
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
NEDELJA 24. 1. 
3. NEDELJA MED LETOM 
FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠK.-UČ. 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VALENTIN ROGAČ, OBL. 

PONEDELJEK 25. 1. 
SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 

18.00 ZA BLAGOSLOV IN VERO VNUKOV 

TOREK 26. 1. 
TIMOTEJ IN TIT, ŠK. 

7.00  ZA ZDRAVJE 

SREDA 27. 1. 
ANGELA MERICI, UST. URŠULINK 

18.00 
 

NA ČAST SV. ANTONU 
 

ČETRTEK 28. 1. 
TOMAŽ AKVINSKI, C. UČ. 

18.00 
 

† FRANČIŠKA ŠMID, OBL. 

PETEK 29. 1. 
VALERIJ, ŠK. 

18.00                                                           PO NAMENU 

SOBOTA 30. 1. 
MARTINA, MUČ. 

18.00                                                                            † SLAVICA MAVEC 
 

NEDELJA 31. 1.  
4. NEDELJA MED LETOM 
JANEZ BOSCO, UST. SALEZ. 

8.00  
10.00 

† ANTON IN ALOJZIJA RESMAN 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
 

PONEDELJEK 1. 2. 
BRIGITA IRSKA, OP. 

 18.00     † REBOLJEVI 

TOREK 2. 2.  
JEZUSOVO DAROVANJE - 
SVEČNICA 

18.00 
 

† ŠOLARJEVI 

SREDA 3. 2. 
BLAŽ, ŠK. – MUČ. 

18.00 
 

† MINKA KAURIN, 30. DAN 

ČETRTEK 4. 2. 
GILBERT, RED. UST. 

18.00 
 

ZA ZDRAVJE 

PETEK 5. 2. 
AGATA, DEV. MUČ. 

18.00 † VILMA GRIMANI 

SOBOTA 6. 2. 
PAVEL MIKI, MUČ. 

18.00 
   

† MUHOVČEVI 

NEDELJA 7. 2.  
5. NEDELJA MED LETOM 
KOLETA, RED. 

8.00                         
10.00                                    

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† IVAN GRM 

PONEDELJEK 8. 2. 
HIERONIM, RED. 
SLOVENSKI KULTURNI DAN 

18.00                                   
                              

† DRUŽINA KOFLER 
 

TOREK 9. 2. 
APOLONIJA, MUČ. 

7.00 
 

V ZAHVALO LURŠKI MATERI BOŽJI 

SREDA 10. 2. 
SHOLASTIKA, RED. 

18.00 † FRANCE REMEC, OBL. 

ČETRTEK 11. 2. 
LURŠKA MATI BOŽJA 

18.00 † FRANČIŠKA GREGORC 

PETEK 12. 2. 
DAMJAN,MUČ. 

18.00  
                   

† LADO EBRL 

SOBOTA 13. 2. 
JORDAN, RED. 

18.00 
 

† ALOJZIJ IN HELENA VURNIK 

NEDELJA 14. 2. 
6. NEDELJA MED LETOM 
VALENTIN, MUČ. 

8.00 
10.00 

† STANKO LIKAR 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 15. 2. 
KLAVDIJ, RED. 

18.00                                   
                              

† ANGELA, OBL. IN ROZMANOVI 
 

TOREK 16. 2. 
JULIJANA, MUČ. 

7.00                                   
                              

ZA ZDRAVJE COVID BOLNIKOV 
 

SREDA 17. 2. 
PEPELNICA 

9.00 
18.00                                                                

V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO ZA ZDRAVJE 
† LUCIJA IN ANTON AŽMAN 

ČETRTEK 18. 2. 
FRANČIŠEK CLET, MUČ. 

18.00                                   
                              

† SUŠNIK 
 

PETEK 19. 2. 
BONIFACIJ, ŠK. 

18.00                                   
                              

† JAKOB IN KATARINA KOSELJ IN IVANKA 
KENDA 

SOBOTA 20. 2. 
LEON SICILSKI, ŠK. 

18.00                                   
                              

PO NAMENU 
 

NEDELJA 21. 2. 
1. POSTNA NEDELJA 
PETER DAMIANI, ŠK., UČ. 

8.00                                   
10.00                              

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† FRANČIŠKA GREGORC 
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Zavetnica poročenih parov, ki je našla srečo, ko je namesto svoje sprejela 
Božjo voljo 

Kot deklica je bl. Helena želela postati redovnica, toda v željah svojih staršev je 
prepoznala Božjo voljo 
Helena Duglioli se je rodila v italijanskem mestu Bologna leta 1472. Njeni 
starši, Silverio Duglioli in Pentisilea Boccaferri, so bili del tamkajšnjega 
plemstva, zaradi česar pa Helena ni izgubila svoje naravne ponižnosti. Že od 
malih nog si je želela izkusiti redovno življenje in se pridružiti sestram klarisam 
v bližnjem samostanu. 
Njeni starši pa tega niso sprejeli. Heleno so predstavili možu po imenu 
Benedict Duglioli in, ko je dopolnila 17 let, sta se poročila. Helena je to sprejela 
kot Božjo voljo, saj je želela ustreči svojim staršem. Njen mož, ki je bil veliko 
starejši od Helene, je delal kot notar in je pomagal duhovnikom v bližnjem 
samostanu. 
Benedict in Helena sta bila zelo pobožna in sta vero živela po svojih najboljših 
močeh. Benedict je iskreno ljubil svojo ženo in tudi Helena je vzljubila moža. 



Leta svojega zakona je preživela v veliki sreči s človekom, s katerim se sprva 
sploh ni želela poročiti. 
Poročena sta bila 30 let, ko je Benedict umrl. Nikoli nista imela otrok in ko je 
Helena ovdovela, je vse svoje moči začela posvečati pomoči potrebnim. 
O Heleninem življenju ni veliko znanih podatkov. Umrla je 23. septembra 1520. 
Zgodovinski zapisi kažejo, da je bila Helena ključnega pomena pri gradnji 
kapele v čast sv. Ceciliji, ki jo je sama globoko častila. Podobo sv. Cecilije je v 
omenjeni kapeli naslikal nihče drug kot znameniti renesančni slikar Rafael. 
Njeni sodobniki, posebej tisti, ki so jo poznali, so Heleno že častili kot svetnico. 
Njeno vzorno krščansko življenje, ki je bilo v zgled vsem, in njeni družbeni 
nauki so navdihnili številne ljudi. Češčenje njenega spomina se je po njeni smrti 
spontano razširilo. 
Zaupen Helenin prijatelj je bil mož po imenu Antonio Pucci, nečak bolonjskega 
kardinala Lorenza Puccija. Antonio je svojemu stricu nenehno pripovedoval o 
čudovitih delih in besedah te ponižne Božje služabnice. Kardinal Pucci je o 
Heleni obvestil papeža Julija II. in njegovega naslednika papeža Leona X. in 
Helena je zaslovela po vsej Cerkvi. 
Bolonjčani so jo častili kot svetnico. Med pontifikatom Benedikta XIV. (1740–
1758) je bila razglašena za blaženo. Približno 70 let pozneje je papež Leon XII. 
odobril njeno češčenje in uradno potrdil njeno beatifikacijo. Za blaženo so jo 
uradno razglasili 26. marca 1828. Odtlej jo poznamo kot blaženo Heleno iz 
Bologne. 
Zaradi svojega zgleda, kako srečno živeti v svetem zakonu, je postala 
zavetnica poročenih parov. 
 
Blažena Helena iz Bologne, prosi za nas. 
 
NAŠI RAJNI: Marija Minka Kaurin, roj. Lotrič, Radovljica; Elizabeta Dolenc, roj. Polak, 
Radovljica. Gospod, daj našima rajnima 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! 
 
STATISTIKA 2020 
KRSTI: 
V letu 2020 je bilo v Radovljiški župniji 13 krstov (2019 – 26, 2018 – 28, 2017 – 31), 9 
dečkov in 4 deklice.  
Otrok iz cerkvenega zakona je bilo krščenih 6, iz civilnega zak. 1, nezakonskih pa 6.  
Od teh je bilo 5 krščencev iz drugih župnij.  
CERKVENE POROKE: 
V preteklem letu je cerkveno poroko v naši župniji sklenilo 9 parov (2019 – 7, 2018 – 
14, 2017 - 6). 7 Parov iz domače župnije in 2 para od drugod, 2 para ste se poročila 
drugje. 
K PRVEMU OBHAJILU je pristopilo 21 otrok (2019 – 23, 2018 – 21). Pri svetih mašah 
pa je bilo v celem letu razdeljenih 9.500. obhajil.  
K birmi je pristopilo 48 otrok.  
ZAKRAMENTE NA DOMU prejema 9 ostarelih in bolnih, ki ne morejo priti v cerkev. 
Vsako soboto je tudi maša v domu dr. Janka Benedika in enkrat mesečno prejmejo 
obhajilo po sobah vsi tisti, ki to želijo. 
CERKVENO POKOPANIH je bilo 38 župljanov (2019 – 32, 2018 – 39, 2017 – 32, 
2016 – 26), od tega 18 žensk in 20 moških. Najstarejša umrla ženska je imela  96 let, 
najmlajša umrla ženska je imela 65 let. Povprečna starost žensk ob smrti je bila 85 let 
(2019 – 82,6). Najstarejši moški je ob smrti  dopolnil 95 let, najmlajši pa 64 let. 
Povprečna starost umrlih moških je bila 82,45 let (2019 – 68). Povprečna starost vseh 
umrlih je bila 83,6 let (2019 – 77,56, 2018 – 78,3; 2017 – 74,6). 6 pokojnikov je bilo 
previdenih. 
Ob začetku leta se je v veroučno šolo vpisalo 154 (2019 – 186) veroukarjev. Verouk 
poučujeva dva kateheta - župnik in katehistinja. 
Za leto 2020 nimamo številke, ki bi pokazala realno stanje, zaradi očitnih vzrokov. Smo 
pa imeli štetje nedeljnikov neke julijske nedelje. Pri maši ob 8.00 je bilo pri maši 180 



ljudi, pri maši ob 10.00 je bilo 160 ljudi. (2019 – 385, 2018 – 297, 2017 – 401) ljudi. To 
je seštevek dveh nedelj v letu, ki se deli z 2. Običajno se šteje marca in novembra, ko 
je pri mašah manj ljudi. 
GOSPODARSTVO: 
V letu 2020 smo poplačali 1/5 dolgov do nadškofije Ljubljana, ki nam je posodila 
sredstva pri obnovi cerkve. V letošnjem letu bomo vse usmerili v poplačilo tega 
posojila. Priporočam se vam še naprej za vaše darove, še posebej z mesečnimi ofri. V 
letu 2020 nam je odpadlo 6 mesečnih ofrov, ter velikonočni, ofer na Petrovo in božični 
ofer. HVALA VSEM ŽUPLJANOM, ki pomagate s svojim prostovoljnim darom župniji! 

NAČRTI 2021: 
Odplačati dolg do Nadškofije Ljubljana in ostati zdrav, ter ohraniti vero in 
zaupanje v Boga.  
MAŠNA ZNAMENJA - SKLENJENE ROKE  
Ko človek umre, se odprejo njegove roke. To je izraz za razlastitev, do katere 
pride ob smrti. Po katoliškem običaju se prazni roki, ki omahneta vsaka 
posebej, zopet skleneta v držo molitve. Pogostokrat roke ovijejo tudi z rožnim 
vencem. Sklenjene in večno mirujoče roke pokojnega so morda priložnost za 
svojce in prijatelje, da po dolgem času zopet postanejo pozorni na simboliko 
človeške roke. Čemu imamo roke? Čemu imamo ta del telesa, s katerim lahko 
– tako kot z obrazom – toliko povemo? Etimološko je beseda roka povezana z 
grško besedo »hirpan«. Pomeni loviti, prijeti. Roka je torej prijemalka, 
posegalka. Po čem pa posega človek s svojimi rokami, z nadvse občutljivim 
organom svojega življenja? Sega po materialu svojega dela, da bi se ga 
polastil, zadržal in spremenil. Sega po instrumentih ročnega in duhovnega dela, 
ki so zanj podaljšane roke. Človekova roka se konec koncev izteguje po 
sočloveku. To počne na mnoge načine, ki se med seboj dopolnjujejo ali pa si 
nasprotujejo. Je roka mame, zdravnika, ki daje, pomaga, zdravi. Kot primer 
zavrnitve, zaprtosti pa je roka Kajna, ki je ubil svojega brata Abela. V mnogih 
religijah, še posebej v judovstvu in krščanstvu, so roke tudi izraz ljubezni do 
Boga, ogovarjanja in pogovora z njim, poslušnosti do njega. »Kliči vendar! Je li 
kdo, ki bi ti odgovoril?« pravi eden izmed Jobovih prijateljev svetopisemskemu 
mučencu (Job 5,1). Slikar Ernst Barlach je Joba prikazal, kako z rokami prijema 
svoj uhelj in ga povečuje, zbran v poslušnosti in poslušanju. Sklepanje rok je 
ena izmed pogostih oblik telesnega izražanja molitve. To je prikazal tudi 
Albrecht Dürer z umetnino Marija v pogovoru z Bogom. Človek zbira, se zbira v 

tej kretnji in na presečišču horizontalne in vertikalne osi telesa kaže s 
sklenjenimi rokami stran od sebe v območje večnosti in ne bes. Človek prosi, 
se zahvaljuje in moli ter s tem presega sebe, se osvobaja smrtnega kroga 
ukrivljenosti v samem sebi. Odprte in prazne roke, ki jih človek razpre stran 
sebe ali jih dvigne nad glavo, so kot skodelice, ki čakajo, da jih Bog napolni s 
svojimi darovi. »Bog vendar ljubi prazne roke«, je zapisal Werner Bergengruen 
v svoji pesmi. Duhovnik pri liturgiji dvigne kvišku svoje roke. Enako delajo 
oranti, molivci na slikah starokrščanske umetnosti. To so liki, ki stoje držijo 
notranjo površino rok obrnjeno navzgor kot izraz hrepenenja po združenju z 
Bogom. Tudi s polnimi rokami gre človek lahko Bogu naproti: »Poglej, 
prihajamo, prihajamo radostno in prinašamo darove!« Ti darovi so hkrati sadovi 
človekovega dela in Božje milosti, tako da je vzhodna Cerkev ob prinašanju teh 
darov pri liturgiji molila: »Prinašamo ti tvoje od tvojega!« Molitev se konča s 
hvalo. Avguštin je svoje delo Božja država zaključil s pogledom v večno 
življenje: »Potem bomo mirni in gledali bomo, gledali in ljubili, ljubili in hvalili. To 
je tisto, kar bo nekoč na tistem koncu brez konca ...« Človek lahko Boga hvali 
tudi z rokami. Čigar srce je polno veselja, ljubezni do Boga in sveta kot Božjega 
stvarstva, ta za hvalo ne uporablja le glasu, ampak govorico vsega telesa, tudi 
govorico rok. »Vsa ljudstva ploskajte z rokami,« pojemo v 47. psalmu (Ps 47, 
2). Roke tistih ljudi, ki iščejo, prosijo in hvalijo – v smislu svetopisemske 
prispodobe – sreča Božja roka. Roka Boga Stvarnika in roka ustvarjenega 
Adama se približujeta druga drugi v Michelangelovi freski na stropu Sikstinske 
kapele. V stari zavezi je o Božji roki govor na več kot dvesto mestih. Ustvarila 
je svet in razprostrla nebo. Izraelsko ljudstvo je vodila iz egiptovskega 
suženjstva. Ne v metaforičnem smislu, ampak v pravem pomenu poseže Božja 
roka po človeku v Jezusu Kristusu, ozdravi slepe oči, posušene ude, gluha 
ušesa in zvezane jezike. S križa proti tlom in povišan na Očetovo desnico 
razprostira Jezus Kristus svoje roke k ljudem. Cerkev hodi za Kristusom tudi v 
posnemanju te kretnje. MAŠNIKOVE TIHE BESEDE - TIHA MOLITEV PRI 
UMIVANJU ROK »LAVABO« PO SPREJEMU DAROV Po sprejemanju darov 
si duhovnik umije roke »lavabo« in pri tem tiho moli: Izmij, Gospod, mojo krivdo 
in očisti me grehov. 
ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2021 bomo odplačevali naš dolg, 
ki ga imamo  do nadškofije. Priporočam se vam za vaše 
darove. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674

 




