
božje kraljestvo, pojejo hvalo in slavo njemu, ki sedi na prestolu, in 
Jagnjetu.« (KKC 2642) 
To je molitev, ki preprosto hvali Boga, ker je Bog in ne zaradi kakšne 
posebne ugodnosti ali naklonjenosti. Obhajanje evharistije pogosto 
imenujemo »hvalna daritev«. 
 

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

NEDELJA 29. 11.  
1. ADVENTNA NEDELJA  
SATURNIN, MUČ. 

8.00 
 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† LOJZKA ZUPANC 

PONEDELJEK 30. 11. 
ANDREJ, AP. 

6.00 † ANDREJ DIJAK 
 

TOREK 1. 12. 
MARIJA KLEMENTINA, MUČ 

6.00  V ZAHVALO ZA ZDRAVJE 

SREDA 2. 12. 
NATALIJA, MUČ. 

6.00 
 

† INTIHAR IN POGAČNIK 
† PAVEL FRLIC, 7. DAN 

ČETRTEK 3. 12. 
FRANČIŠEK KSAVER, RED. 

6.00 † JOŽICA IN FRANC UREVC 
† ANA MARINIČ, 7. DAN 

PETEK 4. 12. 
JANEZ DAMAŠČAN, DUH. 

6.00                                                           † MARKO SMREKAR 
† JURIJ LEGAT, 7. DAN 

SOBOTA 5. 12. 
SABA (SAVO), OP. 

18.00                                                                            † JOŽE IN FANIKA POGAČAR 
† JOŽE PATERNU, 7. DAN 

NEDELJA 6. 12.  
2 ADVENTNA NEDELJA 
NIKOLAJ, ŠK. 

8.00 
  
 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† RUDOLF MIKOLAJ 

PONEDELJEK 7. 12. 
AMBROŽ, ŠK. 

 6.00     † VERA GRM 

TOREK 8. 12. 
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE 
MARIJE 

6.00 
 

† MILAN BORIČ, OBL. 

SREDA 9. 12. 
BERNARD JEZUSOV, RED. 

6.00 
 

† ANICA JAGER 

ČETRTEK 10. 12. 
JUDITA, SP. ŽENA 

6.00 
 

† MARIJA IN STARŠI ŽAGAR 

PETEK 11. 12. 
DAMAZ I., PP. 

6.00 † ARTIČEK IN STRES 

SOBOTA 12. 12. 
AMALIJA (MALKA), MUČ. 

18.00 
   

† MARIJA, OBL. IN ZUPANČEVI 

NEDELJA 13. 12.  
3. ADVENTNA NEDELJA 
LUCIJA, DEV. 

8.00                         
                                    

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VILMA GRIMANI 

PONEDELJEK 14. 12. 
JANEZ OD KRIŽA, C. UČ. 

6.00                                   
                              

† DUŠAN, ZORAN, EMIL  SKOČIR 
 

TOREK 15. 12. 
KRIZINA IN ANTONIJA, MUČ. 

6.00 
 

PO NAMENU (DRUŽINA G) 

SREDA 16. 12. 
ALBINA, MUČ. 

6.00 † DRUŽINA BOHINC 

ČETRTEK 17. 12. 
LAZAR IZ BETANIJE 

6.00 † MARIJAN GOLMAJER, 30. DAN 

PETEK 18. 12. 
GACIJAN, ŠK. 

6.00  
                   

† PAVEL FRLIC, 30. DAN 

SOBOTA 19. 12. 
URBAN, PP. 

18.00 
 

† ANGELA FISTER 

NEDELJA 20. 12.  
4. ADVENTNA NEDELJA  
EVGEN, MUČ. 

8.00 
 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† LUDVIK IN BERNARDA RUS 

 

PRIHAJA  
Mar nismo nekoliko nestrpni, kadar kdo sporoči, da prihaja? Ni 
rečeno, da smo vsakogar enako veseli. Manj ko nam je ljub, bolj 
hitimo pospravit. Naj opazi, da imamo radi red. Taki smo do neke 
mere vsi. Kdo pa želi biti opravljan? Neverjetno, koliko obzira do 
sebe premoremo. Radi bi se čim bolj svetili. Prav zdaj je čas 
pričakovanja in pravimo mu advent. To pomeni prihod; adveniat 
regnum tuum; pridi k nam tvoje kraljestvo. Pospravit bo treba, dejati 
v red svojo razmetanost na vse strani, da bi se videlo čez. Tako nam 
advent trka na vest in srce. Nekdo prihaja, vsaj želi priti! Če ljudem 
izpolnimo želje, a Bogu jih pa ne bomo? Saj ima samo eno! Eno 
sámo. Da bi ga sprejeli, ko prihaja mimo. Mimo oken, vrat tiho, rahlo 
hodi najzvestejši Brat; trka: mir vam bodi. Mir ljudem na zemlji da je 
bilo slišati peti angele ob Jezusovem rojstvu. Te pesmi nebesa nikoli 
ne pozabijo. Ali se mi zavedamo njenega pomena? Obvarovani smo 
vojne, žal pa znotraj nas divja kak boj. Če, potem zmage ne bo brez 
zakramenta in zelo dobro vemo, katerega. Božič - mali Bog, Bogec – 
trka na srce, da bi se odprlo za Ljubezen. Mimo oken, vrat tiho, rahlo 
hodi ... Naj vstopi! Berta Golob 
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NAŠI RAJNI: Marija Golmajer, Radovljica; Marija Jensterle, roj. 
Mišič, Radovljica; Ana Marinič, roj. Marič, Radovljica; Jurij Legat, 
Radovljica; Pavel Frlic, Radovljica; Jože Paternu, Radovljica. Gospod, 
daj našim rajnim večni pokoj. 
 

V spomin na † Stanka Likarja so za sv. maše darovali: 2 sv. maši – 
družina Poženel Jekovec; 2 sv. maši - družina Fikfak. Bog povrni! 
  

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. 11.: Pristov – Resman; 28. 11.: st. zak. 
Skupina; 12. 12.: 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. 
 
MAŠNA ZNAMENJA (DUHOVNIK): V Mengšu je po letu 1945 
župnikoval France Čampa. Po končani drugi svetovni vojni je bil z 
dekretom poslan v to župnijo. Pripeljal se je z vlakom do Jarš. S 
postaje je šel s kovčkom v roki peš v Mengeš. Pred tovarno Melodija 
so ga pričakali delavci. Za uro prekinitve dela so dobili liter vina in 
pol klobase. Mimoidočega duhovnika so obkladali z žaljivkami, nanj 
vpili in zahtevali, naj gre, od koder je prišel. Razumemo, da so to 
sceno uprizorili pod vodstvom partije. Nad njim so tudi vpili: 
»Zajedalec družbe! Mi te že ne bomo redili!« Ta dogodek se je 
duhovniku tako vtisnil v srce in dušo, da je sklenil sam skrbeti za 
svoje preživljanje. Obdeloval je zemljo, gojil kravico in prašiče, kosil 
travo in poleti spravljal seno. Na vsak način je želel odgovoriti na 
napad in si v potu svojega obraza služiti kruh. Bil je zelo uspešen, 
spoštovan in ugleden. Duhovniku pri nas povečini še vedno rečejo 
»gospod«. Tudi 2. vatikanski koncil duhovnika prikazuje kot tistega, 
ki opravlja vzvišeno službo. A nikakor ne tako, da bi duhovnik po 
koncilskem besedilu mogel prejemati kakršno koli hrano za držo 
»gospoda« »nad« ljudstvom. Prav nasprotno. Duhovništvo je tako v 
tesni povezanosti s službo vernikom, da je jasno, kako iz samega 
jedra duhovniškega dostojanstva izvira »bratstvo in prijateljstvo« z 
verniki. Saj je njihovo dostojanstvo predvsem v tem, da »kot delivci 
Božjih skrivnosti na poseben način nastopajo v osebi Kristusa « (D 
13), »ta pa ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal 
svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mt 20, 28). Jezus je svojim 

učencem pri zadnji večerji na veliki četrtek umil noge in jim tako dal 
zgled zapovedi ljubezni. Postavil je evharisti- 3 jo kot spomin na 
njegovo smrt in vstajenje. Apostolom je naročil, naj evharistijo 
obhajajo do njegove vrnitve. Apostoli – poslanci – naj nadaljujejo 
njegovo poslanstvo. Nasledniki apostolov so škofje. Ti delijo 
zakrament svetega reda. Duhovniška služba se ne da pridobiti, 
ampak vanjo kliče Bog. To je milost. Sprejeti jo je treba kot 
zastonjski Božji dar. Vsi posvečeni nosilci cerkvene službe 
duhovništva v latinski Cerkvi so verni možje, ki živijo samsko in so 
poklicani, da se brez razdeljenosti posvečajo Gospodu. Posvečeni 
duhovnik je posrednik med občestvom in Bogom prav tako kakor 
Jezus. Duhovnikova najbolj vzvišena naloga je, da prosi Očeta, naj 
pošlje Duha Posvečevalca, da pri sveti maši posveti darove kruha in 
vina v Kristusovo telo in kri. Verniki, ki te darove zaužijejo, 
postanejo živa daritev Bogu. Zato občestvo in posameznik duhovniku 
izkazujejo spoštovanje. Je voditelj Božjega ljudstva, pri bogoslužju 
ga na poseben način pozdravimo in mu izkažemo pozornost, ko 
vstanemo ob prihodu in odhodu iz bogoslužnega zbora, ko se mu 
med obredom večkrat poklonimo. Posebej je treba paziti na 
duhovnikove besede, saj so besede tistega, ki je Kristusu posodil 
svoja usta, da v njegovem imenu uči in govori. 

MAŠNIKOVE TIHE BESEDE TIHA MOLITEV NA ZAČETKU 
EVHARISTIČNEGA BOGOSLUŽJA: Pri darovanju duhovnik vzame 
kelih, ga drži nekoliko dvignjenega nad oltarjem in tiho moli: Hvaljen 
Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga 
prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna 
pijača. 
 

ADVENT V DRUŽINI: Otroci lahko v cerkev pridejo iskat Adventni 
koledar. V njem bo priloga, iz katere boste lahko naredili nabiralnik 
za svoje darove za otroke v misijonih. Starši ste lepo vabljeni, da 
otroke spodbudite, da bi začutili, da lahko pomagajo tudi z majhnimi 
darovi. Vsak, tudi najmanjši dar, je dragocen, še zlasti je dragocen, 
če otroci sami darujejo za potrebne pomoči. Hvala vam že vnaprej! 
Svoje adventne »šparovčke« bodo otroci na praznik treh kraljev 
položili pred jaslice. 
 
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE (8. december): 
Marijo je Bog izbral za odločilno nalogo v zgodovini odrešenja. 
Sodelovala naj bi na prav poseben, edinstven način pri izvedbi 
večnega Božjega načrta. Njeno sodelovanje je bilo pomembno za ves 
svet in za vso človeško zgodovino. Nihče od ljudi (pa tudi ne od 
angelov) ni imel poslanstva, ki bi bilo po vzvišenosti in pomembnosti 
podobno Marijinemu. Cerkev je sicer »zidana na temelju apostolov in 



prerokov«; kljub temu pa Marijina naloga daleč presega njihovo 
poslanstvo, saj je s svojim svobodno izrečenim »zgodi se« odprla 
vstop v človeško zgodovino Mesiji, za katerega so preroki in apostoli 
le pričevali in ga oznanjali. Na Marijo je Bog tako rekoč položil svojo 
roko v tolikšni meri, da za druge naloge ni bila nič več prosta. 
Odtegnjena je bila svetnim nalogam in vsa naravnana na Boga in na 
njegovo odrešenjsko delovanje v blagor človeštva. To je pomenilo 
posvetitev vsega Marijinega bitja Bogu, bitno svetost, ki jo presega 
edinole Kristusova človeška narava, katere nosilec je večni Božji Sin. 
Posebej je ta svetost vidna iz Marijine napolnjenosti s Svetim 
Duhom, ki je s stvariteljsko Božjo močjo v Marijinem deviškem 
telesu priklical v bivanje Kristusovo človeško naravo. Na to 
edinstveno Marijino mesto in svetost nas posebej spominja slovesni 
praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga Cerkev obhaja v 
času priprave na veliki božični praznik Odrešenikovega rojstva iz 
Device Marije. 
ADVENTNA SREČANJA 2020-ŽUPNIJA SV. PETRA RADOVLJICA 
Vabljeni na cikel adventih srečanj z naslovom: POT K JASLICAM 

 

Rdeča nit srečanj je pomen odnosov v naših družinah, partnerstvih in 
skupnostih. Jaslice niso promocija revščine, ampak kažejo na bistvo: 
Če smo povezani, zunanje okoliščine nimajo zadnje besede...zunanje 
okoliščine izgubijo svojo moč. 
 

1. SREČANJE: četrtek 3.12.2020 ob 20 uri 
Razumevanje pomena varne navezanosti 
 

2. SREČANJE: četrtek  10.12.2020 ob 20 uri 
Kaj je odraslost?  
 

3. SREČANJE: četrtek 17.12.2020 ob 20 uri 
Medgenracijska povezanost: 
Priporočamo, da se prijavite 15 min pred začetkom srečanja. 
Srečanja vodi družinski terapevt Miha Ruparčič iz Družinskega 
inštituta. 
Vsa srečanja bodo potekala preko ZOOM povezave. Preko osebnega 
računalnika ali pametnega telefona se prijavite s klikom na naslednjo 
povezavo: 
https://us02web.zoom.us/j/84632033673?pwd=ZmRjOTROU3J6YXd
MU1NZY09taURHUT09 
 (če sistem zahteva geslo vpišite: 550437) 
Na srečanje se lahko prijavite tudi preko vsakega navadnega 
telefona tako, da pokličete:     01/888 8788...ko se javi avtomat v 
angleškem jeziku vtipkate: 84632033673#, ko avtomat zopet nekaj 

vpraša pritisnite #...ko avtomat zopet vpraša vtipkate: 550437#. S 
tem ste povezani in lahko poslušate.  
DOBRODOŠLI ! 
 

Philip Kosloski, Lepota adventnih zornic (Vir: Aleteia) 
 

Zornice v čast blaženi Devici Mariji so zgodnje maše, ki so jih 
obhajali zgodaj zjutraj, še pred zoro. 
Adventni čas je decembrski čas, ko se liturgični čas odraža tudi v 
naravi. Tema je zagrnila svet, in vsak dan je je več. Kljub temu 
ostaja upanje, da se bodo dnevi začeli daljšati in bo sonce premagalo 
noč. Zemlja razkriva, da je v tem temnem kraju luč in da luč 
zmaguje. 
V Cerkvi se ta resničnost kaže še bolj očitna s starim izročilom 
zornic. Te maše v čast Blažene Device Marije so svoje ime dobile po 
času svojega obhajanja. … Obhajajo se namreč v temi, še pred zoro, 
ponekod za razsvetljavo uporabljajo samo sveče. Simbolika te maše 
je izjemen izraz adventnega časa. 
Ker to mašo praviloma obhajamo tik pred zoro, topli žarki zimskega 
sonca počasi osvetlijo cerkev. Če je maša ob pravi uri, je do konca 
maše vsa cerkev napolnjena s sončno svetlobo. To govori o splošni 
temi adventa, času pričakovanja, ki nestrpno pričakujemo prihod 
Božjega Sina, ki je Luč sveta. V prvi Cerkvi so Jezusa pogosto 
opisovali kot Sol invictus, »Nepremagljivo Sonce«, in 25. december 
je bil v poganskem svetu poznan kot Dies Natalis Solis Invicti 
(»Rojstni dan Nepremagljivega Sonca«). Sveti Avguštin se na to 
simboliko sklicuje v enem izmed svojih govorov: »Praznujmo ta dan 
kot praznik ne zaradi tega sonca, ki ga cenijo njegovi verniki kot tudi 
mi sami, ampak zaradi njega, ki je to sonce ustvaril.« 
V povezavi s to simboliko je najprej dejstvo, da se svete maše 
obhajajo v čast Blažene Device Marije, ki jo pogosto imenujemo 
»Jutranja zvezda«. V astronomiji je jutranja zvezda Venera, ki se 
najbolj jasno vidi pred sončnim vzhodom ali po zahodu. To je v tem 
času najsvetlejša zvezda na nebu, ki najavlja in kaže pot soncu. 
Blažena Mati je prava »Jutranja zvezda«, ki nas vedno vodi k Sinu, 
zato nas zornice spominjajo na Marijino vlogo v odrešenjski 
zgodovini. 
Drugič zornice poudarjajo resnico, da tema ali noč ne traja, ampak jo 
vedno premaga svetloba dneva. 
To je preprosta resnica, na katero velikokrat pozabljamo, še posebno 
v času preizkušenj … Bog nam zagotavlja, da je to življenje samo 
začasno in da smo »tujci in priseljenci« v tuji deželi, določeni za 
nebesa. 
Nenazadnje čudovita simbolika svetlobe ostaja v prižiganju svečk, ki 
kaže, da združitev številnih majhnih lučk premaga temo. Zares, ko 



vsi prižgemo svoje lučke in jih ne skrivamo pod mernik, lahko 
razsvetlimo svet in zlahka uničimo temo pred nami. 
In na koncu, zornice so lepa navada Cerkve, ki nam pomaga vstopiti 
v advent. Pomagajo nam, da se spomnimo in premišljujemo 
osrednjo resnico naše vere: tema je senca, ki preide in še hitreje 
beži, ko zagleda množico luči.  
Glede na trenutne razmere, bom obhajal svete maše zjutraj 
ob 6.00. 
 

Philip Kosloski, Pet načinov molitve, ki bodo spremenili vaše 
življenje (Vir: Aleteia) 
Naslednje oblike pogovora z Bogom, ki spreminjajo, temeljijo na 
tem, kar je razodeto v Svetem pismu. 
Za molitev si je treba nenehno prizadevati. Mnogi smo se le malo 
naučili poleg molitev iz župnijskega verouka kot sta molitev po 
obrazcih in rožni venec. 
Če čutite, da vaša molitev nikamor ne napreduje, vzemite v roke 
Sveto pismo. 
Psalmi so eni izmed največjih zakladov osebne molitve. Samo 
pomislite, celo Jezus je uporabljal psalme, da je molil, celo na križu. 
Katekizem Katoliške Cerkve izpostavlja pet načinov molitve, ki jo 
najdemo v Svetem pismu. Te oblike molitve temeljijo na božjem 
razodetju in izkušnjah ljudi, ki jih najdemo v Svetem pismu. 
Slavljenje in češčenje 
Katekizem opisuje slavljenje kot molitev, ki »izraža temeljno gibanje 
krščanske molitve: ta molitev je srečanje Boga in človeka; božji dar 
in človekovo sprejemanje kličeta v njej drug po drugem in se 
zedinjata. Molitev slavljenja je človekov odgovor na božje darove: 
ker Bog blagoslavlja, more človekovo srce v odgovor slaviti njega, ki 
je pravir vsakega blagoslova.« 
Očenaš vsebuje ta blagoslov, ko izrečemo: »posvečeno bodi tvoje 
ime.« Drug primer te molitve najdemo v 3. poglavju Daniela (Dan 
3). 
Češčenje je tesno povezano z blagoslovom in katekizem ga opiše kot 
prvo držo, prvo razpoloženje človeka, »ki pred svojim Stvarnikom 
priznava, da je od njega ustvarjen. Adoracija (božje češčenje) 
poveličuje veličino Gospoda, ki nas je naredil in vsemogočnost 
Odrešenika, ki nas osvobaja zla.« 
Prosilna molitev 
Prosilna molitev je verjetno najbolj znana oblika molitve. Njeni izrazi 
so besede prošnje, s katero prosimo, moledujemo, z vztrajnostjo 
kličemo, kličemo na pomoč, vpijemo, kričimo in se celo bojujemo v 
molitvah (prim KKC 2629). To je molitev, ki prepoznava moč in 
veličino Boga in prosi njegovega usmiljenja. 

Ta tip molitve bi moral najprej vključevati prošnjo za odpuščanje, 
kot  je molil cestninar: »Bodi milostljiv meni grešniku (Lk 18,13). 
Prošnja za odpuščanje je predhodna pravilni in čisti molitvi. Zaupljiva 
ponižnost nas znova postavi v luč občestva z Očetom in njegovim 
Sinom Jezusom Kristusom in občestva enih z drugimi: tedaj ‘dobimo 
od njega vse, kar ga prosimo’ (1 Jn 3,22).Prošnja za odpuščanje je 
predhodna evharističnemu bogoslužju pa tudi osebni molitvi« (KKC 
2631). 
Bog vedno usliši naše prosilne molitve, čeprav morda ne na način, ki 
smo ga pričakovali mi. 
Priprošnja 
Še ena razširjena molitev, priprošnja, »je prosilna molitev, ki nas 
bolj upodobi po Jezusovi molitvi. Jezus je edini priprošnjik pri Očetu 
za vse ljudi, posebno za grešnike«. To je star način molitve, ki ga 
najdemo v Svetem pismu. Katekizem pravi: »Posredovati, prositi v 
prid drugega je od Abrahama dalje lastno srcu, ki je uglašeno po 
božjem usmiljenju. V času Cerkve je krščanska priprošnja 
udeleženost pri Kristusovi priprošnji: je izraz občestva svetih. V 
priprošnji tisti, ki moli, ne ‘gleda nase temveč raje na druge (prim. 
Flp 2,4), tako da moli celo za tiste, ki mu prizadevajo zlo.’« (KKC 
2635). 
Zahvalna molitev 
Zahvalna molitev je značilna »molitev Cerkve, ki v obhajanju 
evharistije razodeva in vedno bolj postaja to, kar je« (KKC 2637). 
To je način molitve, ki je običajen, a ga velikokrat ne prakticiramo. 
Lahko prosimo za nekaj posebnega, toda ko Bog usliši našo prošnjo, 
se mu pozabimo zahvaliti. Jezus je na to opozoril, ko je ozdravil 
deset gobavcev, pa se je z zahvalo vrnil samo eden: »Mar ni bilo 
deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, 
da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« (Lk 17,17-18). 
Hvalna molitev 
Hvaljenje je podobno kot slavljenje in zahvaljevanje posebna oblika 
molitve. To je molitev, ki »najbolj neposredno priznava, da je Bog 
Bog. Hvaljenje ga opeva zaradi njega samega, daje mu slavoonkraj 
tega, kar dela, daje mu slavo, ker JE (KKC 2639). 
Katekizem razlaga: »Kakornavdihnjeni pisatelji Nove zaveze tako 
tudi prve krščanske skupnosti na novo bero knjigo psalmov in 
opevajo v njej Kristusovo skrivnost. V novosti Duha zlagajo tudi 
himne in speve na podlagi nezaslišanega dogodka, ki ga je Bog 
izvršil v svojem Sinu« (KKC 2641). 
To molitev najdemo tudi v Razodetju, kjer »Preroki in sveti, vsi, ki so 
bili umorjeni na zemlji zaradi pričevanja za Jezusa, neizmerna 
množica tistih, ki so prišli iz velike bridkosti in pred nami dosegli  




