
PONEDELJEK 28. 12. 
NEDOLŽNI OTROCI 

 18.00     † STARŠI JAGER 

TOREK 29. 12. 
TOMAŽ BECKET, ŠK. 

18.00 
 

† JOŽE PATERNU, 30. DAN 

SREDA 30. 12. 
VINCENCIJA, RED. UST. 

18.00 
 

† NEŽKA FRELIH, OBL. 

ČETRTEK 31. 12. 2020 
SILVESTER, PP 

18.00 
 

† MARICA IN CIRIL GAŠPERIN; JULIJANA IN 
JANEZ PETROVČIČ 

PETEK 1. 1. 2021 
MARIJA, SVETA BOŽJA MATI 

10.00 V ZAHVALO ZA USPEŠNO ZDRAVLJENJE 

SOBOTA 2. 1.  
BAZILIJ IN GREGOR, ŠK.-UČ. 

18.00 
   

† LADO EBRL 

NEDELJA 3. 1.  
2. NEDELJA PO BOŽIČU 
PRESVETO JEZUSOVO IME 

8.00                         
                                    

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† BERNARD IN MIRKA ŠPINDLER IN VIKA 
VRBNJAK 

PONEDELJEK 4. 1. 
ANGELA, RED. 

18.00                                   
                              

† IVAN GRM 
 

TOREK 5. 1. 
SIMEON, PUŠ. 

18.00 
 

ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 6. 1. 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
GAŠPER, MIHA, BOLTEŽAR 

18.00 † KATARINA KUNSTELJ 

ČETRTEK 7. 1. 
RAJMUND, DUH. 

18.00 † JANA IN FRANC LOTRIČ 

PETEK 8. 1. 
SEVERIN, OP. 

18.00  
                   

† GLIHOVČEVI 

SOBOTA 9. 1. 
JULIJAN, MUČ. 

18.00 
 

† MARJA KOZJEK, 30. DAN 

NEDELJA 10. 1. 
JEZUOV KRST  
GREGOR IZ NISE, ŠK. 

8.00 
 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 11. 1. 
PAVLIN OGLEJSKI, ŠK. 

18.00                                   
                              

† FRANČIŠKA GREGORC 
 

TOREK 12. 1. 
TATJANA, MUČ. 

7.00                                   
                              

ZA ZDRAVO PAMET 
 

SREDA 13. 1.  
HILARIJ, ŠK. 

18.00                                   
                              

† BRONOSLAVA PRISTOV 
 

ČETRTEK 14. 1.  
OTON, OP. 

18.00                                   
                              

† STANKO LIKAR 
 

PETEK 15. 1.  
ABSALOM, ŠK. 

18.00                                   
                              

† ANA RODMAN 
 

SOBOTA 16. 1.  
MARCEL, PP. 

18.00                                   
                              

† PIKELJ 
 

NEDELJA 17. 1. 
2. NEDELJA MED LETOM 
ANTON, PUŠ. 

8.00                                   
                              

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
 

PONEDELJEK 18. 1. 
MARJETA OGRSKA, RED. 

18.00                                   
                              

† ANTON IN JAKOB AŽMAN 
 

TOREK 19. 1. 
MAKARIJ, OP. 

7.00                                   
                              

ZA MILOSTNO ZADNJO URO 
 

SREDA 20. 1. 
FABIJAN IN BOŠTJAN, MUČ. 

18.00                                   
                              

† MAJDA KROMAR 
 

ČETRTEK 21. 1. 
NEŽA (AGNES, JANJA), MUČ. 

18.00                                   
                              

† LADO EBRL 
 

PETEK 22. 1. 
VINCENCIJ, DUH.-MUČ. 

18.00                                   
                              

† DRAGUTIN MAUKO 
 

SOBOTA 23. 1. 
HENRIK, DUH. 

18.00                                   
                              

† PAHIČ IN ROZMAN 
 

NEDELJA 24. 1. 
3. NEDELJA MED LETOM 
FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠK.-UČ. 

8.00                                   
                              

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VALENTIN ROGAČ, OBL. 
 

 V kolikor bi se zdravstvene razmere spremenile v prid odprtosti in bolj normalnega življenja, bo 
dodan običajen urnik sv. maš! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simbolika rojstva in novega začetka je vtkana v potek celotnega 
cerkvenega leta. Dogodki ne pomenijo le spominjanja preteklih 
Božjih del v zgodovini odrešenja in poti skozi galerijo svetnikov, 
ampak tudi aktualizacijo Božjih sporočil za sedanji trenutek. Poleg 
zunanje in materialne sodi k pripravi na cerkvene praznike tudi 
duhovna priprava v osebni molitvi in duhovni poglobitvi, kar 
vključuje npr. prejem zakramenta sprave, odpovedi, post, dobra dela 
ali miloščino. Latinska beseda »adventus« pomeni prihod. Poznamo 
dva Gospodova prihoda. Gospod je prvikrat prišel na svet kot človek, 
rojen iz Marije, njegov drugi prihod pa pričakujemo na sodni dan. 
Jezus je torej prišel, Jezus bo prišel in Jezus prihaja med nas vsak 
dan preko ljudi in svetih zakramentov. Adventni čas ima dvojni 
značaj: je čas priprave na slovesno praznovanje Gospodovega 
rojstva na božični dan, 25. decembra, hkrati pa je to čas, ko nas 
spominjanje usmerja k pričakovanju drugega Kristusovega prihoda 
ob koncu časov. Adventna priprava utrjuje vero in nas opogumlja v 
stiskah in preizkušnjah, da bi bili v trenutku smrti pripravljeni na 
srečanje z Gospodom.  
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Adventni čas lahko popestrijo tudi preprosta pravila za srečo, kot so: 
Srce osvobodi sovraštva. Srce osvobodi skrbi. Živi preprosto. Daj 
več, zahtevaj manj. Pričakuj vsakodnevne čudeže v življenju. Vsak 
lahko začne zdaj in naredi povsem nov konec. Bog ni obljubil dneva 
brez  bolečin, smeha brez trpljenja, sonca brez dežja, ampak je 
obljubil moč za dan, tolažbo za solze in svetlobo za pot. Razočaranja 
so kot luknje na cesti, malo te upočasnijo, pozneje pa uživaš na 
gladki cesti. Ne zadržuj se dolgo pri luknjah, pojdi naprej! Ko si 
potrt, ker nisi dobil, kar si želel, samo mirno sedi in bodi srečen, ker 
ti želi Bog dati nekaj boljšega.  
Vse te misli in ta preprosta pravila za srečo Vam želim, da jih 
spolnjujete vsak dan v letu 2021. To je moje voščilo. Župnik 
Andrej 
 

NAŠI RAJNI: Valentina Vovk, roj. Žerovc Radovljica; Marija Žižek, 
Radovljica; Marija Kozjek, roj. Korošec, Radovljica. Gospod, daj 
našim rajnim večni 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:  

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. 
 

ŽUPNIK JE NA VOLJO ZA SV. SPOVED! Pokličite na številko 
041 861 411 in se dogovorite. Starši poskrbite za svojo 
spoved in za spoved svojih otrok! 
 

Na božični dan, 25. decembra, v Katoliški cerkvi praznujemo 
rojstvo Jezusa Kristusa. Vsebina praznika je povezana s skrivnostjo 
Božjega učlovečenja. Z Jezusovim prihodom v zgodovino se je Bog 
dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka.  
Natančen datum Jezusovega rojstva ni znan, čeprav je njegovo 
rojstvo zgodovinsko dejstvo. Po tem dogodku od 6. stoletja naprej 
štejemo tudi človeško zgodovino. Papež Julij I. (337–352) je za 
datum Jezusovega rojstva določil 25. december. Čas zimskega 
solsticija je bil že v predkrščanskih časih obdobje praznovanja in 
festivalov. Cerkev se je temu prilagodila in obdobju okoli solsticija, 
ko se dnevi začenjajo daljšati, dala novo vsebino. Ob prihodu nove 
luči v naravo kristjani praznujemo novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. 

Kakor koli natančen datum Jezusovega rojstva za krščanske 
veroizpovedi danes ni več bistvenega pomena, pač pa je glavna 
njegova vsebina: Božji Sin se je učlovečil in prišel na svet, da bi 
človeštvo odrešil njegovih grehov. 
V Cerkvi so za božič že zgodaj vpeljali navado trikratnega obhajanja 
maše (opolnoči, ob zori in podnevi), kakršne nima noben drug 
praznik. Cerkev še danes ob božiču opravlja trikratno evharistično 
slavje – vsak duhovnik sme izjemoma opraviti tri maše. Pri polnočni 
maši je največji poudarek na Jezusovemu rojstvu v hlevu in hvalnici 
angelov, pri zorni ali pastirski maši se pripoved nadaljuje s pastirji, ki 
so obiskali Jezusa, s čimer se pripoved o rojstvu konča. Dnevna 
maša je vsebinsko najgloblja, saj je središčni odlomek iz Svetega 
pisma vzet iz začetka Janezovega evangelija.  
»Ko Bog v polnosti časov pošlje svojega edinega Sina in Duha 
ljubezni, razodene svojo najglobljo notranjo skrivnost. Bog sam je 
večno izmenjavanje ljubezni: Oče, Sin in Sveti Duh; in namenil nam 
je deležnost pri tem večnem izmenjavanju« (Katekizem Katoliške 
Cerkve 221). V liku Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega Sina, 
najdemo razlago Boga Očeta, ki nam je razumljiva šele po delovanju 
Svetega Duha, ki je izlit v našo notranjost.  
Z Jezusovim rojstvom Bog postane del zgodovine človeštva. Leto 
njegovega rojstva deli zgodovino na dvoje: pred in po Kristusu. S 
trenutkom, ko se je Božji Sin učlovečil, se je svet spremenil. Prišla je 
Luč, da bi premagala moralno noč človeštva, prišlo je Življenje, da bi 
se zoperstavilo »kulturi smrti«, prišla je Pot, da bi pokazala, ljudem, 
ki tavajo v tej »dolini solz«, smer, ki pelje v Nebesa. 
Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana priložnost, da se 
odpre in dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in 
poglobi svojo vero. 
Jaslice 
Ne vemo natančno, kdaj so začeli postavljati jaslice po cerkvah in 
hišah, eno je gotovo, da imajo izvor v božični skrivnosti in da so se 
nam zdaj tako priljubile, da brez njih ni božiča. So živa predstavitev 
božične skrivnosti in naš izraz pojmovanja te skrivnosti. Nekateri 
trdijo, da so jih poznali že v 4. stoletju, vsaj v Betlehemu, sv. 
Frančišek Asiški pa jih je leta 1223 postavil v gozdu pri kraju Greccio 
v Umbriji. 
Podobe Jezusa, Marije in Jožefa nam brez besed pripovedujejo o 
Božji ljubezni do nas, pa tudi o ljubezni, ki vlada v sveti Družini. 
Pesem Sveta noč 
Pesem Sveta noč je nastala za božič leta 1818 v Oberndorfu pri 
Salzburgu. Župnikov pomočnik Josef Mohr je napisal besedilo, učitelj 
Franc Ksaver Gruber, cerkovnik in organist v Oberndorfu, pa ga je 
uglasbil. Na sam sveti večer 1818 je Mohr prinesel Gruberju besedilo 



s prošnjo, naj ga uglasbi za dva solo glasova in zbor ter pripiše še 
spremljavo za kitaro. Gruber je to takoj naredil in pesem so peli že 
pri tisti polnočnici. Sčasoma se je razširila po svetu in postala najbolj 
znana in najbolj priljubljena božična pesem, brez katere si ne 
moremo predstavljati božiča. 
Božični čas  
Božični čas se začenja na predvečer praznika Gospodovega rojstva in 
traja do nedelje po prazniku Gospodovega razglašenja, to je vključno 
do nedelje Jezusovega krsta. V središču božičnega časa je božič – 
praznik Gospodovega rojstva. Praznik nas vsako leto znova 
spominja, da nas Bog tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno 
življenje (prim. Jn 3,17). 
Druga božja oseba sprejme po Mariji našo človeško naravo in 
postane pravi človek. Nevidni Bog postane viden, da ga moremo 
poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi mi živeli Božje 
življenje. Praznik Gospodovega rojstva – božič, je vedno sodoben, 
saj je praznik vseh trenutkov našega življenja, ker se more vsak čas 
izvršiti božja zamenjava. Vsak dan, vsak trenutek nam Bog daje 
Kristusa, mi pa se moramo po Kristusu darovati Bogu. Božični čas je 
kratek, a zelo bogat. 
Praznik Gospodovega rojstva ima osmino, ki se konča s praznikom 
Marije, svete Božje Matere. Med osmino je nedelja svete Družine. 
Drugi zelo pomemben praznik božičnega časa je Gospodovo 
razglašenje (6. januar). Pri njem gre za razodetje Jezusovega 
božanstva. Najprej modrim, za tem ob krstu v reki Jordan, nato pa 
še na svatbi v Kani Galilejski. S praznikom Jezusovega krsta, v 
nedeljo po Gospodovem razglašenju se konča praznovanje 
njegovega skritega življenja in začenja spomin javnega oznanjevanja 
in navzočnosti Božjega kraljestva. 
Vir: Katoliška Cerkev 
 

MAŠNA ZNAMENJA (DVIGNJENE ROKE): Pri mladinskem 
veroučnem srečanju je voditelj pripravil meditacijo o človekovi roki, 
o obeh rokah. Človek si ne more misliti, kaj vse more narediti, 
povedati, izraziti … s svojimi rokami. Taka poglobitev vsakdanjih 
možnosti in dejstev je zelo dobrodošla. Po uradnem srečanju jih je 
kakšnih sedem nadaljevalo pogovor. Ta je tekel v praktični smeri. 
Razmišljali so, kako bi posameznik izrazil kaj lepega, globokega, 
praktičnega in razumljivega. Vsak si je izbral svojo kretnjo. Ko so si 
tudi pojasnili to, kar so izbrali, je Silvo vse najmočnejše nagovoril in 
prepričal. Izbral je dvignjene in razširjene roke. Pomenijo mu 
pripravljenost, odprtost, razdajanje, pričakovanje, sprejemanje, … 
Njegov simbol je bil ocenjen z deset. Vsi so bili enotni, da se premalo 
poglabljamo to, kar vsi poznamo (vendar samo rutinsko), in da drug 

drugega ne podpiramo v tem, kar se nam zdi težko. Roke so v 
bogoslužju izredno pomemben simbol. Po rokah Bog deli svojega 
Duha, blagoslov in posvečenje. Že v dobi očakov je oče z dvignjenimi 
rokami prvorojencu izročil vso pravnomoralno in materialno 
dediščino (primer je Jakobov blagoslov). Zelo značilno mesto 
dvignjenih rok v stari zavezi je zapisano v drugi Mojzesovi knjigi v 
17. poglavju, ko so se Izraelci na poti v obljubljeno deželo spopadli z 
Amalečani. Bitka je bila trda. Mojzes se je postavil na vrh hriba. Ko 
je roke držal kvišku, je zmagoval Izrael, ko je roke povesil, je 
zmagoval Amalek. Mojzesove roke so se utrudile in Aron ter Hur sta 
mu prinesla kamen, da je sedel nanj, roke pa sta mu podpirala. V 
novi zavezi so velikokrat omenjene dvignjene roke. Pomenijo 
molitveno prošnjo v imenu vsega Božjega ljudstva. Dvignjeni roki, 
povezani s telesom, pomenita, da želimo sebe in vse, kar imamo, 
podariti Bogu. Hkrati pa so razširjene roke pripravljene za sprejem 
njegovih darov. Človeštvo ne bo izgubilo prave poti, dokler bo 
dvigalo roke k Bogu. Z dvignjenimi rokami želimo poudariti, naj se 
naša molitev in daritev dvigata k Bogu kakor kadilo. Duhovnikove 
dvignjene roke napravijo tudi dva kraka križa in nas spomnijo na 
Jezusa, ki se je na križu daroval za nas. On želi objeti ves svet in 
vsakega človeka. Zato je sleherna daritev blagoslov za vse ljudi 
sveta in za vse stvarstvo. 

Geslo in poslanica: Plamen Luči miru iz Betlehema predstavlja 
mnogo več kot le svetlobo in toploto, saj s seboj prinaša pomembno 
sporočilo.  
Letošnje geslo akcije je »Prižgimo bližino«, spremlja pa ga tudi 
poslanica: Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, 
kakšen je v resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo 
priti bližje. Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tista, 
ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa. Ko namreč v temi 
nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek. Zato vam 
prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak 
bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam 
biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi vi 
korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da 
jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot. Prižgimo 
luč. Obdržimo bližino!  
Sporočilo letošnje poslanice nas poskuša spomniti, da sta ljubezen in 
bližina v teh nekoliko tesnobnih časih ključnega pomena. Ker vsako 
majhno dejanje, ki izkazuje bližino, dobroto, ljubezen, danes še 
veliko bolj sveti in vliva upanje, ne glede na to, kako majhno je. 
Vsaka luč šteje, saj se v temi vidi tudi čisto drobceno lučko. In teh 
dejanj naš svet danes še posebej potrebuje, tihih in drobnih sporočil, 
da v mrzlih časih oddaljenosti nismo sami. Da nekdo misli na nas, da 



nekdo moli za nas, da je nekomu mar za nas. Če tega ne moremo 
pokazati z objemi in poljubi, to še ni izgovor, da ne moremo drug 
drugemu izkazati bližine. Nasprotno, vse to nas sili, da poiščemo 
nove poti, nove načine, morda celo še bolj pristne in iskrene. Če 
hoče, ljubezen vedno najde pot. Ljubezen sveti in ogreje tudi s 
klicem, pismom, sporočilom, tudi prijaznim pozdravom dveh, ki se 
sicer skrivata za masko. Ljubezen ne ogroža varnosti. Samo sveti in 
greje, da jo začutimo drug v drugem. 
Betlehemska luč bo v župnijski cerkvi, ves dan na voljo od 
nedelje 20. decembra. 

GOVORICA BOŽIČNIH SIMBOLOV: JASLICE in božično drevesce 
nam pomagajo h globljemu doživljanju božičnega čudeža. Jaslice so 
središče našega razpoloženja. Jezus, učlovečeni Bog, leži v jaslih. 
Človek išče izgubljeni raj, za katerega je prepričan, da je nekje 
daleč, tam zgoraj in da je za dosego le-tega potreben ogromen 
človeški napor.  

KROPLJENJE Z BLAGOSLOVLJENO VODO IN KAJENJE S 
KADILOM je prastar običaj, ki ga v družini opravimo po vseh 
prostorih v hiši na vse tri svete večere (pred božičem, novim letom 
in svetimi tremi kralji). Družina ob tem obredu prosi za Božji 
blagoslov in varstvo pred vsakršno nesrečo skozi vse leto, ki prihaja. 
Kadilo, oglje in blagoslovljena voda bo na voljo v cerkvi pod 
korom. 
 

SVETI ŠTEFAN: O Svetem Štefanu kroži legenda, da je z 
znamenjem križa ukrotil divjega konja, ki je pokleknil predenj. 
Svetega Štefana častimo kot zavetnika konj, konjarjev in kočijažev, 
zidarjev, krojačev,kamnosekov, tkalcev, tesarjev, sodarjev in 
kletarjev. Zavetnik je tudi zoper glavobol, pri zastajanju kamnov, 
zbadanju in obsedenosti. 

Sveti Štefan je med vernim ljudstvom postal zaščitnik konj in živine. 
Krščanski kmetje so se za blagoslov pri zdravju konj in živine 
obračali za priprošnjo k Svetemu Štefanu. Na praznik Svetega 
Štefana tudi po mnogih slovenskih krajih kmetje peljejo blagoslovit 
okrašene konje. Z njimi jezdijo okoli cerkve in jih blagoslovijo pred 
njo, pri obredu blagoslovijo še vodo in sol. Sol potresejo po polju in 
hkrati kropijo z blagoslovljeno vodo, “da suho vreme ne bi 
škodovalo”. 

Sveti Štefan, mučenec, je bil rojen okoli Kristusovega rojstva, 
najverjetneje v Jeruzalemu, kjer je leta 33 tudi umrl kot žrtev 
kamenjanja pravovernih judov, pod vodstvom mladega Savla, po 
spreobrnjenju pa enega največjih apostolov, Svetega Pavla. 
Pri maši bo blagoslov soli, ki jo boste lahko vzeli domov. 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2021 bomo odplačevali naš dolg, 
ki ga imamo  do nadškofije. Priporočam se vam za vaše 
darove. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 
 
 
 
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

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

8.00 
 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† LUDVIK IN BERNARDA RUS 

PONEDELJEK 21. 12. 
PETER KANIZIJ, DUH. 

6.00 † MARIJA KOZJEK, 7. DAN 

TOREK 22. 12. 
FRANČIŠKA CABRINI, RED. UST. 

6.00  † ANA MARINIČ 

SREDA 23. 12. 
JANEZ KANCIJ, DUH. 

6.00 
 

† MARICA FTIČAR 
 

ČETRTEK 24. 12. 
ADAM IN EVA, PRASTARŠA 
SVETI VEČER 

6.00 
 

† JURIJ LEGAT, 30. DAN 
 

PETEK 25. 12. 
BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

10.00                                                           ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JOŽICA IN FRANC UREVC 
 

SOBOTA 26. 12. 
ŠTEFAN, DIAKON 
DAN SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

9.00                                                                            † ANTON DEŽMAN IN STARŠI 
 

NEDELJA 27. 12.  
SVETA DRUŽINA 
JANEZ, EVANGELIST 

8.00 
  
 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JOŽE MEŽNAR 

 


