
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
NEDELJA 3. 5.  
4. VELIKONOČNA NEDELJA  
FILIP IN JAKOB, AP. 

8.00 
 

† STANISLAV, OBL. IN FRANCKA 
REHBERGER 
 

PONEDELJEK 4. 5. 
FLORIJAN, MUČ. 

19.00 ZA BLAGOSLOV GASILCEV 

TOREK 5. 5. 
ANGEL, MUČ. 

19.00  † VALERIJA IN MARJAN ZALOKAR 

SREDA 6. 5. 
DOMINIK SAVIO, ML. 

19.00 
 

PRIPROŠNJA ZA DEŽ 
 

ČETRTEK 7. 5. 
GIZELA, OP. 

19.00 ZA ZDRAVJE 

PETEK 8. 5. 
BONIFACIJ, PP. 

19.00                                                           † JANEZ LOTRIČ, 7. DAN 

SOBOTA 9. 5. 
PAHOMIJ, PUŠ. 

19.00                                                                            † LADO TRAMPUŠ, OBL. 
 

NEDELJA 10. 5.  
5. VELIKONOČNA NEDELJA 
JOB, SP. MOŽ 

8.00 
9.00 

10.00  

† HELENA BEŠTER 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
ZA BLAGOSLOV PRVOOBHAJANCEV IN 
NJIHOVIH STARŠEV 

PONEDELJEK 11. 5. 
ESTELA, MUČ. 

19.00     † ČUŠINOVI 

TOREK 12. 5. 
LEOPOLD, RED. 

19.00 
 

† ŠARČEVI IN NIKO PODOBNIK 

SREDA 13. 5. 
FATIMSKA MATI BOŽJA 

19.00 
 

ZA ZDRAVJE V DRUŽINI 

ČETRTEK 14. 5. 
BONIFACIJ, MUČ. 

19.00 † MARIJAN ROGAČ, 30. DAN 

PETEK 15. 5. 
ZOFIJA, MUČ. 

19.00 † FRANCE, OBL. IN ZUPANČEVI 

SOBOTA 16. 5. 
JANEZ NEPOMUK, MUČ. 

19.00 
   

† 2 ANTON(A) AŽMAN(A) 
  

NEDELJA  17. 5. 
6. VELIKONOČNA NEDELJA 
JOŠT, PUŠČ. 

8.00                        
9.00  

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
ZA MILOST VERE RADOLČANOV 
† STARŠI ZALETEL 

PONEDELJEK 18. 5. 
PROŠNJI DAN 

19.00                                   
                              

† IVANKA IN ANTON ŽEROVC IN SANDROVI 

TOREK 19. 5. 
PROŠNJI DAN 

19.00 
 

† JEREBOVI 

SREDA 20. 5. 
PROŠNJI DAN 

19.00 ZA ZDRAVJE IN SREČO 

ČETRTEK 21. 5. 
GOSPODOV VNEBOHOD 

19.00 
 

† BARJANSKO IN VOŠENSKO POLJE 

PETEK 22. 5. 
JULIJA, MUČ. 

19.00  
                   

ZA ZDRAVJE 

SOBOTA 23. 5. 
RENATA, SPOK. 

19.00 
 

† FRANCKA IN STANKO REHBERGER 

NEDELJA 24. 5.  
7. VELIKONOČNA NEDELJA 
MARIJA POMAGAJ 

8.00 
9.00 

10.00 

† ANA IN KANCIJAN SEVER 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† BRUNO PULEC, ŽUPNIK V SOČI 

PONEDELJEK 25. 5. 
GREGOR VII., PP. 

19.00 † JOŽEF GREGORC 

TOREK 26. 5. 
FILIP NERI, DUH. 

19.00 † ZUPANČEVI 

SREDA 27. 5. 
ALOJZIJ GROZDE, MUČ. 

19.00 
 

† AVGUST IN HEDVIKA ŽUPAN 

ČETRTEK 28. 5. 
ANTON JULIJAN, MUČ. 

19.00 
 

† JANEZ LOTRIČ, 30. DAN 

PETEK 29. 5. 
MAKSIM EMONSKI, ŠK. 

19.00 
 

† JOŽE ROZMAN, OBL. 

SOBOTA 30. 5. 
KANCIJAN, KANCIJ, KANCIJANILA 
IN PROT, OGLEJSKI MUČ. 

19.00 
 

† LOJZKA STANONIK 

NEDELJA 31. 5.  
BINKOŠTI 
OBISKANJE DEVICE MARIJE 

8.00 
9.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
ZA MILOST VERE BIRMANCEV 
† SUZANA MIJATOVIĆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MAJNIK – priložnost za družinsko bogoslužje:  
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. 
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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 (obedi, 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 
 
NAŠI RAJNI: Marjan Rogač, Radovljica; Janez Lotrič, Radovljica. Gospod, 
daj našima rajnima 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: 9.5.: Bohinc - Koselj; 23. 5. Pristov - Resman; 6. 7.: 
ml. zakonska skupina; 20. 6.: Uršič – Fadiga; 4. 7.: pritrkovalci; 18. 7.: Uršič 
– Fajdiga. 
 

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) 
Birma: Radovljica: Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika 
med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po 
začetku novega veroučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne 
škofije uskladile z župniki (www.katoliska-cerkev.si) 
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. 
 

NAVODILA VERNIKOM: 

V mesecu maju bodo ob nedeljah tri svete maše zaradi lažjega zagotavljanja 
varnostne razdalje in varstva zdravja ljudi. Svete maše bodo ob 8.00, 9.00 
in 10.00! 
Pri vhodu v cerkev si mora vsak razkužiti roke z ustreznim razkužilnim 
sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci. 
Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno 
razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta 
prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem 
gospodinjstvu.  
 

SVETO OBHAJILO: 
Sveto obhajilo se bo delilo po blagoslovu na koncu svete maše. 
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. 
Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po 
zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. 
Sveto obhajilo se deli po določenem zaporedju oz. razvrstitvi po 
klopeh. Za lažjo predstavo glej grafično podobo (na koncu oznanil). 
Verniki pristopajo k obhajilu na sredini, kjer stoji duhovnik oz. delivec 
obhajila. 
Najprej pristopijo k obhajilu verniki, ki sedijo v sredinskih klopeh, od 
sprednjih do zadnjih. Nato sledijo verniki, ki sedijo v stranskih klopeh in po 
enaki poti pristopijo k obhajilu.  
Prosimo Vas, da sledite navodilom in pazite nase in druge. 
Podrobnejša navodila najdete na: 
www.zupnija-radovljica.si 
www.katoliska-cerkev.si 
 

ZA OBISK V ŽUPNIJSKI PISARNI SE JE POTREBNO NAJAVITI PREKO 
TELEFONA 04/537 47 00 ali 041 861 411!  
Naročila za svete maše sprejemam v župnijski pisarni ali preko 
telefona.  V mesecu juniju so še prosti termini. 
 

ŠMARNICE 2020: Šmarnična pobožnost je v svojem bistvu ljudska 
pobožnost. To pomeni, da jo pripravijo in vodijo verniki sami brez duhovnika. 
K njej se zbirajo verni v različnih skupnostih: lahko v krogu družine, nekaj 
sosednjih družin, vaščani… možnosti je veliko. Kje? Pri vaškem znamenju, 
kapelici, v hiši ali na kakem drugem mestu, za katerega se dogovorijo. 
Kako? Pokrižamo se, lahko zapojemo kakšno Marijino pesem, preberemo 
šmarnično razmišljanje, zmolimo Oče naš, Zdrava Marija, lahko tudi litanije 
Matere Božje in še druge molitve, ki jih znamo. Predvsem pa naj vse kar 
storimo, izraža našo ljubezen do Marije, Božje in naše Matere in do njenega 
Sina Jezusa, našega Odrešenika. Tisti, ki bi želeli v manjših skupinah 
pripraviti šmarnice v vašem okolju, lahko knjigo z razmišljanji dobite v 
župnišču. Posamezniki pa šmarničnemu branju lahko prisluhnete tudi na 



Radiu Ognjišče. Zdi se, da letošnji »korona velikonočni čas« vsakega 
kristjana v župniji postavlja pred izziv oziroma vprašanje, na katerega si 
mora vsak odgovoriti: kaj lahko STORIM? Kako se v mojem vsakdanjem 
ŽIVLJENJU pokaže, da sem kristjan? Sedanje razmere nas »silijo«, da 
VSAK vernik postane DEJAVEN! 
 

HVALA  
Že skoraj dva meseca mašujemo duhovniki zasebno, to pomeni v prazni 
cerkvi, brez navzočnosti vernikov. Na župnijski spletni strani so tudi 
objavljeni mašni nameni za vsak teden. Ker pa ni nedeljskih nabirk, je 
župnija ostala brez rednih prihodkov. Iskrena hvala vsem posameznikom, ki 
se zavedate, da ima župnija tudi v tem času stroške in ste prispevali svoj dar 
na TRR ali pa ste ga v zaprti kuverti z napisom »dar za župnijo« oddali v 
poštni nabiralnik župnišča. Vsem drugim pa velja: ni še prepozno! 
 
ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2020 bomo odplačevali naš dolg, ki ga 
imamo do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove. ŽUPNIJSKI 
TRR: SI56031271000010674 
 
 

 


