
 

 

  

 

 

NEDELJA 15. 9.  

24. NEDELJA MED LETOM 

ŽALOSTNA MATI BOŽA 

8.00                       

 

10.00    

 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† PRIJATELJI, SORODNIKI IN ZNANCI 

PONEDELJEK 16. 9. 

KORNELIJ, PAP. 

19.00                                  

 

                              

† PAVLA IN ANTON BAŠKOVČ 

TOREK 17. 9. 

LAMBERT, MUČ. 

7.00 

 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 

SREDA 18. 9. 

JOŽEF KUPERTINSKI, DUH. 

19.00 † ANDREJ AMON 

ČETRTEK 19. 9. 

JANUARIJ, ŠK., MUČ. 

19.00 

 

† ZUPANČEVI IN KOSTANJŠKOVI 

PETEK 20. 9. 

ANDREJ KIM IN KOREJSKI MUČ. 

19.00                   

 

† MIRAN KENDA 

SOBOTA 21. 9. 

MATEJ, AP., EV. 

DOM 10.00 

19.00 

† ANTON ŽELEZNIKAR 

† MARIJA POGAČNIK 

NEDELJA 22. 9. 

25. NEDELJA MED LETOM 

SLOMŠKOVA 

8.00 

10.00  

LANCOVO:11.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† DRUŽINE LAZAR, GRADIŠEK, LOTRIČ 

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 

PONEDELJEK 23. 9. 

PIJ IZ PIETRELCINE, DUH. 

19.00 

 

† STARŠI CENGLE IN SORODNIKI 

TOREK 24. 9. 

ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŠK. 

7.00 † MIKI DIMITROVSKI 

SREDA 25. 9. 

SERGIJ, MEN. 

19.00 † ANGELA MULEJ IN ŠIMNOVI 

ČETRTEK 26. 9. 

KOZMA IN DAMIAN, MUČ. 

19.00 

 

† FRANČIŠKA, MIHAEL IN MALČI PRETNAR 

 

PETEK 27. 9. 

VINCENCIJ PAVELSKI, UST. LAZAR. 

19.00                   

 

† STARŠI PALOVŠNIK IN PRETNAR 

 

SOBOTA 28. 9. 

VENČESLAV, MUČ. 

DOM:10.00 

19.00 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 

† MATEŽICOVI 

NEDELJA 29. 9. 

26. NEDELJA MED LETOM 

MIHAEL, GABRIJEL, RAFAEL, NADANGELI 

8.00 

10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† FRANCI PRETNAR 

 

PONEDELJEK 30. 9. 

HIERONIM, DUH., C. UČ. 

19.00 V ZAHVALO SVETEMU DUHU 

Nedelja, 1. 9. 2019 leto XXXIV (638) 

PRED OČMI JE POTREBNO IMETI CILJ 
Treba je opredeliti cilj. Pomanjkanje jasnega cilja je eden najpomembnejših 
vzrokov za neuspeh na kateremkoli področju življenja. Ljudje na vprašanje, 
kakšen cilj imajo, praviloma odgovorijo: želim imeti neko normalno službo, želim 
biti srečen, ne vem itd. Če pozorno prisluhnete, boste ugotovili, da bodo 
uporabili besedo želim, ki opredeljuje želje, med željami in cilji pa je ogromna 
razlika. Natančno opredeljeni cilji so kot magnet. Vlečejo nas k sebi in poskrbijo, 
da ustrezne ljudi vleče k nam. Za uspeh ni nič pomembnejšega od jasno in 
pravilno zastavljenega cilja. Zgodbica, povzeta po Alici v čudežni deželi pove 
prav to. Med tavanjem po neznani deželi se je Alica znašla na velikem križišču. 
Ker ni bila prepričana, kam naj gre, je zastala, se ozrla in opazila mačka, ki je 
mirno sedel ob poti. Prosila ga je za pomoč in ga vprašala: »Oprostite, mi lahko, 
prosim, poveste, po kateri poti naj grem?« »Odvisno od tega, kam želiš priti,« ji 
je odgovoril maček. »Ne vem, kam želim priti,« je rekla Alica. »Potem je 
povsem vseeno, katero pot ubereš,« ji je odgovoril maček. Cilja, ki ga ne vidiš, 
ne moreš zadeti! In potem si nejevoljen, ker ne dosežeš nečesa, česar sploh 
nisi natančno definiral. John Rockefeller je bil najbogatejši človek, ki je kdaj 
živel, njegovo bogastvo bi bilo danes vredno sedem tisoč milijard dolarjev.
 

TOREK 1. 10. 

TEREZIJA D. J., DEV. 

/  

SREDA 2. 10. 

ANGELI VARUHI 

19.00 ZA ZDRAVJE 

ČETRTEK 3. 10. 

GERARD, OP. 

19.00 † BOJAN HORVAT 

PETEK. 4. 10. 

FRANČIŠEK ASIŠKI, RED. UST. 

19.00 † MIRAN KENDA 

SOBOTA 5. 10. 

MARIJA FAVSTINA, RED. 

DOM:10.00 

19.00 

† ANTON ŽELEZNIKAR 

† MILKA LOTRIČ 

NEDELJA 6. 10. 

27. NEDELJA MED LETOM 

BRUNO, UST. KARTUZIJANOV 

8.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† ALOJZIJ FAJDIGA, OBL. 



Redko je dajal intervjuje in nastopal v javnosti. Tik pred smrtjo pa je spregovoril za
revijo Forbes, ki je bila tedaj ġe razmeroma neznana. Na vpraġanje, kaj potrebuje-
mo za uspeh, je odgovoril: èPrebral sem veliko knjig in spoznal ġtevilne uspeġne
ljudi, na koncu pa sem doumel, da je za uspeh potrebno le dvoje: prviļ, da ļlovek
NATANĻNO ve, kaj ģeli doseļi, in drugiļ, da je PRIPRAVLJEN PLAČATI CENO 
TEGA. Definirajmo si za to leto 10 ciljev, ki naj  bodo napisani tako, da ni nobe-
nega dvoma, kaj želijo povedati, ki bodo torej natančni. 

NAŠI RAJNI:  Marjeta Rajner, roj. Koselj, Srednja vas v Bohinju; Tanja Kozinc, 
roj. Pogačnik, Radovljica; Cecilij Slemnik, roj. Pretnar; Radovljica. Gospod, daj 
našim rajnim večni mir in pokoj. 

Za † Cecilijo Slemnik so n.n. darovali 2 sv. maši. 
 

NAŠI KRŠČENCI: Samuel Tomše, sin Igorja Tomšeta in Naomi, roj. Pusey; 
Patrik Žepič, sin Tomaža Žepiča in Mateje Gruden. Čestitamo.  
 

DRUŽINSKA SV. MAŠA bo v nedeljo 1. 9. in 6. 10. 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:. 14. 9.: Pristov-Resman; 28. 9.: ml. zakonska; 12. 10.: 

st. 

zakonska; 26. 10.: Pritrkovalci; 9. 11.: Uršič – Fajdiga; 23. 11.: Bohinc – Koselj.

 

 

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. 
 

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

STIČNA MLADIH: sobota, 21. 9. ob 9.30. Predviden odhod iz Radovljice 
(avtobusna postaja) ob 7.15. Prijave sprejemam v župnišču oz. na mladinskem 
verouku. Vstopnina je 5€. 
 

VABILO: 
Leto je že okoli in mladinski pevski zbor Na_Vdih spet vabi v svoje vrste. 
Vabljeni vsi polni veselja, navdiha, živahnosti, mladostne svežine predvsem pa 
želje po petju in še bolj dejavnem sodelovanju pri sveti maši. Če si letos 
devetošolec, si že dovolj star, da se nam pridružiš. Vaje potekajo vsako 
soboto ob 19.00 uri, prva vaja pa bo v soboto 28. 9. 2019 ob 19.00. Zbor 
vodi Lara Willewaldt. 
 

Otroški pevski zbor Regratove lučke letos začenja s pevskimi vajami 8. 9. ob 
8.50. Vaje bodo kot lani ob nedeljah med obema mašama. Vabimo vse otroke 
od 2. do 8. razreda. Zbor vodi Lucija Urh 
 

Zbor Skala: četrtki ob osmih. Za več stopi zraven 5. septembra. Gašper Urh. 

KARIZMATIČNA PRENOVA V DUHU ZA GORENJSKO pripravlja seminar, ki 
bo potekal v Radovljici od 16.10. do 20.11.2019 v župnijski cerkvi sv. Petra 
enkrat na teden ob sredah po sv.maši. 

Pravočasno bodo v cerkvi tudi dosegljiva vabila z vsebino predavanj in 
predavatelji! 

Prosimo tudi za molitev za uspeh tega seminarja! 

 

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO: Znova bomo začeli šolsko in veroučno 
leto. Pred nami so ure verouka, ki bodo šolarje pripravljale na krščansko 
življenje ter na prejem zakramentov svete evharistije (prvo sveto obhajilo) in 
svete birme. Kateheza je ena osnovnih nalog Cerkve. V vsaki župniji naj bi bila 
možnost spoznavanja Boga, vere, Svetega pisma in zakramentov. Vse to nudijo 
veroučna srečanja, ki so usklajena z devetletko. Po končani devetletki pa so 
mladi povabljeni v mladinsko skupino, kjer na drugačen način skupaj iščemo pot 
skozi življenje ob težavah in radostih, ki jih posebej doživljajo mladi. Vzgoja se 
začenja v družini, to so starši obljubili že pri krstu svojega otroka, verouk je tako 
le nadgradnja odnosa z Bogom, ki ga je otrok pridobil od svojih staršev. Brez 
nedeljske svete maše si ne moremo predstavljati krščanskega življenja. 

Fante, ki so že prejeli sveto obhajilo, vabim, da se pridružijo ministrantom in 
pobliže spoznavajo življenje čisto blizu oltarja. Šolarji lepo vabljeni, da se 
vključijo v cerkveni otroški pevski zbor, da bodo lepo sodelovali in še globlje 
doživljali skrivnost svete maše. Pripravniki na sveto birmo bodo letos od bližje 
spoznavali življenje v domači župniji in se tako pripravili na Življenje, ki prihaja, 
ko bodo z zakramentom svete birme vstopili v svet samostojnosti in 
odgovornosti. Letos bomo z birmanci imeli birmanske skupine, z birmanskimi 
animatorji. Dragi starši, poleg vseh skrbi, ki jih imate za družino, radi svojim 
otrokom omogočite tudi lepo versko izkušnjo in jih vključite v župnijsko življenje 
(ministranti, bralci, pevci, skavti, mladinci, animatorji, Karitas…). Hvala vam 
starši, ker imate radi svoje otroke in jim želite samo najboljše! 
 

SVETA MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA bo v nedeljo, 8. 
septembra, ob 10. uri. K tej sveti maši ste povabljeni vsi šolarji in njihovi starši. 
Med sveto mašo bomo blagoslovili tudi šolske torbe, ki jih bodo otroci položili 
pred oltar, in tako prosili Jezusa, naj nas spremlja skozi šolsko leto. 
 

CENE UČBENIKOV:  
1. razred: delovni zvezek 10,00 EUR + liturgični zvezek 3,50 EUR  
2. razred: delovni zvezek 10,00 EUR + liturgični zvezek 3,50 EUR  
3. razred: delovni zvezek 10,00 EUR + liturgični zvezek 3,50 EUR  
4. razred: knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,00 EUR + liturgični zvezek 3,50 EUR  
5. razred: knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,00 EUR + liturgični zvezek 3,50 EUR 
6. razred: knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,00 EUR + liturgični zvezek 3,50 EUR  
7. razred: knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,00 EUR + liturgični zvezek 3,50 EUR  
8. razred: učbenik Izbrani 10,00 € + liturgični zvezek 3,50 EUR  

http://16.10.do/


9. razred: učbenik Izbrani 10,00 € + liturgični zvezek 3,50 EUR 
 

Priporočamo tudi otroško revijo Mavrica, ki izhaja enkrat mesečno. Vsak mesec 
prinaša besede in slike, potrebne za zdravo in veselo duhovno rast. Letna 
naročnina je 39,90 EUR. 
Prispevek na družino boste poravnali ob vpisu otrok. 
 

URNIK: 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK 

14.00 4. RAZRED   3. RAZRED 

15.00 5. RAZRED 7. RAZRED 6. RAZRED 8. RAZRED 

16.00  2. RAZRED 1. RAZRED 9. RAZRED 
 

VEROUK 2019/20: vpis 

Datum: Kdaj: Kje: 

02.09.17 16.00-18.30 v župnišču. 

05.09.17 8.00-10.00 in 
16.00-18.30 

v župnišču. 

06.09.17 8.00-10 in 
16.00-18.30 

v župnišču. 

 

ZAKAJ OTROCI V NAŠI DRUŽINI NIMAJO PAMETNIH TELEFONOV 
 

Namesto pametnih telefonov imajo otroci v naši družini telefone na preklop. 
Drži, je sporno. In zahtevno. Toda znanost je odločno na naši strani 
Vemo, da je čezmerna uporaba pametnih telefonov in tablic uničujoča. 
Vprašanje je, kaj storiti v zvezi s tem, zdaj ko je Pandorina iPhone skrinjica 
odprta. 
 Ko se pripravljam na simpozij o tehnologiji in človeku, ne raziskujem le 
negativnih učinkov pametnih telefonov, ampak tudi načine, kako se uspešno 
boriti proti njim. V naši družini je takole … 
Moj sin se mora ukvarjati s športom 
Moj sin ni ljubitelj košarke, je pa član košarkarske ekipe na svoji gimnaziji. 
Zakaj? Zato ker mu že nekaj let govorimo, da se morajo vsi člani naše družine 
ukvarjati s športom. Lahko tečejo (hčerka je v tekaškem klubu), lahko plavajo 
(več otrok profesorjev je v plavalnem klubu) ali pa igrajo v nogometni rekreativni 
ligi. Ampak z nečim se morajo ukvarjati. 
Udeleževati se morajo tudi pomembnih verskih dogodkov v domačem kraju in 
delati domače naloge. Zakaj? Ker so vse te stvari pravo nasprotje obsedenosti 
z družbenimi mediji. Razložil bom, zakaj. 
 

Jean Twenge v svoji knjigi iGen opozarja, da je z razcvetom digitalnih medijev 
med ljudmi tudi več depresije, anksioznosti in samomorov. V nadaljevanju 

pokaže, da ta korelacija ni naključje: otroci, ki veliko časa preživijo pred 
televizorji in uporabljajo pametne telefone, tablice in računalnike, so bolj 
dovzetni za depresivno, anksiozno in samomorilno vedenje. 
 

Otroci, ki se redno ukvarjajo s športom ali so kako drugače telesno aktivni, tisti, 
ki obiskujejo verske obrede, berejo knjige, se družijo s prijatelji in delajo domače 
naloge, pa so manj nagnjeni k depresiji, tesnobi in samomoru. 
Ameriški razvojni psiholog Douglas Gentile je osnovne človekove potrebe 
razdelil na: 

 avtonomijo (ko se počutimo, da imamo stvari pod nadzorom), 

 pripadnost (ko smo del skupnosti) in 

 kompetentnost (to, da smo v nečem dobri). 
Družbeni mediji, na primer igranje videoigric, otrokom dajejo občutek, da imajo 
vse troje, a jim ne pomagajo, da bi pridobili spretnosti, ki jih za to potrebujejo. 
  

Pozitivno vedenje, ki ga omenja Twengova, pa jim pomaga pridobiti te 
spretnosti. Šport nam nudi zadovoljstvo videoigric, a v resničnem življenju. 
Verske dejavnosti nam pomagajo pri obvladovanju samega sebe in nam dajejo 
občutek pripadnosti, obenem pa postajamo tudi bolj samozavestni. Akademske 
dejavnosti pa povečajo našo kompetentnost in nas utrdijo v akademski 
skupnosti. 
Bravo, Francija! 
V Franciji so se odločili za zelo “sporen” korak: v srednjih šolah so prepovedali 
pametne telefone. Ta korak je bil zelo sporen tudi za našo družino. Še bolj 
problematično je bilo to, da smo jim odvzeli tablico, ki so jo starejši otroci na 
zahtevo srednje šole morali uporabljati pri pouku. Šoli smo sporočili: Ne. Nič 
več. 
Zato je bilo dobrodošlo, ko smo slišali, kaj je imela o tem povedati Francija. “Če 
želimo otroke pripraviti na 21. stoletje, jim moramo dati sodobna orodja,” je za 
ameriški medij New York Times izjavil francoski minister za izobraževanje Jean-
Michel Blanquer. 
 

To zveni podobno, kot so trdili na naši šoli v prid uporabi tablic … dokler ni 
francoski minister naštel, katera so ta sodobna orodja: obvladanje matematike 
in splošne kulture, razvijanje kakovostnih medosebnih odnosov, zmožnost 
komunikacije z drugimi, razumevanje in spoštovanje ljudi. 
Točno tako. Tega jih je treba naučiti. In uporaba tablic jih ne nauči skoraj 
ničesar. 
V istem članku francoska raziskovalka Monique Dagnaud poudarja, da pametni 
telefoni otrokom posredujejo nasprotne vrline, kot so potrebne za uspešno delo 
v šoli: pametni telefoni jim nudijo takojšnje zadovoljstvo, šolsko delo pa zahteva 
potrpežljivo učenje, ki je poplačano šele čez leta. 
 In to želimo za otroke v naši družini. 

https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/europe/france-smartphones-schools.html
https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/europe/france-smartphones-schools.html


The Wall Street Journal navaja še en razlog, zakaj pametni telefoni niso 
združljivi s šolo. Na univerzi v San Diegu v Kaliforniji so testirali 520 študentov 
in ugotovili, da bliže, kot so imeli svoje pametne telefone, slabše so se odrezali 
– že sama navzočnost telefona, pa čeprav le v nahrbtniku, jih je zmotila. 
Torej, če jim je prav ali ne, naši otroci imajo telefone na preklop. In počasi jim to 
postaja všeč. 
Ojoj, tudi oče se mora spremeniti! 
Toda vse moje pridiganje v naši družini nič ne pomaga, dokler sem sam 
zasvojen s pametnim telefonom. 
Ko sem si ogledal odlično TED-predavanje Cala Newporta (13-minutno 
predavanje, vredno ogleda), sem sklenil, da moram to spremeniti. V svojem 
delu Deep Work gre Newport še dlje kot v predavanju: izpostavi pomembnost 
dela brez kakršnihkoli motenj, če želimo doseči odličnost. 
Paul Greenberg je pred nedavnim izračunal čas, ki ga porabimo na mobilnih 
telefonih. Ugotovil je, da na leto za to izgubimo več kot tri mesece. Naštel je 
različne stvari, ki bi jih lahko počeli namesto tega: vrtnarjenje, branje, telesna 
vadba, igranje inštrumenta, učenje tujega jezika ali pa preprosto preživljanje 
tako zelo pomembnega nemotenega časa z družino. 
  

V ta seznam ni vključil molitve – pa bi jo moral. Dnevno na telefonu preživimo 
dve uri in pol. Predstavljajte si, kakšnih milosti bi bili lahko deležni, če bi 
namesto tega vsak dan eno uro preživeli pred Najsvetejšim. 
Starši, ki odložijo svoje telefone, s tem sporočajo: “Življenje je vredno živeti in 
moja družina si zasluži mojo nedeljeno pozornost.” 
Gospod, daj mi milost, da bom zmogel to reči svojim otrokom. 
Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila ameriška izdaja Aleteie. 
Prevedla in priredila Urška Vintar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 8. 9.  Mdr 9,13-18 Flm 1,9-10.12-17 

23. nedelja med 
letom, katehetska 

8.00 RUDI MIKOLAJ ANAMARIJA NOVAK  

10.00 MARIJA JEKOVEC MIHA GAŠPERIN  

NEDELJA, 15. 9.  2 Mz 32,7-11.13-14 1 Tim 1,12-17 

24. ned. med letom, 
ned. svetniških kand. 

8.00 ROK ANDERLE MAGDA ROZMAN  

10.00 ROK PREŠERN  ALENKA ROGELJ 

NEDELJA, 22. 9.  Am 8,4-7 1 Tim 2,1-8 

25. nedelja med 
letom, Slomškova 

8.00 SILVA PISEK MIRKO PRISTOV 

10.00 MOJCA FLAJS ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 29. 9.  Am 6,1.4-7 1 Tim 6,11-16 
26. nedelja 
med letom 

8.00 ALJA ŠTENDLER STANKA REHBERGER 
10.00 JANEZ RESMAN URŠKA WILLEWALDT 

NEDELJA, 6. 10.  Hab 1,2-3;2,2-4 2 Tim 1,6-8.13-14 

27. nedelja med 
letom, rožnovenska 

8.00 DARINKA DEŽMAN ROK ANDRES 

10.00 JOŽICA ROGAČ  JANJA BORIČ 

 
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 1. 9. 

22. NEDELJA MED LETOM 

ANGELSKA 

8.00 

10.00 

 ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

ZA BLAGOSLOV V ZAKONU 

ZA ŽIVE IN † NOVAKOVE 

PONEDELJEK 2. 9. 

MARJETA, DEV.  

19.00 † MARJETA RAJNER, 30. DAN 

TOREK 3. 9. 

GREGOR VELIKI, PAP., C. UČ. 

7.00 

                               

ZA SVETOST NOVOMAŠNIKOV 

SREDA 4. 9. 

ROZALIJA, DEV. 

19.00 

 

† STARŠI KEMPERLE 

ČETRTEK 5. 9. 

MATI TEREZIJA, RED. 

19.00 

  

SOSEDJE ZA SOSEDA  

 

PETEK 6. 9. 

ZAHARIJA, PR. 

19.00                                                          † IVANKA KASTELIC 

SOBOTA 7. 9. 

REGINA, MUČ. 

DOM   10.00 

19.00                                                                          

† ANTON ŽELEZNIKAR 

† KATEŽEVI 

NEDELJA 8. 9. 

23. NEDELJA MED LETOM 

ROJSTVO DEVICE MARIJE 

8.00 

10.00                             

 

† GLIHOVČEVI 

† VILMA GRIMANI 

PONEDELJEK 9. 9. 

PETER KLAVER, RED. 

19.00    † S. ZMAGA RADEJ 

TOREK 10. 9. 

NIKOLAJ TOLETINSKI, SPOK. 

7.00 

 

V DOBER NAMEN 

SREDA 11. 9. 

BONAVENTURA, RED. 

19.00 † JERNEJ PORENTA 

ČETRTEK 12. 9. 

MARIJINO IME 

19.00 † ANA IN MILENA KOMAN 

PETEK 13. 9. 

JANEZ ZLATOUSTI, ŠK., C. UČ. 

19.00 † CECILIJA SLEMNIK, 30. DAN 

SOBOTA 14. 9. 

POVIŠANJE SV. KRIŽA 

POKOP. KAPELA SV. 

KRIŽA: 9.00 

 DOM 10.00 

  19.00 

ZA VSE, KI POČIVAJO NA RADOVLJIŠKEM 

POKOPALIŠČU 

† ERNESTA ROZMAN 

† FRANČIŠKA IN DIMITRIJ SAJENKO 

https://www.wsj.com/articles/how-smartphones-hijack-our-minds-1507307811
https://www.youtube.com/watch(13%20minut,%20vrednih%20ogleda)
https://www.youtube.com/watch(13%20minut,%20vrednih%20ogleda)
https://www.amazon.com/Deep-Work-Focused-Success-Distracted/dp/1455586692
https://www.nytimes.com/2018/12/31/opinion/smartphones-screen-time.html
https://aleteia.org/2019/01/14/this-is-what-my-family-is-doing-with-smartphones-and-tablets-and-why/



