
PONEDELJEK 12. 10. 

MAKSIMILIJAN CELJSKI, MUČ. 

 19.00     ŽIVI IN † KAPUS 

TOREK 13. 10. 

KOLOMAN, MUČ. 

19.00 

 

V ZAHVALO 

SREDA 14. 10. 
KALIST I., PP-MUČ. 

19.00 
 

ZA PRIJATELJICE 
† DRAGUTIN MAUKO 

ČETRTEK 15. 10. 

TEREZIJA AVILSKA, C. UČ. 

19.00 

 

† SILVO ŠUBIC 

PETEK 16. 10. 

MARJETA, RED. 

19.00 † MARJETA ŠTURM, OBL. 

SOBOTA 17. 10. 
IGNACIJ ANTIOHIJSKI ŠK.-MUČ. 

19.00 
   

 † VURNIK IN HORVAT 

NEDELJA 18. 10.  

29. NEDELJA MED LETOM 

MISIJONSKA 

8.00                         

10.00 

                                    

† ANTONIJA ŠTENDLER, OBL. 

† MARKO SMREKAR, 30. DAN 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 19. 10. 

PAVEL OD KRIŽA, DUH. 

18.00                                   

                              

† STARŠI STERGULC 

† FRANČIŠKA GREGORC, 30. DAN 

TOREK 20. 10. 
IRENA, MUČ. 

18.00 
 

V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO ZA ZDRAVJE 

SREDA 21. 10. 

URŠULA, MUČ. 

18.00 † STARŠI IN SORODNIKI 

† JANEZ VOVK, 7. DAN 

ČETRTEK 22. 10. 

JANEZ PAVEL II., PP 

18.00 † LEDRARJEVI 

PETEK 23. 10.  
JANEZ KAPISTRAN, DUH. 

18.00  
                   

† MARIO PLENIČAR 
 

SOBOTA 24. 10. 

ANTON M. KLARET, ŠK. 

18.00 

 

† MARJAN ROGAČ 

NEDELJA 25. 10.  

30. NEDELJA MED LETOM 

ŽEGNANJSKA 

8.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† PIRIH 

PONEDELJEK 26. 10. 
LUCIJAN, MUČ. 

18.00 † FRELIH 
† MARIJA ŠKOF, 7. DAN 

TOREK 27. 10. 

SABINA AVILSKA, MUČ. 

18.00 † MARIJA JERAM 

SREDA 28. 10. 

SIMON IN JUDA TADEJ, AP. 

18.00 

 

† ALBIN IN MARIJA SIRC 

 

ČETRTEK 29. 10. 
MIHAEL RUA, RED. 

18.00 
 

ZA USPEŠNO ZDRAVLJENJE 
† DRAGUTIN MAUKO 

PETEK 30. 10. 

MARCEL, MUČ. 

9.00 

18.00 

† IVAN GRM 

ŽIVI IN † GREGORČEVI 

SOBOTA 31. 10. 

VOLBENK, ŠK. 

18.00 

 

† MARJAN IN VALERIJA ZALOKAR 

NEDELJA 1. 11. 
VSI SVETI 

8.00 
10.00 

18.00 

† JANEZ ROZMAN 
† DUŠAN SKOČIR 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† DARIO FLAJS 

PONEDELJEK 2. 11. 

SPOMIN VERNIH RAJNIH 

KAPELA SV. KRIŽA: 7.00 

9.00 
18.00 

† GRMOVI 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JAKOVČEVI 

TOREK 3. 11. 

MARTIN DE PORRES, RED. 

7.00 ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 4. 11. 

KAREL BOROMEJSKI, ŠK. 

18.00 

 

† IVAN GRM 

† MIROSLAVA HAJNRIHAR, 7. DAN 

ČETRTEK 5. 11 

ZAHARIJA IN ELIZABETA, ST. J. 
KRSTNIKA 

18.00 

 

† DRUŽINA MAVEC 

PETEK 6. 11. 

LENART (NARTE), OP. 

18.00 

 

† FRANC NOVAK 

SOBOTA 7. 11. 

ENGELBERT, ŠK. 

18.00 

 

† JOŽE SITAR 

NEDELJA 8. 11.  
32. NEDELJA MED LETOM 

ZAHVALNA 

8.00 
 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DRAGUTIN MAUKO 

† FRANC IN ŠTEFANIJA POTOČNIK 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priporočila Ludvika Montfortskega, enega največjih svetnikov in 

častilcev Marije: 

V svoji drobni knjižici Skrivnost rožnega venca sveti Ludvik 

Marija Grignion Montfortski piše o dveh pogostih napakah tistih, 

ki opravljajo to pobožnost, takole razlaga: 

Potem ko ste prosili Svetega Duha, da bi dobro molili rožni venec, 

se za hip postavite v Božjo navzočnost in izberite namen desetk. 

Preden začnete moliti, se za trenutek ali dva ustavite – odvisno od 

tega, koliko časa imate – in premišljujte o skrivnosti posamezne 

desetke. Vedno prosite po priprošnji Blagoslovljene Device za eno 

izmed kreposti, ki najbolj sije iz te skrivnosti, ali pa jo še posebej 

potrebujete. 
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Prosite za milosti 

Bodite posebej previdni, da se ne boste ujeli v pasti, v katere se 

ujame večina ljudi, ki molijo rožni venec. 

Prva je nevarnost, da sploh ne bi prosili za nobeno milost. 

Kadarkoli torej molite rožni venec, prosite za kakšno posebno milost 

ali krepost oz. moč, da bi premagali kakšen greh. 

Druga pogosta napaka pri molitvi rožnega venca pa je, da je edini 

namen molitve ta, da bi z njo čim hitreje končali. To je zato, ker 

mnogi v rožnem vencu vidijo le breme, ki visi nad njimi, če ga ne 

molijo; še posebej če so obljubili, da ga bodo redno molili ali pa so 

to dobili za pokoro, bolj ali manj proti svoji volji. 

 
 

NAŠI RAJNI: Ciril Pesjak, Radovljica; Marko Smrekar, Lesce; 

Frančiška Gregorc, roj. Šmid, Radovljica; Dragotin Mauko, 

Radovljica. Gospod, daj našim rajnim večni pokoj. 
 

Za † Frančiško Gregorc so darovali: 10 sv. maš: prebivalci Jelovške 

ulice. 15 sv. maš: vnuki in pravnukinje. 2 sv. maši: Marta Cvenkelj. 

1 sv. maša: družina Mukenauer. 1 sv. maša: družina Vidic iz Gorij. 

1 sv. maša: Marta in Franc Capuder. 2 sv. maši in 50 € za cerkev: 

družina Aleša Gregorca. 400€ za cerkev: Marija, Janez, Blaž in 

Tomaž Gregorc. 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:; 3. 10.: ml. zak. Skupina; 17. 10.: Uršič – 

Fajdiga; 31. 10.: Bohinc – Koselj; 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. 
 

DRUŽINSKA MAŠA 4. 10. ob 10.00. 
 

CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA v naši župniji 

bo v petek 30. oktobra. Na ta dan si vsi župljani, stari in mladi, 

zavestno vzemimo čas za molitev in češčenje. V cerkev pridite 

kadarkoli čez dan. Kot vabilo in spodbuda pa velja naslednji 

razpored: ob 9.00 MAŠA; 10.00 molitev za mir (Predtrg), ob 11.00 

molitev za nove duhovne poklice (Mesto in Podmesto); od 12.00 do 

14.00 Sveto Rešnje Telo ne bo izpostavljeno; ob 14.00 molitev za 

blagoslov družin (Molitvene skupine); ob 15.00 tiho češčenje; ob 

16.00 molitev za blagoslov otrok (otroci in mladina); ob 17.00 za 

blagoslov polja (Lancovo); ob 17.30 rožni venec za ozdravitev 

družinskih korenin…(člani ŽPS, pevci…) ob 18.00 slovesne litanije 

Srca Jezusovega in sveta maša. 
 

MOLITVE ZA RAJNE – »OČENAŠI« 
 

Ob spominu na naše rajne v mesecu novembru, lahko 

namesto pretiranega cvetja in odvečnih sveč po grobovih, 

darujete za tako imenovane »očenaše«. Tudi ob pogrebih naše 

rajne spremljajo pogosto bogati venci in kupi sveč, molitve pa je 

malo. Z naročilom »očenašev« lahko vsaj nekoliko popravimo naš 

odnos do rajnih. Cvetje in sveče jim ne morejo več koristiti – 

molitev pa je naša vez z njimi (s starši, sorodniki in prijatelji, ki 

so že odšli) in jim lahko pomagamo k njihovemu zveličanju, da 

bodo lahko čim prej uzrli obraz neskončno svetega Boga. S tem 

molitvenim spominom in prostovoljnim darom naredimo dobro delo 

in sebe usmerjamo na pot evangeljskega, krščanskega življenja. 
 

Očenaše lahko naročite do praznika VSEH SVETIH – imena rajnih, 

za katere želite naročiti očenaše napišite spodaj in listek oddajte 

skupaj s prostovoljnim darom v cerkvi v nabiralnih pod korom.   
Za rajne bomo skupaj molili (eno desetko) ob delavniških 

mašah v župnijski cerkvi. List dobite zadaj pod korom. 
 

POTEK BOGOSLUŽIJ IN POBOŽNOSTI V PRAZNIČNIH DNEH: 

1. NOVEMBER, DAN VSEH SVETIH: je zapovedan praznik. Za 

svoja nebesa in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo 

sv. maše. Obisk pokopališč ne more nadomestiti zakramentalne 

navzočnosti Boga. 

- SVETE MAŠE bodo ob 8.00, 10.00 in ob 18.00 v župnijski cerkvi 

- MOLITVE ZA RAJNE bodo ob 11. 15 POD PUSTIM GRADOM, OB 

14. 15 NA NOVEM POKOPALIŠČU in ob 14. 30 na STAREM 

POKOPALIŠČU v Radovljici. 

- MOLITEV TREH DELOV ROŽNEGA VENCA za naše rajne bo v 

župnijski cerkvi sv. Petra ob 17.00 

2. NOVEMBER, DAN VERNIH DUŠ: 

- SVETE MAŠE bodo ob 7.00 v pokopališki kapeli, ob 9.00 in ob 

18.00 v župnijski cerkvi. 



- MOLITEV TREH DELOV ROŽNEGA VENCA za naše rajne bo v 

župnijski cerkvi sv. Petra ob 8.00. 
 

MEŠANJE VINA IN VODE:  

Sedeli so v gostilni. Sami moški. Pogovarjali so se o tem, kako je 

bilo včasih, ko so bili mladi. Dotaknili so se tudi let, ko so 

ministrirali. Dušan si je v kozarec z belim vinom natočil še malo 

radenske. Bogomir ga je vprašal: »Ali si izboljšal vodo ali poslabšal 

vino?« Dušan se je znašel in dejal: »Kako je že napravil naš 

nekdanji župnik? Ko smo mu nalivali pri darovanju vino in vodo, je 

pri vinu kelih kar dolgo držal, pri vodi pa je takoj dal znamenje, da 

je dovolj.« Možje so skoraj vsi to kretnjo napačno razumeli. Robert 

je pri mladinskem verouku to vprašanje že srečal. Zato je pomen te 

kretnje lahko po domače pojasnil. Rekel je: »Možje, mislim, da se 

motite in da v napačno smer namigujete. To ni bilo pri darovanju, 

pač pa po obhajilu. Sicer pa vino pomeni vse Božje, voda pa vse 

človeško. V kelihu se združita Božji element in človeški element. 

Darujemo Jezusa in sami sebe. Hkrati pomešanje vode in vina 

pomeni, da sta v Kristusu združeni dve naravi: Božja in človeška.« 

Dušan in Bogomir sta bila presenečena. Tega zares nista vedela. 

Morda je še kdo drug tako mislil. Začel se je drugi del svete maše. 

Duhovnik je sprejel darove, ki so jih prinesli verniki ali ministranti. 

Med njimi tudi vino in vodo v vrčkih. Ko duhovnik vliva v kelih vino 

in vodo, izgovarja te besede: »Po skrivnosti te vode in tega vina naj 

bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je bil deležen naše človeške 

narave.« Vino – Kristus, voda – človek. Jezus Kristus je Bog in 

človek. Čez nekaj trenutkov se bosta Božja ljubezen in naša, 

človeška, srečali in se poljubili. To bo velik dogodek. Mešanje vina in 

vode nas spominja tudi na dogodek velikega petka, ko sta iz 

prebodenega Jezusovega srca pritekli kri in voda. Ta prevladujoči in 

vsemogočni Božji Duh Jezusa nas vsakič, ko smo zbrani okrog 

daritvene mize, poišče in si hoče pridobiti prostor v nas. Naš 

življenjski prostor napolni s svojo močjo in ljubeznijo. 
 

PRED NAMI PAPEŽEVO POVABILO K MOLITVI ROŽNEGA 

VENCA V ČASU PANDEMIJE: Sveti oče Frančišek je 25. aprila 

2020 naslovil na katoličane posebno pismo s povabilom, da bi molili 

rožni venec s prošnjo, da bi nam Božja Mati Marija pomagala v 

preizkušnji pandemije. Papež v pismu vabi vernike, naj po domovih 

molijo rožni venec, skupaj v družini ali sami z dodano molitvijo, ki jo 

je dal na razpolago vsem. Papež Frančišek je podkrepil vabilo z 

besedami: »Naša Mati nam bo pomagala, da se bomo z več vere in 

upanja soočili s tem časom preizkušnje, ki ga prestajamo«. Sveti 

oče opisuje rožni venec kot preprosto in močno orodje, ki nam lahko 

pomaga v tem času preizkušnje zaradi epidemije. K pismu papež 

prilaga molitev, ki jo verniki zmolijo ob sklepu rožnega venca. Na 

tak način želi sveti oče povabiti katoličane, da bi kot povezano 

občestvo molili za vse, ki trpijo, so preizkušani ali delujejo kot 

zdravstveno osebje in lajšajo trpljenje bolnikom. »Pod tvoje varstvo 

pribežimo, o sveta Božja Porodnica.« V sedanjem dramatičnem 

položaju, ki je nabit s trpljenjem in stiskami, ki žalostijo ves svet, se 

zatekamo k tebi, Božja Mati in naša mati, in pribežimo pod tvoje 

varstvo. O Devica Marija, obrni torej svoje milostljive oči v nas v tej 

pandemiji koronavirusa in potolaži tiste, ki so se izgubili in jokajo 

zaradi smrti najdražjih, ki so jih ponekod pokopali tako, da boli 

duša. Podpiraj tiste, ki so v stiski zaradi bolnikov, katerim ne 

morejo biti blizu, da ne bi širili okužbe. Vlij zaupanje v tiste, ki so v 

tesnobi zaradi negotove prihodnosti in zaradi posledic v 

gospodarstvu in na področju dela. Božja Mati in naša mati, izprosi 

nam od Boga, Očeta usmiljenja, da se ta huda preizkušnja konča in 

se na obzorje vrneta upanje in mir. Kakor v Kani stopi k svojemu 

Božjemu Sinu in ga prosi, naj potolaži družine bolnikov in žrtev in 

naj jim odpre srce za zaupanje. Obvaruj zdravnike, bolničarje, 

zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so v tem obdobju negotovosti 

v prvih bojnih vrstah in tvegajo svoje življenje, da bi reševali druga 

življenja. Spremljaj njihove junaške napore in jim dajaj moči, 

dobrote in zdravja. Bodi blizu tistim, ki noč in dan pomagajo 

bolnikom; bodi blizu duhovnikom, ki s pastirsko skrbjo in 

evangeljsko zavzetostjo skušajo pomagati vsem in vse podpirati. 

Sveta Devica, razsvetli um znanstvenikov, da bodo našli prave 

rešitve in premagali ta virus. Podpiraj odgovorne v politiki, da bodo 

delovali z modrostjo, skrbjo in velikodušnostjo, da bodo pomagali 

tistim, ki jim manjka življenjskih potrebščin, da bodo z 

daljnovidnostjo in v duhu solidarnosti začrtali socialne in ekonomske 

rešitve. Presveta Mati, dotakni se vesti, da bodo neizmerne vsote, 

porabljene za kopičenje in izpopolnjevanje oborožitve, namesto tega 

namenili za pospeševanje ustreznega študija za preprečitev 

podobne katastrofe v prihodnosti. Preljuba Mati, daj, da bo rasel v 

svetu čut pripadnosti eni veliki družini, da se bomo zavedali vezi, ki 

vse povezujejo, da bomo v bratskem in solidarnem duhu priskočili 

na pomoč v tolikerih revščinah in bedah. Okrepi trdnost v veri, 

vztrajnost v služenju, stanovitnost v molitvi. O Marija, Tolažnica 

žalostnih, objemi vse svoje preskušane otroke in izprosi od Boga, da 

nas bo s svojo vsemogočno roko osvobodil te strašne epidemije, 



tako da se bo lahko življenje v vedrini vrnilo v svoj običajni tek. 

Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve in 

upanja, o milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Amen. 
 

 
VESELI DEL (ponedeljek in sobota)  
- ki nam poživi vero  
- ki nam utrdi upanje  
- ki nam vžgi ljubezen  
 
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.  
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.  
3. ki si ga Devica rodila.  
4. ki si ga Devica v templju darovala.  
5. ki si ga Devica v templju našla. 
 

ŽALOSTNI DEL (torek in petek)  
- ki nam utrdi spomin  
- ki nam razsvetli pamet  
- ki nam omeči voljo  
1. ki je za nas krvavi pot potil. 
2. ki je za nas bičan bil.  
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.  
4. ki je za nas težki križ nesel.  
5. ki je za nas križan bil. 
 

SVETLI DEL (četrtek)  
- ki nam daj duha pokorščine  
- ki nam daj srečo uboštva  
- ki nam podeli milost čistosti  
1. ki je bil krščen v Jordanu.  
2. ki je v Kani naredil prvi čudež.  
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo.  
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.  
5. ki je postavil sveto evharistijo. 
 

ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)  
- ki nam vodi naše misli  
- ki nam vodi naše besede  
- ki nam vodi naša dejanja  
1. ki je od mrtvih vstal.  
2. ki je v nebesa šel.  
3. ki je Svetega Duha poslal.  
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.  
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. 
 

 

 

 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 11. 10.  Iz 25,6-10 Flp 4,12-14.19-20 

28. nedelja 
med letom 

8.00 RUDI MIKOLAJ ALJA ŠTENDLER 

11.00 ROK PREŠERN  ALENKA ROGELJ 

NEDELJA, 18. 10.  Iz 45,1.4-6 1 Tes 1,1-5 

29. nedelja med 
letom, misijonska 

8.00 MAGDA ROZMAN ROK ANDERLE 

10.00 SANDI WILLEWALDT ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 25. 10.  2 Mz 22,20-26 1 Tes 1,5-10 

30. nedelja med 
letom, žegnanjska 

8.00 DARINKA DEŽMAN CVETO URŠIČ 

10.00 ALENKA VURNIK  MIHA GAŠPERIN 

NEDELJA, 1. 11.  Raz 7,2-4.9-14 1 Jn 3,1-3 

Vsi sveti 
8.00 ROK ANDRES SILVA PISEK 

10.00 MARIJA DIJAK ANDREJA JALEN 

NEDELJA, 8. 11.  Mdr 6,12-16 1 Tes 4,13-18 ali 4,13-14 

32. nedelja med 
letom, zahvalna 

8.00 STANKA REHBERGER ANAMARIJA NOVAK 

10.00 MARIJA JEKOVEC  JANEZ RESMAN 

 

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 4. 10. 
27. NEDELJA MED LETOM,  

ROŽNOVENSKA 

8.00 
10.00 

† FRANC HROVAT 
†BOJAN HORVAT 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 5. 10. 

MARIJA FAVSTINA, RED. 

19.00 † MILKA IN FELICIJAN LOTRIČ 

† DRAGUTIN MAUKO, 7. DAN 

TOREK 6. 10. 

BRUNO, UST. KARTUZIJANOV 

19.00  V ZAHVALO ZA 50 LET 

SREDA 7. 10. 

ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA 

19.00 

 

† RADO POŽENEL 

ČETRTEK 8. 10. 

PELAGIJA, SPOK. 

19.00 † KOŠIRJEVI 

 

PETEK 9. 10. 

ABRAHAM IN SARA, SP. OČAK 

19.00                                                           † HELENA PREŠEREN 

SOBOTA 10. 10. 
DANILO, MUČ. 

19.00                                                                            † KATEŽEVI 

NEDELJA 11. 10.  

28. NEDELJA MED LETOM 

FILIP , DIAKON 

8.00 

 10.00  

 

† CIRIL BIZJAK, 30. DAN 

ŽIVI IN † JALEN 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

 




