PONEDELJEK 21. 6.
ALOJZIJ, RED.
TOREK 22. 6.
TOMAŽ MORE IN JANEZ
FISHER, MUČ.
SREDA 23. 6.
JOŽEF CAFASSO, DUH.
ČETRTEK 24. 6.
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
PETEK 25. 6.
VILJEM, OP.
DAN DRŽAVNOSTI
SOBOTA 26. 6.
CIRIL ALEKSANDRIJSKI,
ŠK., UČ.
NEDELJA 27. 6.
13. NEDELJA MED LETOM
EMA KRŠKA, VD
PONEDELJEK 28. 9.
IRENEJ (HOTIMIR), ŠK.,
MUČ.
TOREK 29. 6.
PETER IN PAVEL, AP.
SREDA 30. 6.
PRVI RIMSKI MUČENCI
ČETRTEK 1. 7.
ESTERA, SP. ŽENA
PETEK 2. 7.
FRANČIŠEK REGIS, RED.
SOBOTA 3. 7.
TOMAŽ, AP.
NEDELJA 4. 7.
14. NEDELJA MED LETOM
URH (UROŠ), ŠK.
PONEDELJEK 5. 7.
CIRIL IN METOD, SLOV. AP.
TOREK 6. 7.
MARIJA GORETTI, MUČ.
SREDA 7. 7.
PETER TO ROT, MUČ.
ČETRTEK 8. 7.
GREGOR GRASSI, ŠK.
PETEK 9. 7.
AVGUŠTIN RONG, MUČ.
SOBOTA 10. 7.
AMALIJA, RED.
NEDELJA 11. 7.
15. NEDELJA MED LETOM
BENEDIKT, OP.

19.00 † STANISLAV IN FRANČIŠKA REHBERGER
7.00 ZA SREČEN POROD

19.00 † GRABNARJEVI
19.00 † JANEZ AŽMAN
19.00 † IVAN IN VERA GRM

19.00 † FRANC IN † ZUPANČEVI

8.00 † RATKO ROGELJ
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† LEA RAVNIK
19.00 † BORIS, OBL. IN † ROZMANOVI

19.00 † PAVLA JALEN
18.00 † FRANČIŠKA GREGORC
19.00 † MARIJA POVŠE
19.00 † ANTON ŠTENDLER, OBL.
19.00 † JOŽE KERNC
8.00 † MARIJA MELIVA
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
19.00 † FILIP LUKAN
7.00 V ZAHVALO ZA PREJETE DAROVE IN PROŠNJA ZA ZDRAVJE IN POMOČ
19.00 † PAVLA IN ANTON BAŠKOVČ
19.00 ZA BLAGOSLOV VNUKOV
19.00 † STARŠI JAN
19.00 † FRANČIŠKA GREGORC
8.00 †ROZALIJA MIKOLAJ
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE

PRAZNIK SVETEGA PETRA IN PAVLA, 29. junij
Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam predstavlja dva moža, ki
sta bila po Božjem načrtu izbrana, da postavita človeški temelj
Kristusovi Cerkvi. Svetega Petra je Kristus določil za skalo, na kateri bo
zidal svojo Cerkev, svetega Pavla pa za orodje, ki naj ponese njegovo
ime med pogane. Oba sta isti dan proslavila Kristusa v Neronovem
času z mučeniško smrtjo. Peter je bil križan, Pavel obglavljen. Čeprav
sta bila Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti različna, sta
po Božjih načrtih polagala temelje Cerkve. Hvalospev tega praznika ju
takole označuje: Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega Sina,
Pavel nam je globine te vere osvetlil. Peter je združil v prvo Cerkev
ostanek izvoljenega ljudstva, Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil
evangelij odrešenja vsemu svetu. Na različne načine sta zbirala eno
Kristusovo družino, Cerkev. Zato ju krščanski svet skupaj proslavlja in
ju v nebesih druži skupni venec slave.
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NAŠI RAJNI: Mirko Pristov, Radovljica; Jože Peternel, Radovljica;
Ratko Rogelj, Radovljica; Marija Sekovanič, roj. Finžgar, Radovljica;
Janez Ažman, Radovljica.
Za † Janez-a Ažman-a so darovali: 50€ za cerkev Stanislava Ažman.
Za † Mirka Pristova so darovali: 1 sv. mašo: Kristina Mrak.
Za † Ratka Roglja so darovali: 2 sv. maši: sosedje; 1 sv. maša:
nečakinja Špela; 50€ za cerkev: nečakinja Mira; 50€ za cerkev:
nečakinja Jana.
Gospod, daj našim rajnim večni pokoj.
NAŠI KRŠČENCI: Ožbej Pirnat, Radovljica.
MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti
maši v župnijski kapeli. Vabljeni.
PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno
Najsvetejše. 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.
SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v
župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni!
FARNI PRAZNIK! V nedeljo 27. 6. bomo v Radovljici praznovali god
sv. Petra (29.6.), zavetnika naše župnije. Počastili ga bomo s svetima
mašama ob 8.00 in ob 10.00. Pri obeh mašah bo darovanje okoli
glavnega oltarja sv. Petra.
Atrij župnišča: Koncert treh zborov Vokalne Akademije
Ljubljana
KDO: Ženska, moška in mešana zasesba Kulturnega društva Vokalna
Akademija Ljubljana pod vodstvom Ane in Tineta Beca
KDAJ: 22. 6. 2021 ob 19.30
KJE: Atrij radovljiškega župnišča
Vstop je prost, zaradi trenutnih epidemioloških razmer in zagotavljanja
maksimalne varnosti vseh, vas prosimo, da svojo udeležbo na koncertu
sporočite na e-naslov: val.prijava@gmail.com. Število poslušalcev je
omejeno.
ŽUPNIK JE NA VOLJO ZA SV. SPOVED! Pokličite na številko 041
861 411 in se dogovorite ZA SVETO SPOVED. Starši poskrbite za
svojo dušo in za duše svojih otrok!

PRAZNIK PRESVETEGA SRCA JEZUSOVEGA IN PRAZNIK
MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SRCA
Praznik Presvetega Jezusovega Srca Cerkev praznuje na petek, osmi
dan, po prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje krvi, dan zatem
pa obhaja spomin Marijinega brezmadežnega Srca. Bližina obeh
praznikov je že sama po sebi liturgično znamenje njune tesne
povezanosti – skrivnost Odrešenikovega Srca se prenaša in odseva v
Srcu Marije – od učlovečenja do smrti in vstajenja, do daru Svetega
Duha.
V Svetem pismu in splošni govorici ljudi ‘srce’ pomeni osebno središče
človeka in je simbol njegove ljubezni. Ko govorimo o Jezusovem in
Marijinem srcu, mislimo na Jezusa in Marijo pod vidikom bogastva
njunega notranjega življenja, zlasti njune ljubezni do nebeškega Očeta
in do nas ljudi. Človeštvo danes bolj kot kdajkoli potrebuje Božje
dobrote, ljubezni in usmiljenja. Prav tega smo deležni pri posvetitvi
Jezusovemu in Marijinemu Srcu in pri življenju iz te posvetitve.
Zakaj govorimo o Jezusovem in Marijinem ‘srcu’? Najprej zato, ker o
Jezusovem in Marijinem srcu govorijo odloki cerkvenega učiteljstva in
cerkvena liturgija (praznik Srca Jezusovega in spomin Srca Marijinega).
Tudi Jezus in Marija se tako predstavita v posebnih razodetjih (npr. sv.
Marjeti Alacoque, sv. Katarini Labouré, fatimskim vidcem, sv. Favstini
Kowalski). Temelj za to pa je že v Svetem pismu -z apostolom
Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi (prim.Jn13,15;21,20) in
apostolom Pavlom, ki je vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa
(prim.Flp.1,8). Jezus je sv. Marjeti Alacoque zagotovil, da bodo mlačni
kristjani, če bodo častili Jezusovo srce in se mu posvetili, postali
goreči; goreči pa bodo hitro dospeli do velike popolnosti.
Podoba obeh Src nam govori o njuni neizmerni ljubezni do ljudi, do
vsake župnije, do vsake družine, do vsakega posameznika. Njuna
ljubezen do grešnega človeštva se razodeva vseskozi od Jezusovega
rojstva v betlehemskem hlevu do smrti na križu na Golgoti. Njuna
ljubezen je tako čudovita posebno zato, ker je križana.
Jezus in Marija nas z izkazovanjem svoje ljubezni hočeta pripeljati k
nesebični ljubezni do Boga in do bližnjega, kar je bistvo svetosti, h
kateri smo vsi poklicani. Ker nas ljubita, hočeta rešiti človeštvo, ki je
zašlo. Treba je verovati v njuno ljubezen in jima zaupati ter se jima
popolnoma izročiti. Prenovila bosta naša srca, da bomo začeli misliti,
govoriti, delati in ljubiti kakor onadva.

Praznik Srca Jezusovega je praznik Božje ljubezni, ki nam je dokazana
s prebodenim srcem, iz katerega so izšle vse dobre misli, hrepenenja,
dejanja, besede, vse do poslednjih besed na križu. Ljubezen tega srca
objema vse ljudi, vse stvarstvo in nas vabi, da se posvetimo in
izročimo Jezusovemu srcu, mu zadoščujemo ne le za svoje grehe,
temveč tudi za grehe drugih (zgled: Fatimski pastirčki). Njegova
ljubezen ni polovična, ne želi nikogar prikrajšati, z Njim vsakdo lahko
raste v svobodi. Jezus ljubi neprestano, brez letnega dopusta, brez
oddiha, brez upokojitve. On živi, ker ljubi , On živi, da ljubi. Dano nam
je , da vedno prihajamo k Njemu, pred Njim stojimo, se ob Njem
počutimo varni in zaščiteni, z Njim rastemo in zorimo. In On nas uči
ljubiti.
Posvetitev presvetemu Jezusovemu Srcu nas sooči z resnico, da nas
ima Bog rad in da nas z veseljem zasipa z odpuščanjem in milostjo.
Kakor vsak ljubeč oče nam bo pomagal v težavah; želi nas za svoje
prijatelje, ki jim lahko izlije srce. Prosi nas le, da mu tudi sami
odpremo srce. Ko to storimo, v nas zaneti ogenj svoje ljubezni.
Doživimo odpuščanje in milost, rešitev iz težav, znova spoznamo Boga.
V sebi začutimo goreče hrepenenje po tem, da bi ljubili druge in jim
služili.
»Češčenje Srca Jezusovega je najuspešnejša šola Božje ljubezni«
(iz okrožnice Pija XII. Haurietis aquas – Zajemali boste).
Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca po svojem presvetem
Srcu. D.R.
4 STVARI, KI NAM JIH PRESVETO SRCE JEZUSOVO SPOROČA
BREZ BESED
Junij je mesec presvetega Srca Jezusovega
Presveto Srce mi je včasih povzročalo težave. Slike Jezusa s srcem, ki
je lebdelo pred njegovo obleko, so se mi zdele čudne; večina
pobožnosti, povezanih s Srcem Jezusovim, pa zastarela ali odbijajoča.
Jezus mi je bil sicer všeč, a nisem videl smisla v tem, da se ukvarjam z
njegovim kardiovaskularnim sistemom.
Zaradi papežev v 20. stoletju, ki so spodbujali pobožnost k presvetemu
Srcu Jezusovemu, sem nič kaj navdušen še enkrat razmislil o tem
svojem mnenju. A Mati Terezija je bila tista, zaradi katere sem nehal
godrnjati.
Govorila je o tem, da je že od otroštva posvečena Srcu Jezusovemu.
Rekla je: “Učiti se moramo od presvetega Srca Jezusovega. Zato je
tudi Jezus rekel, naj se učimo od njega, ne iz knjig.”

To me je prepričalo.
Razmislite, kako nam Cerkev govori brez besed: pri krstu voda umije
našo glavo in našo dušo in ne morem si zamisliti boljšega načina, s
katerim bi nam Jezus rekel: “Želim biti v celoti združen s teboj in
želim, da me odneseš ven iz cerkve, na ulice,” kot skozi svojo
navzočnost v evharistiji.
To je tako preprosto, da bi lahko razumel celo otrok. In tudi s
presvetim Srcem Jezusovim je tako.
Prvič: gre za srce, ne za možgane
Nobene uradne pobožnosti svetim možganom Jezusovim ne poznam.
Obstaja pa pobožnost k Leninovim možganom, ki so jih po njegovi
smrti vzeli iz njegovega telesa in jih preučevali, da bi našli ključ do
“genialnosti uma” idejnega vodje sovjetske revolucije.
Ti dve pobožnosti – naša Srcu Jezusovemu in njihova možganom – sta
precej pomenljivi.
Lenin je bil začetnik ogromnega sistema sovjetskega komunizma in
njegova zapuščina so pravila, ideologija, hierarhija – vse to so osnovali
prav njegovi možgani. Tudi Jezus Kristus je bil začetnik sistema,
Cerkve, s pravili, nauki in hierarhijo. A njemu vse to ni najbolj
pomembno. Temeljno zanj je učlovečenje.
Mi častimo Jezusovo srce, ne možganov. Za nas je njegova zapuščina
njegovo življenje: to, da je bival med nami kot Bog in človek.
Drugič: to tudi ni svetniški sij
Živimo v svetu, v katerem prevladuje mnenje, da sta “duhovnost” in
“religioznost” dve različni stvari.
Presveto Srce nas spominja, da “duh” ne obstaja v nekakšni
nadzemeljski čarobni nadomestni ravni resničnosti. Naš duh in naše
telo sta eno.
Vsak otrok, ki gleda presveto Srce Jezusovo, zelo jasno vidi, da nam z
njim Bog govori, da je njegovo učlovečenje resnično – da je bil
resnično človek in resnično Bog – in da naša svetost ni v svetniškem
siju zunaj nas, ampak v resničnosti globoko v nas.
Tretjič: kaže nam, kaj pomeni biti soudeležen v življenju svete
Trojice

Nekoč je neki duhovnik pripovedoval, da je svoj klic zaslišal, ko je kot
otrok strmel v družinsko sliko presvetega Srca. “Videl sem, da mi daje
svoje srce,” je dejal, “zato sem ga prosil, naj vzame moje.” Posvetil se
je presvetemu Srcu Jezusovemu, še preden je razumel, kaj to sploh
pomeni.
Po zakramentu krsta naj bi postali deležni božjega življenja svete
Trojice. Osebe v Trojici živijo v nenehnem medsebojnem podarjanju
druga drugi. Oče vse podari Sinu, Sin vse vrača Očetu, Sveti Duh pa
prihaja iz te ljubezni in vse daje nazaj.
Ko se v zakramentih podarjamo Bogu in ko opravljamo posvetitve, ki
zrcalijo in podpirajo te zakramente – posvetitev Srcu Jezusovemu in
Božji Materi –, vstopamo v predano ljubezen svete Trojice.
Sveti Janez Pavel II. to takole razlaga: “V Jezusu Bog ljubi po človeško,
trpi po človeško in se veseli po človeško. In obratno, v Jezusu človeška
ljubezen, človeško trpljenje in človeška slava dobijo Božjo moč.”
Četrtič: je ikona tega, kako je greh videti v večnosti
Lahko je videti greh in odrešenje kot nekaj, kar se je zgodilo v
preteklosti, kot nekaj, kar je končano.
Toda Katekizem Katoliške cerkve navaja, da “tisti, ki se predajajo
razbrzdanosti in zlu, v svojem srcu, kolikor je na njih, znova križajo in
sramotijo Božjega Sina s svojimi grehi”. (KKC 508)
Slika presvetega Srca prikazuje, kako zelo je druga Božja oseba Trojice
v svojem srcu ranjena zaradi greha. To breme greha nosi s seboj za
vedno.
“Grehi proti čistosti in ljubezni neposredno ranijo Jezusovo Srce,” pravi
Mati Terezija. “Naj bosta zato naša ljubezen in zvestoba olajšanje za
presveto Srce Jezusovo.”
Ta pobožnost nas spominja, da je Jezus Bog in človek. Spodbuja nas k
darovanju samih sebe in k zadoščevanju za grehe sveta.
Morda to res zveni zastarelo. A v dobrem smislu. Prispevek je nastal po
izvirniku, ki ga je objavila ameriška izdaja Aleteie. Prevedla in priredila Urška Vintar.

Sadovi češčenja - čaščenja Srca Jezusovega
Prvi petki
V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato
za vse, ki ga kličejo. Papež Janez Pavel II. Je o velikodušnosti Srca
Jezusovega dejal:

»Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma je odprto in
njegova velikodušnost ne bo nikdar prenehala. Velikodušnost
Jezusovega Srca spričuje na dejstvu, da ljubezen ni podvržena
zakonitostim smrti, ampak zakonitostim vstajenja in življenja. Pričuje o
dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi, saj to je njena pristna
narava.«
Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve
potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se
bodo izpolnile častilcem njegovega Srca.
Te obljube nimajo takšne veljave, kakršno ima Sveto pismo, saj
spadajo k posebnemu ali zasebnemu razodetju. So pa skladne z Novo
zavezo, ki tako jasno razodeva Jezusovo dobroto, ljubezen in
usmiljenje.
Namesto o »obljubah«, bi bilo bolje govoriti o sadovih, ki jih bodo
deležni tisti, ki se bodo Jezusovemu Srcu popolnoma izročili in v skladu
s to izročitvijo živeli. Obljube (ali vsaj sadovi) častilcem Srca
Jezusovega se glasijo:
1.
Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2.
Naklonil bom mir njihovim družinam.
3.
Tolažil jih bom v trpljenju.
4.
Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti,
ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5.
Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6.
Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje
usmiljenja.
7.
Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.
8.
Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike
popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.
9.
Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na
častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili
ter se mu izročali v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil
sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z
zaupanjem obračale name.
10.
Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili
tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in
to čaščenje širili med ljudmi.
11.
Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v
mojem Srcu.
12.
Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto
obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo

umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce
jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.
V litanijah Srca Jezusovega se obračamo na Srce Jezusovo z
vzklikoma: zveličanje v tebe upajočih, upanje v tebi umirajočih. Bog
»hoče. Da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1 Tim
2,4). Ta rešitev je omogočena v Jezusu Kristusu, »ki je prišel iskat in
rešit, kar je izgubljeno« (Lk 19,10)
Iz te vsezveličavne Božje volje je razumljiva tudi dobro izpričana
Jezusova obljuba sv. Marjeti Alacoque, tako imenovana dvanajsta ali
velika obljuba, ki jo je prejela na neki petek med svetim obhajilom in
jo tudi dobesedno zapisala, kakor je navedena v prejšnjem
naslovu pod točko 12.
Samo po sebi se razume, da moramo sv. Obhajilo prejeti dobro
pripravljeni, v posvečujoči milosti in s pravim namenom.
Izraz »brez zakramentov« lahko pomeni, da gre še za kakšno drugačno
končno spravo z Bogom, ne pa samo za navadne zakramente za
umirajoče.
Včasih se namreč zgodi, da tudi kdo od tistih, ki so dobro pripravljeni
opravili devet prvih petkov, nima možnosti, da bi se pred smrtjo
spovedal, prejel sv. Maziljenje in sv. Popotnico.
Smrtna ura je v našem življenju najbolj pomembna in odločilna. Od nje
je odvisna naša večnost. Obljuba, ki zagotavlja srečno zadnjo uro,
srečno smrt in s tem večnost, zasluži naziv »velika«.
Pristnost te obljube je leta 1827 potrdila kongregacija svetih obredov v
Rimu in ji lahko verjamemo tako, kakor verjamemo pristnim posebnim
razodetjem.
Kdor devet prvih petkov zaporedoma pobožno prejme sveto obhajilo,
bo umrl v posvečujoči milosti, v prijateljstvu z Bogom. Cilj te obljube
je, da bi pogosto in dobro pripravljeni prejemali zakramente vse
življenje, ne pa samo na devet prvih petkov.
MAŠNA ZNAMENJA: VZKLIKI PO POVZDIGOVANJU
Sonja hodi v drugi letnik Škofijske klasične gimnazije v Želimljah. Pri
šolski uri slovenskega jezika so spoznavali življenje in delo slovenskega
pesnika in ekspresionističnega lirika Srečka Kosovela. Sonjo je Kosovel
zelo nagovoril. Ne le zato, ker je umrl, star dvaindvajset let, ampak
tudi zato, ker je študiral slavistiko, romanistiko, filozofijo in
umetnostno zgodovino, kar je tudi njeno veselje. Všeč ji je pred vsem
zato, ker v njegovih delih odkriva dva pola: intimno doživljajskega in
socialno kritičnega. Dekletovo pozornost je zbudila pesnikova pesem
Veliko moraš pretrpeti, ki so jo brali med uro slovenščine. Odločila se

je, da bo prav tej pesmi posvetila več časa doma. Vsebina pesmi ji je
navrgla slutnjo nekega novega spoznanja. Tisti hip, ko se je to zgodilo,
še ni vedela, kaj to je. Ni mogla reči, na kaj jo spominja. Doma se je
zaprla v svojo sobo in pesem večkrat zapored brala naglas: »Veliko
moraš pretrpeti, prijatelj, da le-to spoznaš: kdor hoče ljubiti, živeti, ta
mora v srcu ubiti laž. Veliko moraš pretrpeti, da vstaneš od
zanikovanj: živeti je lepo, trpeti in umreti strt in poteptan.« Počasi,
zelo počasi je prišla bližje tistemu, na kar se je prvi hip ob poslušanju v
razredu zasvetilo v njeni duši: dogodek, povezan s sveto mašo. Mašnik
takoj po povzdigovanju zapoje ali vzklikne: »Skrivnost vere.« Zbrano
občestvo odgovori: »Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje
slavimo, dokler ne prideš v slavi.« Ta vzklik lahko uporabljamo ob
ponedeljkih, ob četrtkih in ob nedeljah. Z njim povzamemo temeljno
vsebino maše. Podobno sporočilo imata tudi druga dva vzklika: »Kadar
uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod,
dokler ne prideš v slavi.« Ta vzklik lahko molimo – po- jemo – ob
torkih, ob petkih in ob nedeljah. Tako enakomerno porazdelimo
različne izraze in popestrimo sporočilo. »Reši nas, Odrešenik sveta, ki
si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil,« pojemo ob sredah,
sobotah in ob nedeljah. Ti vzkliki so na neki način kratka veroizpoved.
Z njo poudarimo dva temeljna dogodka naše vere: Jezusovo smrt in
njegovo vstajenje. Pravimo, da sta to stebra krščanskega oznanila.
Jezusova smrt na križu je Božje orodje za zveličanje ljudi. Vstajenje pa
je osrednji poseg Boga v odrešenjsko zgodovino in glavni temelj vere v
Kristusa. Prvi kristjani so v kratkih obrazcih izpovedali vero. Poudarjali
so zaupanje v Božje odrešenjsko delo. Ko so peli, so utrjevali
zaupanje. Je to tudi naše doživljanje? Lahko rečemo, da prav vzklik po
povzdigovanju, navdušenje in moč glasu na zunaj izražata, kaj smo
pravkar doživeli. Ti vzkliki so vrhunec evharistije. Prav je, da to sami
tako doživljamo in dajemo čutiti tudi drugim.
Mašniška posvečenja v letu 2021
Letos bo v Cerkvi v Sloveniji posvečenih sedem novih duhovnikov.
Koprska škofija
Tilen Kocjančič, roj. 8. marca 1996, iz župnije Bertoki.
Mašniško posvečenje bo v koprski stolnici 29. junija 2021 ob 17. uri.
Ljubljanska nadškofija
Peter Čemažar, roj. 5. junija 1996, iz župnije Ljubljana Ježica in
Boštjan Dolinšek, roj. 1. januarja 1996, iz župnije Stranje
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija 2021 ob 9. uri.

Mariborska nadškofija
Simon Lampreht, roj. 28. aprila 1992, iz župnije Svečina
Mašniško posvečenje bo v mariborski stolnici 27. junija 2021 ob 16.
uri.
Novomeška škofija
Jakob Piletič, roj. 31. julija 1996, iz župnije Kostanjevica na Krki
Mašniško posvečenje bo v novomeški stolnici 29. junija 2021 ob 16.
uri.
Kapucini (OFMCap)
br. Jurij Slamnik, roj. 6. januarja 1983, iz župnije Breznica
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija 2021 ob 9. uri.
Minoriti (OFMConv)
br. Klemen Slapšak, roj. 11. oktobra 1983, iz nadžupnije Laško
ORATORIJ 2021 - župnija Radovljica
Letošnje razmere nam velikih oratorijev žal ne bodo dopuščale, zato
smo se odločili, da za vas pripravimo tri termine oratorijev, na katere
sprejmemo po 40 otrok na posamezen termin. Prosimo, da se prijavite
le na en izmed izbranih terminov, ter tako omogočite čim večjemu
številu otrok, da se prijavijo na oratorij!
12. 7. - 16. 7.
19. 7. - 23. 7.
26. 7. - 30. 7.
Prijavnice se dobijo v župnijski cerkvi pod korom.
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 6. 6.
10. NEDELJA MED LETOM
NORBERT, ŠK.
PONEDELJEK 7. 6.
ROBERT, OP.
TOREK 8. 6.
MEDARD, ŠK.
SREDA 9. 6.
PRIMOŽ IN FELICIJAN, MUČ.
ČETRTEK 10. 6.
BOGUMIL, ŠK.
PETEK 11. 6.
SRCE JEZUSOVO
SOBOTA 12. 6.
SRCE MARIJINO
NEDELJA 13. 6.
11. NEDELJA MED LETOM
ANTON PADOVANSKI, UČ.
PONEDELJEK 14. 6.
VALERIJ IN RUFIN, MUČ.
TOREK 15. 6.
VID, MUČ.
SREDA 16. 6.
GVIDO, RED.
ČETRTEK 17. 6.
ALBERT, DUH.
PETEK 18. 6.
MARKO IN MARCELIJAN, MUČ.
SOBOTA 19. 6.
ROMUALD, OP.
NEDELJA 20. 6.
12. NEDELJA MED LETOM
SVETOGORSKA M.B.

8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † POLONA IN JANEZ VODLAN
19.00 † ANTONIJA IN MARJAN GOLMAJER
7.00 ZA BOŽJE VARSTVO
19.00 † JOSIP TURK
19.00 † ERIK
19.00 † FRANČIŠKA GREGORC
19.00 † ALOJZIJ AVGUŠTIN, DUHOVNIK
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † ELIZABETA FILIPOVIČ, OBL.
19.00 † BORIS POGAČNIK, OBL.
7.00 V DOBER NAMEN
19.00 † CVENKELJ, GOLČMAN, DEŽMAN
19.00 † KOMAN, ROTMAN, BENIČ
19.00 † FRANCKA ERMAN
19.00 † FRANČIŠKA GREGORC
8.00 † LOJZKA ZUPANC
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† JOŽE PETERNEL, 30. DAN

