
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dragi prijatelji! Naš post se počasi preveša v drugo polovico in 
kmalu bomo vstopili v veliki teden. Samo en teden v celem letu 
nosi ime veliki. V tednu, v katerem so se odvijali dramatični 
dogodki, smo povabljeni, da s pomočjo Svetega pisma doživimo 
velike trenutke. Cvetna nedelja, zarota proti Jezusu, priprava 
velikonočne večerje, postavitev Gospodove večerje, prerekanje, 
kdo je večji, Jezus napove, da ga bo Peter zatajil, Jezus na vrtu 
Getsemani, Jezusa primejo, Peter zataji Jezusa, Jezusa obsodijo 
na smrt in ga križajo… …in tretji dan je bil grob prazen. Velika noč 
je potrebna takrat, ko je noč, ko pride čas preizkušenj, ko je 
težko in vse brez smisla. Takrat potrebujemo v svojem življenju 
veliko noč, pomoč in upanje, da za dežjem posije sonce. Ko je vse 
lepo in prav, ko smo lepi in mladi, ko smo zdravi in smo ljubljeni,  
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takrat ne potrebujemo pomoči. In ker dobri Bog ve, da naše 
življenje ni le sonce in smeh, nam vsako leto za velikonočne 
praznike odpre okno upanja, da nam pove, naj vztrajamo in ne 
obupujemo, ko pride mrak. Želim vam lepo obhajanje 
velikonočnih praznikov in zavesti, da se je v življenju vredno 
truditi, saj nas Bog presoja po naših prizadevanjih in na koncu 
vedno zmaga dobrota in resnica. 
Vsem faranom in vsem ljudem dobre volje voščimo blagoslovljene 
velikonočne praznike! 
 

NAŠI RAJNI: Stanislav Pogačnik, Bled; Roman Jeklič, Radovljica; 
Anton Košir, Radovljica; Jakobina Bratič, Radovljica; Janez Grilc, 
Bled. 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 pred velikonočnimi 
prazniki!  Pokličite na številko 041 861 411 in se 
dogovorite ZA SVETO SPOVED. Starši poskrbite za svojo 
dušo in za duše svojih otrok! 
 

NAVODILA ZA VELIKI TEDEN 
Udeležbo na Cvetno nedeljo, velikonočno tridnevje in maše Velike 
noči boste potrdili preko elektronske prijave. Za vsak termin je na 
voljo 20 enot (oseba/skupno gospodinjstvo). Povezava je na voljo 
na župnijski spletni strani www.zupnija-radovljica.si. Najbolje je, 
da vpišete samo začetnice. Za nedeljsko mašo se vpišite samo 
ENKRAT, bodisi za soboto zvečer bodisi za nedeljo. Po nedeljskih 
mašah boste lahko prejeli sveto obhajilo, če se niste uspeli 
prijaviti za svete maše. 
 

CVETNA NEDELJA, je nedelja pred Veliko nočjo. S cvetno 
nedeljo se začne neposredna priprava na Veliko noč, ki je največji 



praznik v krščanstvu in uvaja dneve velikega tedna. Prvi dan 
velikega tedna je cvetna nedelja ali oljčna nedelja, ko bogoslužje 
poudarja Jezusov slovesni vhod v mesto Jeruzalem. Blagoslov 
zelenja bo ob 8.00 in ob 10.00 pri sv. maši v cerkvi, ob 
upoštevanju ukrepov NIJZ. Oljčne vejice bodo na voljo od Tihe 
nedelje dalje, dobite jih pod korom v cerkvi. Med 11.00 in 12.00 
bo mogoč prejem svetega obhajila.  
 

VELIKI ČETRTEK:. Zvečer se slovesno spominjamo 
POSTAVITVE EVHARISTIJE, DUHOVNIŠTVA IN ZAPOVEDI 
LJUBEZNI. Sveta maša Velikega četrtka bo ob 18.00 uri! 
 

VELIKI PETEK: Jezus sam nosi orodje svoje usmrtitve. Križajo 
ga med dvema zločincema na majhnem griču pred jeruzalemskimi 
mestnimi vrati! Uradni razlog njegove usmrtitve je pritrjen na 
križu INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum). Jezus umre ob tretji 
uri, na dan pred soboto. Ta dan ni daritve svete maše, ampak 
obredi Velikega petka, ki bodo ob 18.00 uri! Ob 15.00 (ob 
uri Jezusove smrti) bomo v cerkvi molili križev pot.  
 

VELIKA SOBOTA: ko mrtvega Jezusa položijo v skalnat grob in 
zavalijo pred vhod težek kamen, se začne sobotni počitek. Ta dan 
tudi v cerkvi ves dan častimo Jezusa v Božjem grobu. Zjutraj bo 
blagoslov ognja in vode, nato izpostavimo Sveto Rešnje 
Telo. Ogenj boste lahko vzeli med 7.00. in 9.00, ob 
upoštevanju NIJZ. Obredi Velike sobote (Vigilija) bodo ob 
18.00 uri! 
 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL: 
Blagoslov velikonočnih jedil bo preko prenosa potekal ob 
14:00 uri, ko bom, župnik, skupaj z vami doma molil in 
blagoslavljal velikonočna jedila. 
Nato pa se bom z avtom (okoli 14:20), po končanem prenosu, 
peljal po v naprej določeni poti po župniji in z blagoslovljeno vodo 
blagoslavljal košare. Povezava je na voljo na župnijski spletni 
strani www.zupnija-radovljica.si. 
Vabljeni, da vašo košaro postavite na okno ali hišni prag. 
Naj poudarim, da ne podpiram zbiranja faranov, da ne bo prišlo 
do širjenja okužbe, ampak le ponujam zunanjo obliko blagoslova. 
 

VELIKA NOČ: NEDELJA ZJUTRAJ. Žene gredo balzamirat 
Jezusovo truplo, toda presenečenje, kamen je odvaljen, grob je 
prazen. Jezus živi! Vstal je od mrtvih! Vstajenjska sv. maša ob 
7.00.  Velikonočne svete maše še: 8.00, 9.00 in 10.00. Pri 



vseh mašah bo darovanje za potrebe cerkve.  Med 11.00 in 
12.00 bo možen prejem svetega obhajila.  
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK (dela prost dan): Sveti maši 
bosta ob 8.00 in 10.00. To je dan, ko veselo novico o Jezusovem 
vstajenju ponesemo sorodnikom in prijateljem -  gremo v 
»Emavs«. Letos se držimo priporočil NIJZ. 
 

PASTORALNA NAVODILA OB KRSTU IN POROKI  
Prav je, da se pri načrtovanju svetega krsta in zakramenta 
svetega zakona držimo pastoralnih navodil in spodbud, ki jih 
predpišejo naši škofje, ki so varuhi cerkvenih obredov in njihovi 
prvi delivci. Zaradi različnih interpretacij in želja vernikov, kje in 
kdaj naj se podeljujejo sveti zakramenti, je potrebno poudariti 
nekaj dejstev.  
SVETI KRST se vedno podeljuje v župnijski cerkvi (in ne na 
podružnicah) ali izven cerkve, ker je le v župnijski cerkvi krstni 
kamen. BOTER za sveti krst je dovolj, da je eden, če pa sta dva, 
pa je pogoj, da sta različnih spolov (on in ona), da sta otroku 
duhovna starša.  
CERKVENA POROKA Tudi ko boste načrtovali in izbirali čas in 
kraj cerkvene poroke, se zaradi pravočasnega načrtovanja dovolj 
zgodaj oglasite v župnišču, da preverimo proste termine. Poroča 
navadno župnik neveste ali ženina v eni izmed domačih župnijskih 
cerkva. Kan. 1118 ZCP glede kraja določa, da: § 1 Zakon med 
katoličanoma ali med katoličanom in krščenim nekatoličanom naj 
se sklene v župnijski cerkvi. Poroke na drugem kraju krajevni 
škof ne dopušča. 
 

MAŠNA ZNAMENJA: EVHARISTIČNA MOLITEV Na duhovnih 
vajah za mladino so imeli vsako popoldne eno uro časa za 
pogovor o različnih vprašanjih, ki zanimajo mlade. Voditelj je bil 
prijetno presenečen, da se je kar precej vprašanj nanašalo na 
doživljanje svete maše. Med vprašanji o tem je bilo tudi 
naslednje: »Kaj naj delam med povzdigovanjem? Kaj je tedaj 
najbolj primerno? Naj gledam hostijo in kelih in se zahvalim za 
odrešenje, naj molim kakšno naučeno molitev, npr. O Jezus, 
blagoslovi me, naj se trkam na prsi? Kako naj se kratkomalo 
obnašam med spremenjenjem in povzdigovanjem?« Voditelj je bil 
presenečen in navdušen nad tako ustreznim in konkretnim 
vprašanjem. Pojasnil je, da je več načinov, kako se posameznik v 
teh trenutkih vede. Vsak je primeren. Le eno je potrebno: v tem 
odnosu naj bi bila izražena velika hvaležnost za dar odrešenja. 



Trkanje na prsi je zelo primerno, če odnos prihaja iz srca. Kaže na 
ponižnost in zavest nezasluženosti. Spominja na cestninarjevo 
držo in kaže notranje iskreno razpoloženje, kako sem nevreden in 
nezaslužen za ta dar, Gospod pa ga nepreklicno podarja. Končno 
je še en način, kako to povemo tudi na zunaj! Vzklik po 
povzdigovanju je tako pomemben, da bi moral vedno izražati 
navdušenje, veselje, hvaležnost, predanost in doživeto vero. Prav 
vzklik »Tvojo smrt …« ali »Reši nas …« kaže, kaj smo pred nekaj 
trenutki doživeli. Med predstojniškimi molitvami je najvažnejša 
evharistična molitev, ki jo je duhovnik dolga stoletja molil tiho, 
latinsko. Zato še ni prišlo vsem v zavest, da je to molitev, ki naj 
bi jo vsi slišali: to zahteva njen smisel. Navzoči jo molče in 
pozorno poslušajo in spremljajo. Verniki pri njej sodelujejo na 
začetku (pri začetnem dialogu in »svet«), pri vzkliku po 
povzdigovanju in s sklepom amen (po malem povzdigovanju: »Po 
Kristusu, s Kristusom ...«). Temeljni zakon liturgične molitve je v 
evharistični molitvi popolnoma jasen: Naša molitev je naslovljena 
na Očeta. On je cilj naše hvale in zahvale. On je porok za to, da 
bo naša prošnja za posvetitev uslišana. Kakor je Bog v zveličanje 
svojega ljudstva deloval v preteklosti, tako deluje tudi danes. To 
je močno poudarjal že sveti Avguštin. Dejansko je Oče, ki 
omogoča vse darovanje Cerkve, ko v tem slavju pošilja Sina in 
Duha in po njima povezuje s seboj tukaj in zdaj zgodovino 
odrešenja. V naši zahvali je Oče prvi, ki mu gre zahvala, ker je 
hkrati temelj in cilj zahvale. Tudi evharistične molitve so 
raznovrstne. Vsem je skupen spomin živih in rajnih ter klicanje 
Svetega Duha. To pomenijo duhovnikove iztegnjene roke nad 
darovi. Bistvo evharistične daritve so posvetilne besede, kakor jih 
je izgovarjal Jezus pri zadnji večerji. Duhovnik jih izreka počasi, 
naglas in razločno. Vrh evharistične molitve je vzklik: »Skrivnost 
vere!« Odpev: »Tvojo smrt ..., Kadar uživamo ..., Reši nas …« bi 
morali zapeti vsi zares navdušeno, s hvaležnostjo, z močnim 
poudarkom, da zares verujemo, kar se je pravkar zgodilo. Prav po 
razpoloženju okrog povzdigovanja prepoznavamo moč in globino 
vere občestva. Evharistična molitev se zaključi z malim 
povzdigovanjem. Duhovnik dvigne darove na oltarju. »Po 
Kristusu, s Kristusom in v Kristusu ...« so besede, ki povzemajo 
besedilo evharistične molitve. »Amen,« ki ga izrečejo verniki, je 
spet priložnost za doživeto in zbrano spremljanje skrivnosti 
odrešenja. Najbolj poznana je 1. evharistična molitev. Imenujemo 
jo rimski kanon. Je najdaljša. Najkrajša je Hipolitova iz 2. 



stoletja. Vse druge so pokoncilske. Če smo zelo pozorni in se 
svete maše udeležujemo vsak dan, lahko odkrijemo in spoznamo 
bogastvo in pestrost evharističnih molitev. Duhovniki, voditelji 
bogoslužja, izbirajo značaju bogoslužja primerno evharistično 
molitev. Dobrodošlo je, da v enem tednu pridejo na vrsto vse 
evharistične molitve, ki jih imamo na voljo. 
 

MOLITEV na čast sv. Jožefu: 
O sveti Jožef, ti vsekdar nam bodi skrbni gospodar! Izlij nebeški 
blagoslov na vso družino, pod naš krov, da bo ljubezen naša vez, 
da z nami bo pomoč z nebes. 
Naj k Bogu vodi naša pot in čednost nas krasi povsod. O sveti 
Jožef, bodi ti med nami danes in vse dni! Glej, srečo svojo, hiše 
te izročim zaupno ti v roke. 
Odvrni milostno vsekdar, kar bi nam moglo biti v kvar. Zakleni 
nas in naše vse v Srce Presveto, prosim te,  
da v Bogu skrito in svetó življenja dnevi nam teko. Amen. 
 
 
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 21. 3. 
5. POSTNA NEDELJA - TIHA 
NIKOLAJ IZ FLUE 

8.00 
10.00 
18.00 

JAKOBINA BRATIČ, 7. DAN 
ŽIVI IN † JEREBOVI 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 22. 3. 
LEA, SPOK. 

18.00 † MINKA KAURIN 

TOREK 23. 3. 
REBEKA, RED. 

7.00  ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 24. 3. 
DIONIZIJ, MUČ. 

18.00 
 

† FRANČIŠKA GREGORC 

ČETRTEK 25. 3. 
GOSPODOVO OZNANJENJE 

9.00 
18.00 

TA ZDRAVO PAMET IN DUHA MODROSTI 
† NACE NAGODE 

PETEK 26. 3. 
LARISA (LARA), MUČ. 

18.00                                                           † ANGELA MEDIC 

SOBOTA 27. 3. 
RUPERT, ŠK. 

18.00                                                                            † KOVAČEVI 

NEDELJA 28. 3.  
6. POSTNA NEDELJA - CVETNA 
BOJAN, KN. 

8.00  
10.00 
18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DARIO FLAJS 
KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 29. 3.  
BERTOLD, RED. 

 18.00     ZA USPEŠNO ŠTUDIJSKO LETO 

TOREK 30. 3. 
AMADEJ (BOGOLJUB), VOJVODA 

7.00 
 

ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 31. 3. 
KORNELIJA, MUČ. 

18.00 
 

† ANA IN KANCIJAN SEVER 

ČETRTEK 1. 4. 
VELIKI ČETRTEK 

18.00 
 

† FILIP LUKAN 

PETEK 2. 4. 
VELIKI PETEK 

15.00 
18.00 

KRIŽEV POT 
OBREDI VELIKEGA PETKA 

SOBOTA 3. 4. 
VELIKA SOBOTA 

18.00 
   

† ANGELA, LOVRENC IN OLGA FISTER 

NEDELJA 4. 4.  
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA  

7.00 
8.00 
9.00                         

10.00                                   

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† STANKO LIKAR 
† DRUŽINA PIKELJ 
† IVAN DEMŠAR, OBL. 

PONEDELJEK 5. 4. 
VELIKONOČNI PONEDELJEK 

8.00                                   
           10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MINKA KAURIN 

TOREK 6. 4. 
VILJEM, OP. 

7.00 
 

ZA DUŠE V VICAH 

SREDA 7. 4. 
JANEZ DE LA SALLE, DUH. 

19.00 † STANKO EGART 

ČETRTEK 8. 4. 
JULIJA, RED. 

19.00 † GANTAR 
† ANTON KOŠIR, 30. DAN 

PETEK 9. 4. 
HUGO, ŠK. 

19.00  
                   

† FRANC HROVAT 

SOBOTA 10. 4. 
EZEKIEL, PR. 

19.00 
 

† JOZO MIJATOVIĆ 

NEDELJA 11. 4. 
2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA, 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

8.00 
10.00 

 

† FRANC IN MARIJA ROZMAN 
† LADO ERŽEN 

PONEDELJEK 12. 4. 
VIKTOR, MUČ. 

19.00                                   
                              

† DRUŽINA ERŽEN 

TOREK 13. 4. 
MARTIN I., PP., MUČ. 

7.00                                   
                              

ZA SPREOBRNJENJE SINA IN NJEGOVE DRUŽINE 

SREDA 14. 4. 
LIDVINA, DEV. 

19.00 
                                                               

† IVAN GRM 

ČETRTEK 15. 4. 
HELENA, KN. 

19.00                                   
                              

† HELENA VURNIK IN HELENA BOGATAJ 

PETEK 16. 4. 
BERNARDKA LURŠKA, RED. 

19.00                                   
                              

† HELENA MARČUN 

SOBOTA 17. 4. 
RUDOLF, MUČ. 

19.00                                   
                              

† SLAVKO  VENGAR 

NEDELJA 18. 4. 
3. VELIKONOČNA NEDELJA 
EVZEBIJ, ŠK. 

8.00                                   
10.00 

                              

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† NACE NAGODE 
 

PONEDELJEK 19. 4.  
LEON IX, PP. 

19.00                                   
                              

† FRANČIŠKA GREGORC 



TOREK 20. 4. 
TEOTIM, K. 

7.00                                   
                              

ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 21. 4.  
ANZELM, K., C. U . 

19.00                                   
                              

† ANTON IN JAKOB A MAN 

ETRTEK 22. 4. 
ALEKSANDRA, MU . 

19.00                                   
                              

† JULIJANA EGART 

PETEK 23. 4. 
JURIJ, MU . 

19.00                                   
                              

† STANKO LIKAR 

SOBOTA 24. 4. 
FIDELIS, DUH., MU . 

19.00                                   
                              

ZA BLAGOSLOV  

NEDELJA 25. 4. 
4. VELIKONO NA NEDELJA 
MARKO, EV. 

8.00                                   
10.00                              

† MARIJA LAVRI  
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 26. 4.  
MARIJA MATI DOBREGA SVETA 

19.00                                   
                              

† STAR I U TER I  IN KREBLIN 

TOREK 27. 4. 
HOZANA, DEV. 

7.00                                   
                              

ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 28. 4. 
PETER CHANEL, DUH., MU . 

19.00                                   
                              

† FRAN I KA GREGORC 

ETRTEK 29. 4. 
KATARINA SIENSKA, DEV., MU . 

19.00                                   
                              

IVI IN † IZ PVD 

PETEK 30. 4.  
PIJ V., PP. 

19.00                                   
                              

† STAR I KEMPERLE 

SOBOTA 1. 5. 
JO EF, DELAVEC 

19.00                                   
                              

† IVAN GRM 

NEDELJA 2. 5.  
5. VELIKONO NA NEDELJA 
ATANAZIJ, K., C. U . 

8.00                                   
 

10.00                              

† STANISLAV, OBL. IN FRAN I KA 
REHBERGER  
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

 




