
ZOFIJA, MUČ. 

19.00 † JANKO KATRAŠNIK 

ČETRTEK 16. 5. 
JANEZ NEPOMUK, DUH.-MUČ. 

19.00 † JANKO ZALETEL 

PETEK 17. 5. 
JOŠT, PUŠ. 

19.00 † OKORNOVI 

SOBOTA 18. 5. 
JANEZ I., PP.-MUČ. 

                     DOM 
10.00 

  19.00 

V DOBER NAMEN 
† LOJZKA STANONIK, OBL. 

NEDELJA 19. 5.  
5. VELIKONOČNA NEDELJA  
URBAN I., PP 

8.00                        
10.00     
19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† IGANCIJ NAGODE, OBL. 
ŠMARNICE 

PONEDELJEK 20. 5. 
BERNARDIN, DUH. 

19.00                                   
                              

† ANICA JAGER 

TOREK 21. 5. 
KRIŠTOF IN MEHIŠKI MUČ. 

19.00 
 

V ZAHVALO ZA DOŽIVETIH 70 LET 

SREDA 22. 5. 
MARJETA KASIJSKA, RED. 

19.00 † MINKA ČERNE 

ČETRTEK 23. 5. 
SOCERB, MUČ. 

19.00 † FRANCKA IN STANE REHBERGER 

PETEK 24. 5. 
MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV 

19.00                    † IVANA EGART 

SOBOTA 25. 5. 
GREGOR VII., PP. 

DOM 10.00 
19.00 

ZA SPREOBRNENJE NEVERUJOČIH 
† ALOJZIJ AVGUŠTIN, DUH. 

NEDELJA 26. 5. 
6. VELIKONOČNA NEDELJA 
FILIP NERI, DUH. 

                                 
8.00 

 
10.00 
19.00                                 

† ANGELA MEDIC, OBL. 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARIJA VIŠAK, 30. DAN 
ŠMARNICE 

PONEDELJEK 27. 5. 
ALOJZIJ GROZDE, MUČ./ PROŠNJI DAN/ 

19.00 
 

† STARŠI NOVAK 
 

TOREK 28. 5. 
ANTON JULIJAN, MUČ. /PROŠNJI DAN/ 

19.00  † LILI, ALBIN IN ANTONIJA BOŽIČ 

SREDA 29. 5. 
MAKSIM EMONSKI, ŠK. /PROŠNJI DAN/ 

19.00 † SUZANA MIJATOVIĆ 

ČETRTEK 30. 5. 
GOSPODOV VNEBOHOD 

19.00 † JOŽEF, OBL. IN DOLINOVI 

PETEK 31. 5. 
OBISKANJE DEVICE MARIJE 

19.00                    † MARIJA GODEC 

SOBOTA 1. 6. 
JUSTIN, MUČ. 

DOM 10.00 
19.00 

† MARJANA ŠPIK 
† ANTON MRAK,OBL. 

NEDELJA 2. 6. 
7. VELIKONOČNA NEDELJA 
MARCELIN IN PETER, MUČ.   

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARIJA GODEC 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJNIK: Že dolgo se Slovenci v maju spominjamo Marije in mu pravimo kar Marijin mesec. V cerkvi so 
vsak dan tako imenovane »šmarnice«, ko se zbiramo in razmišljamo o Mariji. Tudi doma bi morala te dni 
imeti Marija posebno mesto. Gre torej za nekakšne domače »šmarnice«. Marijino sliko, ki ima po mnogih 
vernih družinah že svoje mesto, bi tokrat redno krasili s cvetjem in morda s prižgano svečko ali kakšno 
drugačno lučjo. V veliki kmečki družini ima recimo vsak od enajstih otrok svojo majhno vazo z rožo, ki jo 
sam postavi pred Marijino sliko v kotu, a tudi oče in mati imata vsak svojo. Družinski člani, posebno 
mlajši, se lahko vrste v skrbi za cvetje. Morda bi vzeli tudi večji list papirja, nanj prilepili kakšno Marijino 
podobico, zraven pa z velikimi črkami napisali za vsak dan ali za nekaj dni, morda za vsak teden, kakšno 
misel o njej, predvsem iz evangelija. Seveda se da takšen družinski plakat narediti tudi brez slike, zlasti 
če ni pri roki primerne ... Če družina obiskuje šmarnice v cerkvi, se lahko zvečer potem pogovorijo o 
tistem, kar je bilo povedanega o Mariji ali o kristjanih, ki jo skušajo posnemati, predvsem v izpolnjevanju 
svojega življenjskega poslanstva in v ljubezni do Kristusa. Bilo bi tudi primerno prebrati kakšnega od 
odlomkov iz evangelijev. Slovenci imamo izredno veliko Marijinih pesmi in je seveda prav ta mesec lepa 
prilika, da bi jih skupaj peli, ali zbrani pod Marijinim »kotom« ali pri običajnih molitvenih prilikah (jed, 
večer, jutro). Lepo bi bilo, če bi se naučili kakšno novo pesem. Ne nazadnje imamo tudi lepo zbirko CD-
jev s takimi pesmimi. Če vsak dan zmolimo – seveda prirejeno starosti udeležencev – eno od petnajstih 
skrivnosti rožnega venca, bomo v enem mesecu dvakrat premislili ta »evangelij v malem«, kot nekateri 
pravijo rožnemu vencu. A lepo bi tudi bilo, ko bi sestavili svojo družinsko molitev Mariji, primerno 
domačim okoliščinam in družinskemu ter zakonskemu vzdušju. Obisk kakšne vaške kapele, Mariji 
posvečene cerkve ali Božje poti pa bi se v cvetnem mesecu prilegel duši in telesu. Po: Vital Vider, Z očmi 
Zakoncev 
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NAŠI RAJNI:  Ivanka Noč, roj. Jaklič, Radovljica; Marija Višak, roj. Šlibar. Gospod, 
daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
 

NAŠI KRŠČENCI: Oskar Lap, Ovsiše. Čestitamo. 
 

Srečanje članov ŽPS bo v ponedeljek  3. 6. 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 5. 5. in 2. 6. 2019 ob 10.00. 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: 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. 
 

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. 
 

ORATORIJ 2019: bo v naši župnij potekal od 14. 7. do 20. 7. 2019. 
 

Kulturno društvo Sotočje in Župnija Radovljica vabita na predavanji: v soboto 
18. maja ob 20. uri - dr. Igor Grdina: Cankar in krščanstvo, Slomškova dvorana 
v petek 7. junija ob 20. uri - dr. Darko Brudar: Fizika letenja, atrij župnišča  
 

PRVO SVETO OBHAJILO, 12. maja v Marijinem mesecu bo 23 prvoobhajancev 
prvič v svoje srce prejelo živega Boga. Na ta dogodek se otroci pripravljajo tri leta 
pri verouku. Slovesnost prvega svetega obhajila bomo obhajali 12. maja, ob 10. 
uri. Z otroki se bomo na prejem zakramenta intenzivneje pripravljali ves mesec maj, 
še zlasti z obiskom šmarnic skupaj s starši. Starši prvoobhajancev čistijo in krasijo 
cerkev v soboto, 11. maja, ob 8. uri. Sveto spoved so otroci že opravili. Ker je prvo 
sveto obhajilo velik praznik ne samo za prvoobhajanca, ampak tudi za njegove 
starše, je lepo, če seveda lahko, da sveto obhajilo v pripravljeno srce prejmejo tudi 
starši. Za slovesnost prvega svetega obhajila se otroci zberejo v atriju župnišča ob 
9.30. Sprednje klopi v cerkvi bodo rezervirane za starše prvoobhajancev. Med 
sveto mašo bo svete trenutke beležil uradni fotograf, zato med obredom samim ni 
dovoljeno fotografirati. Prvoobhajance in njihove starše v teh dneh pogosteje 
vključimo v svoje vsakdanje molitve. 
 

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. 
 

Nova maša – praznik župnije 
Z marijinim mesecem majem stopamo vedno hitreje naproti slovesnosti nove 

maše in še prej duhovniškega posvečenja vašega rojaka Roka Pogačnika.  
Vsaka slovesnost nove maše pomladi in ponovno poživi župnijsko občestvo. 

Hkrati pa je to lahko spodbuda vsem tistim, ki morda v sebi čutijo Gospodov klic, 
pa potrebujejo še nekaj zunanje spodbude, da zatem lahko z odločnim korakom 
stopijo na pot, po kateri že stopa novomašnik Rok. Že pred novo mašo in 
posvečenjem se bomo skupaj v župniji pripravljali na ta velik dogodek s svetimi 
mašami, ki jih bodo v tednu pred tem darovali duhovniki, ki so izšli iz Radovljiške 
fare. V soboto 29.6. na praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla, bo Rok ob 
9 uri v Ljubljanski stolnici po polaganju nadškofovih rok prejel duhovniško 
posvečenje. Zvečer istega dne pa ga bomo sprejeli pred župnijsko cerkvijo 
čemur bo sledila slovesna sveta maša, ki jo bo daroval gospod župnik. Rok 
pa bo »svojo« prvo - novo- mašo daroval v nedeljo ob 14 uri. Zvečer ob 19:30 
uri pa se bomo z litanijami Srca Jezusovega Gospodu skupaj zahvalili za dar 
duhovništva ter prosili blagoslova na Rokovi duhovniški poti. 

Prav je, da se še sam na kratko predstavim. Moje ime je Boštjan Dolinšek in 
sem bogoslovec 4 letnika iz župnije Svetega Benedikta v Stranjah nad Kamnikom. 
Trenutno pa že drugo leto na študiju teologije v Rimu. Rok me je že pred nekaj 
časa prosil, da bi sprejel vlogo caeremonierja na njegovi novi maši. To praktično 
pomeni, da bom v tednu pred novo mašo v vaši župniji ter tako po svojih najboljših 
močeh pomagal pri pripravi slovesnosti. Prav tako pa sem vam na voljo, da se 
name obrnete s kakršnimi koli vprašanji, ki so povezani z novo mašo. Upam, da bo 
ta slovesnost za vse nas in še posebej za vašo župnijsko občestvo trenutek 
razmisleka in zahvale za dar duhovništva preko katerega Gospod Jezus vedno 
znova vstopa na našo zemljo in nas spremlja na naših poteh.  

Za vaša vprašanja, predloge ter opombe pa sem na voljo na telefonski številki 
041-231-420 (najbolje je če napišete sms pa vas potem pokličem nazaj) ali preko 
elektronske pošte, na naslovu dolinsekb@gmail.com . 

Lepo vas pozdravljam, voščim blagoslovljen mesec maj ter se veselim našega 
srečanja v mesecu juniju.  

Boštjan Dolinšek, ceremonier        
 

GREGORIJANSKE SVETE MAŠE:  
Včasih se zgodi, da svojci ob pogrebu darujejo t.i. Gregorijanske svete maše (30 
svetih maš, ki jih mora duhovnik opraviti neprekinjeno). Ker župniki na svoji župniji 
ne moremo opraviti 30 zaporednih svetih maš za eno osebo, Gregorijanske svete 
maše oddamo naprej. Dar za Gregorijanske svete maše je malo višji (30 x 22 € = 
660 €). Kako je prišlo do t.i. Gregorijanskih svetih maš, kdo jih lahko opravi … bomo 
razložili v sledečem poglavju.  

1) Začetki »gregorijanskih maš« Sveti Gregor Veliki pripoveduje, da je v 
samostanu pri sv. Andreju na hribu Celiju v Rimu umrl menih Just, ki si je skril tri 

mailto:dolinsekb@gmail.com


zlate kovance. Po njegovi smrti je Gregor določil, naj se zanj opravi trideset dni 
vsak dan ena sveta maša. Ko se je opravila trideseta, se je rajni prikazal svojemu 
bratu Kopiozu in mu naznanil, da je rešen iz vic (sv. Gregor Veliki, Dialoghi 1. 4, 
pogl. 55, v: Migne, PL 77, 420). Ta dogodek je bil povod, da so v Zahodni Cerkvi 
začeli obhajati tako imenovane »gregorijanske svete maše«.  

2) Kako jih opraviti? Svete maše se morajo opraviti v tridesetih dneh in ne, da bi 
dve ali več maš opravili v enem dnevu. Ni nujno, da jih opravlja le en duhovnik. Vrh 
tega pa je koncilska kongregacija 24. februarja 1967 izjavila, da: »Če se zaporedje 
tridesetih maš iz nepredvidenega (npr. zaradi nenadne bolezni) ali iz kakega 
drugega pametnega vzroka (npr. pogrebne ali poročne maše) prekine, se po 
odločitvi Cerkve ohranijo sadovi prošnje, ki jih je doslej cerkvena praksa in 
pobožnost vernikov priznavala temu zaporedju tridesetih maš. Ordinarij pa naj po 
potrebi nadzira, da v tako važni stvari ne bo prišlo do razvad« (prim. AAS 59 /1967/, 
229-230). V tem odloku lahko vidimo pedagoško opozorilo, naj bi vernike poučili, 
da sama nepretrganost v maševanju ne učinkuje nekako magično, kakor da bi 
Boga prisilili, da dušam podeli določene sadove.  

3) Koliko maš sme duhovnik opraviti na dan? Duhovnik lahko na dan opravi le 
eno sveto mašo, za katero lahko dobi dar, ki ga je v določeni pokrajini določila 
Škofovska konferenca (prim. ZCP 951). V kolikor pa duhovnik zaradi pastoralne 
potrebe opravi na isti dan več svetih maš, mora dar za drugo ali tretjo mašo 
brezpogojno oddati za namene, ki jih določi ordinarij (drugi in tretji dar za sveto 
mašo mora oddati na škofijo). Edino na božični dan smejo po stari navadi vsi 
mašniki opraviti tri svete maše in si obdržati štipendij (ZCP 952). V srednjem veku 
(predvsem v času 9. in 13. stoletja) so mnogi maševali dvakrat ali trikrat na dan, da 
bi ustregli željam po votivnih mašah. To navado so pozneje mnoge sinode in papeži 
omejevali. Tako je na primer že papež Inocenc III. leta 1206 odredil, naj mašnik 
mašuje dvakrat na dan samo tedaj, če je to res nujno potrebno – »causa 
necessitatis«. Tudi po sedanjih navodilih je »binatio Missae« dovoljena samo ob 
posebnih pastoralnih potrebah, medtem ko ob nedeljah in zapovedanih praznikih 
celo trikrat (ZCP 905). Župnik je dolžan maševati za farane vsako nedeljo in praznik 
(ZCP Kan. 534).  

4) Koliko namenov sme duhovnik sprejeti za eno mašo? Zaradi pastoralne 
urejenosti je Cerkev določila, da se sme za eno mašo sprejeti le en dar oziroma le 
en namen, ki pa ni nujno, da je le za enega pokojnega, kakor to velja pri 
»gregorijanskih mašah«, ampak je lahko en namen za več pokojnih ali pa tudi za 
druge potrebe. p. Slavko Krajnc 

 

 

 

 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 12. 5.  Apd 13,14.43-52 Raz 7,9.14-17 
4. velikonočna ned., 

ned. dobrega 
pastirja 

8.00 ROK ANDRES  ANAMARIJA NOVAK  

10.00 starši prvoobhajancev starši prvoobhajancev 

NEDELJA, 19. 5.  Apd 14,21-27 Raz 21,1-5 

5. velikonočna 
nedelja 

8.00 ALJA ŠTENDLER CVETO URŠIČ 

10.00 BREDA GAŠPERIN ROMAN GAŠPERIN 

NEDELJA, 26. 5.  Apd 15,1-2.22-29 Raz 21,10-14.22-23 

6. velikonočna 
nedelja 

8.00 
BARBARA DEBELJAK 
RUS 

MIRKO PRISTOV 

10.00 ALEŠ VURNIK MOJCA FLAJS 

ČETRTEK, 30. 5.  Apd 1,1-11 
Ef 1,17-23 ali Heb 9,24-28; 
10,19-23 

Gospodov vnebohod 19.00 ROK PREŠERN  JANJA BORIČ 

NEDELJA, 2. 6.  Apd 7,55-60 Raz 22,12-14.16-17.20 

7. velikonočna 
nedelja 

8.00 SILVA PISEK MIRKO PRISTOV 

10.00 ROK ANDERLE MARIJA JEKOVEC  

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

                                 
8.00 

                                
 10.00 
19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† STANISLAV REHBERGER 
† HELENA BEŠTER 
ŠMARNICE 

PONEDELJEK 6. 5. 
DOMINIK SAVIO 

19.00 † STANKO EGART 

TOREK 7. 5. 
GIZELA, OP. 

19.00 
                                

† ANTON IN MARIJA INTIHAR 

SREDA 8. 5. 
BONIFACIJ, PP. 

19.00 
 

† IVANKA NOČ, 30. DAN 
V ZAHVALO 

ČETRTEK 9. 5. 
PAHOMIJ, PUŠ. 

19.00 
  

† 2 JANEZA IN ANA VURNIK 

PETEK 10. 5. 
JOB, SP. MOŽ 

19.00                                                           † 2 ANTONA AŽMANA 

SOBOTA 11. 5. 
ESTELA (ZVEZDANA), MUČ. 

LANCOVO:9.00 
DOM   10.00 

19.00                                                                           

ZA VOŠENSKO IN BARJANSKO POLJE 
† VERA IN † GRMOVI 
† FRANCE, OBL. IN ZUPANČEVI 

NEDELJA 12. 5. 
4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA 
PASTIRJA 
PANKRACIJ, MUČ. 

8.00 
10.00 

                              
19.00 

† JANEZ ROZMAN 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
ŠMARNICE 

 


