GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
PONEDELJEK 10. 2.
ALOJZIJ STEPINAC,
ŠK., MUČ.
TOREK 11. 2.
LURŠKA MATI BOŽJA
SREDA 12. 2.
EVLALIJA, MUČ.
ČETRTEK 13. 2.
JORDAN, RED.
PETEK 14. 2.
VALENTIN, MUČ.
SOBOTA 15. 2.
KLAVDIJ, RED.
NEDELJA 16. 2.
6. NEDELA MED
LETOM
JULIJANA, MUČ.
PONEDELJEK 17. 2.
ALEŠ, RED. UST.
TOREK 18. 2.
FLAVIJAN, ŠK.
SREDA 19. 2.
BONIFACIJ, ŠK.
ČETRTEK 20. 2.
SADOT, MUČ.
PETEK. 21. 2.
IRENA, DEV.
SOBOTA 22. 2.
SEDEŽ SV. PETRA
NEDELJA 23. 2.
7. NEDELJA MED
LETOM
POLIKARP, ŠK., MUČ.

17.00 † IVAN ZORMAN, 30. DAN

17.00 † ALOJZIJ IN HELENA VURNIK
17.00 † ANGELA ROZMAN, OBL.
17.00 ZA MILOST VERE IN ZDRAVJE V
DRUŽINI
DOM 10.00 † JOŽE DULAR
18.00 † ANŽE SODJA
8.00 † BOHINC
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† MINKA IN LUDVIK ČERNE
18.00 † JULIJANA EGART
7.00 ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH
18.00 † STARŠI MIHELČIČ
18.00 † JANEZ HABJAN
18.00 † ŽIBERT IN PREŠEREN
DOM:10.00
18.00
8.00
10.00

† ROMAN RODMAN
† JANEZ PAHIČ, OBL.
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† DANIJEL JAGODIC IN † JEREBOVI
IN ROZMANOVI

Življenje je vedno tesno povezano s svobodo in širino. Kdor živi, svobodno diha,
se čuti, se razvija in se razcveta. Prav živeti vedno pomeni: čutiti, biti občutljiv,
živeti z vsemi čuti. Samo pozunanjenega življenja se človek ne more veseliti.
Veselim se lahko le življenja, ki zasluži to ime: to pa pomeni živost in čutnost,
polnost življenja. To je življenje, ki cveti in je rodovitno, da lahko tudi drugi živijo
iz njega. V življenju je vedno treba tudi deliti: živeti pomeni biti v odnosu.
Življenje si želi izmenjave. Življenje in veselje sta tesno povezana. V tem smislu
je Aristotel tudi definiral veselje, saj je zanj »izraz izpolnjenega življenja«. Če
resnično živim v polnosti, občutim tudi veselje. Potem ne potrebujem nobenih
vzpodbud, naj se življenja veselim. Če moje življenje cveti, če je rodovitno, če
teče in žubori, je vedno povezano tudi z veseljem. Veselje je izraz polnosti
življenja. Anselm Grün, Veseli se življenja
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NAŠI RAJNI: Janez Habjan, Radovljica; Branko Šlajmar, Radovljica; Ivan
Zorman, Radovljica. Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj.
Za † Janeza Habjana so darovali: sestra Tončka z družino: 2 sv. maši;
sosedje: 1 sveto mašo; Žibertovi 1 sveto mašo.
DRUŽINSKA SV. MAŠA bo v nedeljo 2. 2. 2020 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: 18. 1. Pritrkovalci; 1. 2. Uršič – Fajdiga; 15. 2.:
Zvonarji; 29. 2.: Pristov – Resman.
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.
DOGODKI 2020:
Duhovne vaje: birmanci: Velesovo: 20. do 22. marec
Duhovne vaje prvoobhajanci: Bled (sestre HMP): 17. 19. april
Prvo sveto obhajilo: Radovljica: 10. maj ob 10.00
Začetek birmanske devetdnevnice: 28. maj.
Birma: Radovljica: 7. junij ob 11.00
Procesija sv. Rešnjega Telesa s sv. mašo (podelitev spričeval): 14. junij ob
9.00
Zakonski jubilanti: 17. maj ob 10.00
Župnijska slovesnost ob zavetniku župnijske cerkve sv. Petra (sv. maša +
golaž): 28. junij.
Oratorij: 12. julija - 18. julija.
STATISTIKA 2019
KRSTI:
V letu 2019 je bilo v Radovljiški župniji 26 krstov (2018 – 28, 2017 – 31,
2016 – 34,), 15 dečkov in 11 deklic.
Otrok iz cerkvenega zakona je bilo krščenih 14, iz civilnega zak. 2,
nezakonskih pa 10. Od teh je bilo 9 krščencev iz drugih župnij.
CERKVENE POROKE:
V preteklem letu je cerkveno poroko v naši župniji sklenilo 7 parov (2018 –
14, 2017 - 6). 6 Parov iz domače župnije in 1 par od drugod.
K PRVEMU OBHAJILU je pristopilo 23 otrok (2018 – 21, 2017 – 31). Pri
svetih mašah pa je bilo v celem letu razdeljenih 37.500. obhajil.

ZAKRAMENTE NA DOMU prejme 9 ostarelih in bolnih, ki ne morejo priti v
cerkev. Vsako soboto je tudi maša v domu dr. Janka Benedika in enkrat
mesečno prejmejo obhajilo po sobah vsi tisti, ki to želijo.
CERKVENO POKOPANIH je bilo 32 župljanov (2018 – 39, 2017 – 32, 2016 –
26), od tega 21 žensk in 11 moških. Najstarejša umrla ženska je imela 98 let,
najmlajša umrla ženska je imela 48 let. Povprečna starost žensk ob smrti je bila
82,57 let (2018 – 79,5; 2017 – 80,1). Najstarejši moški je ob smrti dopolnil 87
let, najmlajši pa 31 let. Povprečna starost umrlih moških je bila 68 let (2018 –
6,9; 2017 – 71,25). Povprečna starost vseh umrlih je bila 77,56 let (2018 – 78,3;
2017 – 74,6). 8 pokojnikov pa je bilo previdenih.
Ob začetku leta se je v veroučno šolo vpisalo 186 (2019 – 179) veroukarjev.
Verouk poučujemo trije kateheti, župnik in dve katehistinji.
V letu 2019 je nedeljske maše povprečno obiskovalo 385 (2018 – 297, 2017 –
401) ljudi. To je seštevek dveh nedelj v letu, ki se deli z 2. Običajno se šteje
marca in novembra, ko je pri mašah manj ljudi.
GOSPODARSTVO:
V letu 2019 smo poplačali dolgove do mojstrov, Sedaj imamo še dolg do
nadškofije Ljubljana, ki nam je posodila sredstva. V letošnjem letu bomo vse
usmerili v poplačilo tega posojila. Priporočam se vam še naprej za vaše darove,
še posebej z mesečnimi ofri.
Ker smo v letu 2019 bili usmerjeni v poplačilo dolgov obnove župnijske cerkve.
Deležni smo bili darov posameznikov za različne stvari: darovane so bile panele
za ogrevane župnijske cerkve (5 vrst sredinskih klopi). Montirale so se v soboto
4. 1. 2020. Posamezniki so darovali tudi za obnovo slik križevega pota. Šest slik
+ okvirji križevega pota pa trenutno restavrirajo v delavnici.
Darovalec je daroval za obnovo slike Povišanja sv. Križa iz pokopališke kapele.
NAČRTI 2019: Odplačati dolg do Nadškofije Ljubljana.
Na pokopališki kapeli bo potrebno v prihodnosti še obnoviti zvonik in zamenjati
kritino, v župnijski cerkvi pa čakajo obnove trije stranski oltarji, klopi v sredini
cerkve in križev pot. Vse to bomo obnovili, vendar bomo najprej odplačali dolg.
Zahvaljujem se vam za vaše zaupanje. Skupnimi močmi smo veliko naredili.
Želim vam blagoslovljeno leto 2020.
MINI SVETOPISEMSKI MARATON. Božja beseda je beseda ljubezni. Tudi letos
jo bomo kot uvod v nedeljo Svetega pisma brali skupaj – sebi in drugim. Naj bo
to priložnost, da se skupnost poveže, doživi Božjo prisotnost in se odpre
Svetemu Duhu. Tako bo naš mini maraton gotovo obrodil sadove. Sveto pismo
bomo brali v soboto, 25. januarja, v župnijski kapeli. Z branjem bomo pričeli
ob 7. uri in bomo neprekinjeno brali do večerne svete maše (ob 18. uri).
Vsak župljan je povabljen, da si kadarkoli čez dan vzame čas in pride v kapelo,
kjer lahko bere ali pa le posluša Božjo besedo. Posebej pa ste vabljene skupine,
ki delujete pod okriljem župnije (zbori, skavti, molitvene skupine, ŽPS, zakonski
skupini, …), da se opogumite in poskrbite za branje v enem od enournih

terminov, da bo branje res potekalo nepretrgano. Če bi bilo bralcev več, bomo z
branjem pričeli prej! Prisotni v kapeli se z branjem izmenjujejo, tako da bralec
vsakič, ko pride na vrsto, prebere le eno poglavje. Branje Svetega pisma v naši
kapeli ni tekmovanje v brezhibnem branju. Je branje srca in duše. Zato je vsak
človek, vsak glas, vsak prisotni dragocen v Božjih in naših očeh. Bodimo podobni
učencem, ki so dan za dnem v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali
evangelij o Kristusu Jezusu (Apd 5,42).
IZGANJALEC HUDIČA – EKSORCIST Eksorcist, ki je skoraj 6-tisočkrat izganjal
hudiča o tem, kako ta vstopa v ljudi in na kak način deluje. Pater Francisco Lopez
Sedano, predstavnik Misijonarjev sv. Duha, je 80-letni eksorcist iz Mehike,
deželni koordinator eksorcizma mehiške nadškofije. V 40 letih služenja je
izganjal hudiča več kot 6.000-krat. Za Catholic News Agency je zatrdil, da se ga
hudič boji ter z bralci delil svoje izkušnje in spoznanja. Ko mu hudič govori preko
obsedenih ljudi, mu odgovori: »Jaz sem nihče, vendar prihajam od Kristusa,
tvojega Gospoda in Boga in ti boš odšel ta trenutek – ukazujem ti v Njegovem
imenu, da pojdi. Ven! «V intervjuju je poudaril nekaj stvari, ki se jih je naučil v
letih delovanja kot eksorcist. Hudič je oseba in v človeka pride le, če mu slednji
odpre vrata. Prvič, hudič je oseba in ne stvar. Jezus se je s hudičem večkrat
soočil, z njim govoril. Hudič nas »želi ločiti od Boga, nas prestrašiti, nam groziti,
da bi začeli trepetati. Prinaša nam lenobo, utrujenost, zaspanost, nezaupanje,
obup, sovraštvo; vse negativno. «Drugič, hudič pride v človeka, če mu ta dovoli.
»Ne more vstopiti v nas, če ne odpremo vrat. Zaradi tega Bog prepoveduje
prakticiranje magije, vraževerja, čarovništva, čaranja, astrologije, klicanja umrlih
in duhov, vedeževanja. To je sedem dežel laži in prevare.« Posebna obnašanja
obsedencev: tudi plezajo po stenah. Prav tako je spoznal, da se obsedeni
obnašajo na poseben način: kričijo, lajajo kakor psi, ječijo, se plazijo kakor kače.
In takšnih oblik je več tisoč, pravi. Lahko celo plezajo po stenah ali letijo. Pri
enem iz njegovih primerov je 18-letni fant potisnil pet velikih klopi, ki bi sicer
zaradi teže potrebovale moč desetih. »Imel je ne-verjetno moč. Morali smo ga
spraviti med tri ljudi, da smo lahko izvedli eksorcizem.« Včasih obsedena oseba
»sliši glasove, čuti sovraštvo do Boga, čeprav je prej verovala. Drugi ljudje imajo
bolečine v hrbtu, čeprav zdravniki trdijo, da so popolnoma v redu.« »Satanove
rane so nad dosegom klinične medicine,« dodaja. »Ljudje živijo s konstantno
diarejo, nič je ne more odpraviti; imajo bolečine v očeh, a oftalmologi ničesar ne
najdejo. So rane, ki jih znanost ne zazna.« Eksorcizem in njegovo poslanstvo na
Zemlji. Za konec je dejal, da so ga desetletja služenja naučila, da je eksorcizem
njegovo Božje poslanstvo. Pred 40 leti je postal eksorcist »iz potrebe« po tem,
ko je videl več »resnih in bolečih primerov.« »Drugi duhovnik, ki je bil vključen v
eksorcizem, mi je pokazal, da je boj z zlim obveza. Dejal mi je, da moram v to
stopiti po Božjem ukazu.«Demon, ki se specializira v napadanju družin. Eksorcist
Cesar Turqui trdi, da obstaja demon, ki se specializira v napadanju družin.
Omenjen je v Tobijevi knjigi pod imenom Asmodeus. V Stari Zavezi je ubil sedem
Sarinih mož, v puščavi ga je priklenil sv. Rafael. Turqui je dejal, da je ravno ta
demon prisoten pri veliko eksorcizmih. »Spominjam se mladega para, zelo po-

vezanega, ki je želel skleniti zakonsko zvezo, vendar je moralo dekle opraviti
eksorcizem, da se je osvobodilo.« Med eksorcizmom je bil demon besen in je
eksorcistu grozil, da bo ubil dekle, če ne prepreči poroke. »Očitno je bila grožnja
lažnivca, ki se seveda ni izpolnila.« Demon družino napada tudi preko ideologij,
načina življenja, individualističnega razmišljanja in vedno večjega števila ločitev.
Papež Frančišek: Krščansko življenje brez skušnjav ni krščansko. Papež
Frančišek je spregovoril o tem, da so skušnjave in boji neločljiv del življenja
kristjana. »Zato sveti Pavel govori o krščanskem življenju kot o boju:
vsakodnevnem boju. Bitki!« V zvezi z dnevnim evangelijem, ki govori o tem, kako
se je ob Jezusu zbrala velika množica, v kateri je ozdravil mnogo ljudi. »Jezus je
bil ganjen, ko je videl te ovce brez pastirja, ki jih je k njemu vodil Sveti Duh,« je
dejal papež. Ustavil se je tudi ob koncu odlomka: »In kadar so ga videli nečisti
duhovi, so padali predenj in vpili: ‚Ti si božji Sin.‘« Dejal je, da nas pogosto, ko
se poskušamo približati Bogu, nečisti duhovi poskušajo zaustaviti, nas skušajo
zavesti v skušnjavo. Toda ravno skušnjava je redni del življenja kristjana, je
poudaril. »Krščansko življenje brez skušnjav ni krščansko. Je ideološko,
gnostično, vendar ne krščansko.«

SEZNAM BRALCEV:
1. berilo:
NEDELJA, 26.
1.
3. nedelja med
letom, ned.
Svetega pisma
NEDELJA, 2.
2.
Jezusovo
darovanje Svečnica
NEDELJA, 9.
2.
5. nedelja med
letom
NEDELJA, 16.
2.
6. nedelja med
letom
NEDELJA, 23.
2.
7. nedelja med
letom

8.00
10.00

8.00
10.00

8.00
10.00

8.00
10.00

8.00
10.00

GODOVI IN MAŠNI NAMENI

2. berilo:

Iz 8,23-9,3

1 Kor 1,10-13.17

BREDA GAŠPERIN

ROMAN GAŠPERIN

ROK PREŠERN

ALENKA ROGELJ

Mal 3,1-4

Heb 2,14-18

RUDI MIKOLAJ

ANAMARIJA NOVAK

SANDI WILLEWALDT

ANDREJA BOHINC

Iz 58,7-10

1 Kor 2,1-5

DARINKA DEŽMAN
MOJCA FLAJS

CVETO URŠIČ
ROBERT ŠIFRER

Sir 15,15-20

1 Kor 2,6-10

MIRKO PRISTOV
ANDREJA BOHINC

ALJA ŠTENDLER
ALEŠ VURNIK

3 Mz 19,1-2.17-18

1 Kor 3,16-23

SILVA PISEK
JANEZ RESMAN

ROK ANDRES
MARIJA JEKOVEC

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2020 bomo odplačevali naš dolg, ki ga imamo
do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR:
SI56031271000010674

NEDELJA 19. 1.
2. NEDELJA MED LETOM
MAKARIJ, OP
PONEDELJEK 20. 1.
FABIJAN IN BOŠTJAN, MUČ.
TOREK 21. 1.
NEŽA, MUČ.
SREDA 22. 1.
VINCENCIJ, DIAK., MUČ.
ČETRTEK 23. 1.
HERIK, DUH.
PETEK 24. 1.
FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠK.,
C. UČ.
SOBOTA 25. 1.
SPREOBRNJENJE AP.
PAVLA
NEDELJA 26. 1
3. NEDELJA MED LETOM
SVETOPISEMSKA
PONEDELJEK 27. 1.
ANGELA MERICI, UST.
URŠULINK
TOREK 28. 1.
TOMAŽ AKVINSKI, C. UČ.
SREDA 29. 1.
VALERIJ, ŠK.
ČETRTEK 30. 1.
HIJACINTA, DEV.
PETEK 31. 1.
JANEZ BOSKO, UST.
SALEZIJANCEV
SOBOTA 1. 2.
BRIGITA IRSKA, OP.
NEDELJA 2. 2.
JEZUSOVO DAROVANJE SVEČNICA
BURKHARD, ŠK.
PONEDELJEK 3. 2.
BLAŽ, ŠK., MUČ.
TOREK 4. 2.
LEON, MUČ.
SREDA 5. 2.
AGATA, DEV., MUČ.
ČETRTEK 6. 2.
PAVEL, MUČ.
PETEK 7. 2.
KOLETA, RED.
SOBOTA 8. 2.
HIERONIM, RED.
SLOVENSKI KULTURNI
DAN
NEDELJA 9. 2.
5. NEDELJA MED
LETOM
APOLONIJA, MUČ.

8.00
10.00

† ANTON IN ALOJZIJA RESMAN, OBL.
ZA FARANE IN DOBROTNIKE

18.00

† JANEZ HABJAN, 30. DAN

7.00

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH

18.00

† REZAR IN KAVČIČ

18.00

† IVANKA ROZMAN, OBL.

18.00

† STANKA FERJAN

DOM 10.00
18.00

† ROMAN RODMAN
† ANŽE SODJA

8.00
10.00
18.00

ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† TONE KUNČIČ
ZA BLAGOSLOV NA ŽIVLJENJSKI POTI
† FRANČIŠKA ŠMID

7.00

NA ČAST SVETEMU DUHU

18.00

† MILENA MATKOVIĆ

18.00

† JANEZ IN PETER AHLIN

18.00

† PRIJATELJI IN ZNANCI

DOM 10.00
18.00
8.00

† IVANA ZUPAN
ZA BLAGOSLOV MLADINE
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† STARŠI IN ST. STARŠI MEDIC-HORVAT
† LIDIJA VALANT

10.00
18.00

ZA ZDRAVJE VNUKOV

7.00

† CIRIL ŽUPAN

18.00

† MARIJA SAVIČ, OBL.

17.00

† KATEŽEVI

17.00

ZA MILOST VERE

DOM 10.00
17.00

† ROMAN RODMAN
† FRELIH

8.00

ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† KATARINA TROŠT
† VALENTIN ROGAČ

10.00

