
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
NEDELJA 5. 4.  
6. POSTNA NEDELJA - CVETNA 
VINCENCIJ, DUH. 

8.00 
 

† JANEZ ROZMAN, OBL. 
 
 

PONEDELJEK 6.4. 
VILJEM,  OP. 

19.00 † IVAN DEMŠAR, OBL. 

TOREK 7. 4. 
JANEZ KRSTNIK DE LA SALLE, DUH. 

7.00  † SLAVICA ARNOL, 7. DAN 

SREDA 8. 4. 
JULIJA, RED. 

19.00 
 

† ANTON RAZINGER, 30. DAN 
 

ČETRTEK 9. 4. 
VELIKI ČETRTEK 

19.00 † MILKA IN METKA 

PETEK 10. 4. 
VELIKI PETEK 

19.00                                                           OBREDI VELIKEGA PETKA 

SOBOTA 11. 4. 
VELIKA SOBOTA 

20.00                                                                            ŽIVI IN † GREGORČEVI 
 

NEDELJA 12. 4.  
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA 

8.00 
  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
 

PONEDELJEK 13. 4. 
VELIKONOČNI PONEDELJEK 

8.00     † MARIJA JERAM 

TOREK 14. 4. 
LIDVINA, DEV. 

7.00 
 

† DARIO FLAJS 

SREDA 15. 4. 
HELENA, KN. 

19.00 
 

† HELENA MARČUN 

ČETRTEK 16. 4. 
BERNARDKA LURŠKA, RED. 

19.00 † JANEZ HABJAN 

PETEK 17. 4. 
RUDOLF, MUČ. 

19.00 † ANGELA MEDIC 

SOBOTA 18. 4. 
GALDIN, ŠK. 

 
  19.00 

 
† FILIP LUKAN 

NEDELJA  19. 4. 
2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

8.00                        
  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 20. 4. 
TEOTIM, ŠK. 

19.00                                   
                              

† KOVAČEVI 

TOREK 21. 4. 
ANZELM, ŠK.-C. UČ. 

7.00 
 

† CIRIL ŽUPAN 

SREDA 22. 4. 
ALEKSANDRA, MUČ. 

19.00 † JOŽE MARČUN 

ČETRTEK 23. 4. 
JURIJ, MUČ. 

19.00 
 

† JOŽE ROZMAN 

PETEK 24. 4. 
HONORIJ, ŠK. 

19.00  
                   

† JULIJANA EGART 

SOBOTA 25. 4. 
MARKO, EV. 

19.00 
 

† JAKA STANONIK, OBL. 
 

NEDELJA 26. 4.  
3. VELIKONOČNA NEDELJA 

8.00 
 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
 

PONEDELJEK 27. 4. 
HOZANA, DEV. 

19.00 † LADO ERŽEN 

TOREK 28. 4. 
PETER CHANEL, DUH. – MUČ. 

7.00 ZA ZDRAVJE IN VERO 

SREDA 29. 4. 
KATARINA, DEV. – C. UČ. 

19.00 
 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 
 

ČETRTEK 30. 4. 
JOŽEF COTTOLENGO, RED.UST. 

19.00 
 

† JANEZ IN JULIJANA STANONIK 

PETEK 1. 5. 
JOŽEF, DELAVEC 

19.00 
 

† SLAVICA ARNOL, 30. DAN 

SOBOTA 2. 5. 
ATANAZIJ VELIKI, ŠK. – C. UČ. 

19.00 
 

† ANTONIJA GOLOB 

NEDELJA 3. 5.  
4. VELIKONOČNA NEDELJA  
FILIP IN JAKOB, AP. 

8.00 
 

† STANISLAV IN FRANCKA REHBERGER 
 

 
 

VELIKA NOČ - NAŠ EDINI PRAZNIK  
»Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in 
resni- ci« (Jn 4,23). Ta evangelij 3. postne nedelje na neki način napoveduje 
letošnje praznovanje velike noči, ki ne bo vezano na kraj, ampak bo odvisno 
od duha resnice, v katerem jo bomo praznovali. Resnica pa je vedno 
preprosta in ena sama v pomenu škofovskega gesla božjega služabnika 
Friderika Baraga: »Le eno je potrebno,« in sicer ljubezen do Boga in 
bližnjega. V času, ko ne le da hitimo, ampak ves čas pospešujemo tempo 
našega življenja, da bi čim več stvari stlačili v čas, ki nam je odmerjen, v 
sedanjih razmerah ugotavlja- mo, kako dragoceno je to minljivo in še bolj 
večno življenje, kajti »kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, 
svoje življenje pa zapravi« (Mk 8,36).  
Naše življenje je naravnano na Kristusa, edinega srednika med Bogom in 
ljudmi. Zato je apostol Pavel zapisal svojim vernikom v Korintu: »Sklenil 
sem, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, 
in sicer križanega« (1 Kor 2,2) in vstalega od mrtvih. V istem pismu je dodal: 
»Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera. Toda Kristus je vstal od mrtvih, 
prvenec tistih, ki so zaspali (1 Kor 15,16.20). 
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Zaradi vstajenja je velika noč edini praznik v pravem pomenu besede. Nedelja 
ne bi bila praznična, če ne bi bila odmev na tisti dan po soboti, prvi v tednu, ko 
je bilo ženam, ki so Jezusa iskale v grobu, oznanjeno: »Kaj iščete živega med 
mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je vstal« (Lk 24,6). Od mrtvih vstali Jezus je 
apostolom podelil Svetega Duha, ko je »dihnil vanje in jim govoril: Prejmite 
Svetega Duha« (Jn 20,22). Velikonočni čas je čas Svetega Duha vse do 
binkošti, do praznika, ko se je Sveti Duh dokončno razodel kot Duh, ki zbira 
Cerkev in jo dela za eno samo občestvo Jezusa Kristusa. (J. D.) 
 
NAŠI RAJNI: Antonija Golob, Radovljica; Branko Adžić, Radovljica; 
Anton Razinger, Radovljica; Zoran Železnik, Lj. – Moste; Slavica Arnol, 
Radovljica. Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
 
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: 25.4: Bohinc - Koselj; 9. 5.: STARŠI 
BIRMANCEV; 23. 5. Pristov - Resman; 6. 7.: STARŠI 
PRVOOBHAJANCEV; 20. 6.: Uršič – Fadiga; 4. 7.: 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. 
 
PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno 
Najsvetejše. Vabljeni. 
 
DOGODKI 2020: 
Prvo sveto obhajilo: prestavljeno (september) 
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 
Župnijska slovesnost ob zavetniku župnijske cerkve sv. Petra (sv. maša 
+ golaž): 28. junij. 
Oratorij: 12. julija - 18. julija. 
 

6. POSTNA NEDELJA, CVETNA, 5. april  
Cvetna (oljčna) nedelja ali nedelja Gospodovega trpljenja je prvi dan 
velikega tedna, ko bogoslužno dogajanje predstavlja Jezusov slovesni 
vhod v Jeruzalem. Cvetna nedelja je vsebinsko povezana z velikim 
petkom, ko se spominjamo Gospodovega trpljenja in smrti na križu, na 
oba dneva pa pri bogoslužju prebiramo odlomke o Jezusovem trpljenju 
in smrti. Mašo na cvetno nedeljo v običajnih razmerah začnemo z 
blagoslovom zelenja zunaj cerkve, ki ga v procesiji med petjem slavilnih 
pesmi odnesemo v cerkev. Zelenje (oljčne vejice in različne vrste butar) 
verniki zbirajo in povezujejo po krajevnih navadah ter blagoslovljeno 
odnesejo domov. Med mašo poteka slovesno branje ali petje pasijona iz 
enega od prvih treh evangelijev, ki poročajo o zaroti proti Jezusu, zadnji 
večerji z učenci, Jezusovem trpljenju v vrtu Getsemani, sodnem 
procesu, obsodbi na smrt, smrti na križu ter o pokopu v grob. Blagoslov 
zelenja na Cvetno nedeljo bo prek spleta pri svetih mašah ob 8.00.  
 
VELIKI ČETRTEK, 9. april  
Veliki četrtek je dan evharistije in postavitve duhovniške službe. Na 
Veliki četrtek dopoldne običajno škofje ordinariji skupaj z zbranimi 
duhovniki in ljudstvom v stolnih cerkvah darujejo kriz- mene maše, ki so 
ime dobile po sveti krizmi – oljčnem olju, obogatenem z balzamom ali 
dišavnicami, nad katerim škof zmoli posvetilno molitev. Sveto krizmo 
duhovniki in škofje uporabljajo pri podeljevanju zakramentov (pri krstu, 
birmi ter diakonskem, mašniškem in škofovskem posvečenju) ter pri 
posvetitvi oltarja ali cerkve. Pri krizmeni maši škof blagoslovi tudi krstno 
in bolniško olje, ki se uporabljata pri podeljevanju zakramenta krsta 
oziroma bolniškega maziljenja. Duhovniki pri tej maši obnovijo 
duhovniške obljube in s tem pokažejo medsebojno povezanost ter 
povezanost s škofom in stolno cerkvijo. Letos bo zaradi posebnih 
okoliščin krizmena maša prestavljena na kasneje. Na Veliki četrtek 
zvečer praznujemo postavitev dveh zakramentov: evharistije in 
mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji, ko je s svojimi 
učenci obhajal velikonočno (pashalno) večerjo, blagoslovil kruh in vino 
ter ju dal jesti in piti učencem. Veliki četrtek zato velja za ustanovitveni 
dan evharistije, ko je Jezus daroval prvo evharistično daritev ali mašo. 
Evharistija je ponavzočitev daritvene Jezusove smrti na križu, saj se v 
zakramentalnih znamenjih kruha in vina ta daritev ponovi. To je tudi 
daritev Cerkve, ki ji je Kristus pri zadnji večerji zaupal »spomin svoje 
smrti in svojega vstajenja«. Kristus je na Veliki četrtek postavil zapoved 



medsebojne ljubezni, kar je simbolično udejanjil z umivanjem nog 
učencem. Umivanje nog ima dva pomena: nekateri v njem izpostavljajo 
spomin na krst, drugi pa povabilo k dejavni ljubezni do bližnjega v 
nesebičnem služenju.  
 
VELIKI PETEK, 10. april  
Veliki petek je dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Veliki petek je 
edini dan v cerkvenem letu, ko ni svete maše. Obredi Velikega petka so 
najstarejša in najbolj častitljiva dediščina starokrščanskega bogoslužja in 
pobožnosti. Opravilo Velikega petka ima tri dele. V prvem delu je 
opravilo Božje besede, med katerim beremo pasijon ali poročilo o 
Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija ter med drugim prosimo 
za sodobno družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in 
neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko 
skupnostjo. V drugem delu častimo križ v znamenje hvaležnosti in 
spoštovanja, v tretjem pa je obhajilni obred. Čeprav ima Veliki petek 
noto žalovanja, ne smemo spregledati, da imata svoj smisel tudi veselje 
in upanje. V Katoliški cerkvi na Veliki petek velja strogi post.  
 
VELIKA SOBOTA, 11. april  
V običajnih razmerah se ta dan mudimo pri Jezusovem grobu in 
premišljujemo njegovo trpljenje in smrt. Praznovanje Velike sobote se 
pozno zvečer začne z obredi velikonočne vigilije (bedenja), ki nas s 
slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. 
Bogoslužje je urejeno tako, da je najprej slavje luči, pri katerem duhovnik 
slovesno prenese velikonočno svečo v cerkev in trikrat zapoje: 
»Kristusova luč.« Temu obredu sledi branje več odlomkov iz Svetega 
pisma, v katerih poslušamo, kaj vse je Bog storil za rešenje ljudi. 
Oznanilu o Jezusovem vstajenju in slovesni aleluji sledi krst odraslih 
vernikov ali otrok, nato pa drugi del maše: evharistično bogoslužje. Če 
krsta ni, verniki obnovimo krstne obljube in tako izpovemo zvestobo 
Bogu in svojo odločitev za življenje po veri. 
 
 
 
VELIKA NOČ, 12. april  
Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Grob, kraj smrti, z 
vstajenjem postane kraj upanja; ni več prostor, okrog katerega bi se 
zbirali, ampak kraj, na katerem se vse šele začenja. Jezus Kristus nas je 

s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata 
zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus 
odprl pot v večno življenje. Najgloblje krščansko velikonočno voščilo je 
izraženo v besedah pesmi slednice za praznik Gospodovega vstajenja: 
»Vstal je Kristus, upanje moje!« Velika noč je praznik veselja in upanja. 
Upanje je pričakovanje prihodnjih dobrin, tistih, ki so nam obljubljene. In 
Jezusovo vstajenje je obljuba, še več, poroštvo našega vstajenja. Ruski 
kristjani si zato za veliko noč voščijo: »Kristus je vstal, aleluja, vstali 
bomo tudi mi!« »Upanje je vogelni kamen človeškega življenja,« ve 
povedati slovenska ljudska modrost. In res je tako. Le poglejmo: kdor je 
zdrav in mu gre dobro, upa, da bo tako ostalo še naprej; kdor je bolan in 
mu gre vse narobe, upa, da bo ozdravel in da se bo sreča nasmehnila 
tudi njemu; mlad človek upa, da bo v življenju naredil in dosegel velike 
reči; človek v zreli življenjski dobi upa na mirno in spokojno starost v 
krogu svojih najdražjih … Eno samo upanje nas je! Izraz upanje, upati 
pa pomeni tudi življenjski pogum, hrabro tveganje. »Ta si pa veliko upa!« 
Vsa ta našteta upanja bi bila zelo krhka, če ne bi bilo tistega velikega 
upanja, ki je ena od Božjih kreposti, med katere spadata tudi vera in 
ljubezen. Te tri lastnosti vernega človeka so nosilni stebri krščanske 
resničnosti. Vera je namreč pogled naprej, upanje pa usmerja korak 
prihodnosti, katere začetek je vstali Kristus. V njem se je namreč 
pokazalo, kaj bomo vsi, če se bomo v življenju dosledno ravnali po 
njegovem nauku in zgledu – poveličani Božji otroci. Velikonočni kristjan 
mora biti živo, poosebljeno upanje. Kristjan mora gledati na življenje 
skozi Jezusa Kristusa, ki je premagal smrt in vso hudobijo sveta; ima 
moč, da to hudobijo premaga tudi v nas. Pravi kristjan zato živi iz 
nepremagljivega upanja! 
 
2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA, 19. april:  
Ime bela nedelja izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci, ki 
so prejeli zakrament sv. krsta med velikonočno vigilijo, ves teden po 
veliki noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Sveti papež Janez 
Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po Veliki noči, 
razglasil poljsko redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej 
priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči »odslej v vsej 
Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja«. Papež se je pri tem oprl 
na javno razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno 
govori o Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri 



Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem 
usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, 
pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega 
usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto obhajilo, 
bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne 
boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da 
praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. 
Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu 
in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot 
kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.« 
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. velikonočne nedelje kaže 
na simbol zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno 
skrivnostjo odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta 
krsta je novokrščenec očiščen in so mu odpuščeni vsi grehi, kar 
predstavlja razsežnost sprave med Bogom in človekom. 
 
 
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA, od velikega petka do 
bele nedelje  
Devetdnevnico Božjega usmiljenja lahko molimo ob vsakem času, 
vendar je zelo zaželjeno, 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.‘‘ VZKLIKI 
BOŽJEMU USMILJENJU pri devetdnevnici:  
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 Cerkve, 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 največjih 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 2020 bomo odplačevali naš dolg, ki ga 
imamo  do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove. 
ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 
 
 


