
 

 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 

 
PONEDELJEK 13. 9. 

JANEZ ZLATOUSTI, ŠK. – UČ. 

 19.00                                             † PAVLA IN ANTON BAŠKOVČ 

TOREK 14. 9. 

POVIŠANJE SV. KRIŽA 

KAPELA 

SV. KRIŽA 

8.00 

† ALEŠA KENE 

SREDA 15. 9. 

ŽALOSTNA MATI BOŽJA 

19.00 † SORODNIKI ŽAGAR 

ČETRTEK 16. 9.  

KORNELIJ, PP. IN CIPRIJAN, ŠK., 
MUČ. 

19.00 † FRANC SMUKAVEC IN STARŠI 

PETEK 17. 9. 

LAMBERT, MUČ. 

19.00  

                   

† ZUPANČEVI IN KOSTANJŠKOVI 

SOBOTA 18. 9. 

JOŽEF KUPERTINSKI, DUH. 

19.00 

 

† FRANČIŠKA GREGORC 

V ZAHVALO SVETEMU DUHU 

NEDELJA 19. 9. 

25. NEDELJA MED LETOM 

JANUARIJ, ŠK., MUČ. 

8.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† JOŽEF ROGAČ, OBL. 

PONEDELJEK 20. 9. 

ANDREJ KIM, MUČ. 

19.00                                   

                              

† FRANC NOVAK 

TOREK 21. 9 

MATEJ, AP., EV. 

7.00                               V ZAHVALO 

SREDA 22. 9 

MAVRICIJ, MUČ. 

19.00 

                                                               

† MARJAN ROGAČ 

ČETRTEK 23. 9. 

PIJ IZ PIETRELCINE, RED. 

19.00                                   

                              

† STARŠI FRELIH 

PETEK 24. 9. 

ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŠK. 

19.00                                   

                              

† ANICA IN EDVARD JAGER 

SOBOTA 25. 9. 

SERGIJ, MEN. 

19.00                                   

                              

† MARIJA POGAČNIK, OBL. 

NEDELJA 26. 9. 

26. NEDELJA MED LETOM 

KOZMA IN DAMIJAN, MUČ. 

8.00                                   

10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† JANEZ LOTRIČ, OBL. 

PONEDELJEK 27. 9. 

VINCENCIJ PAVELSKI, UST. 

LAZARISTOV 

19.00                                   

                              

† JERNEJ PORENTA 

 

TOREK 28. 9. 

VENČESLAV, MUČ. 

7.00                                   

                              

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 

SREDA 29. 9. 

MIHAEL, GABRIJEL , RAFAEL, 
NADANGELI 

19.00                                   

                              

† ANGELA MULEJ 

 

ČETRTEK 30. 9. 

HIERONIM, DUH., UČ. 

19.00 

 

† MIRKO PRISTOV 

PETEK 1. 10. 

TEREZIJA DETETA JEZUSA, DEV., 

UČ. 

19.00                                   

                              

† DRAGOTIN MAUKO IN DANICA FRLIC 

SOBOTA 2. 10. 

ANGELI VARUHI 

19.00                                   

                              

ŽIVI IN † GREGORČEVI 

NEDELJA 3. 10. 

27. NEDELJA MED LETOM - 

ROŽNOVENSKA 

8.00                                   

10.00                              

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† BOJAN HORVAT 

 

 

 

PAMETNI TELEFON  
Na spletu sem zasledil simpatično razmišljanje duhovnika Franca o pametnem 
telefonu. Povprašal sem ga, če lahko njegove besede uporabim za naša oznanila 
in je privolil. Takole piše ... Zdaj sem tudi jaz pameten. Po 12 letih sem zamenjal 
neumni telefon za pametnega. Neumen sem seveda jaz, ki to pišem, pameten pa 
je zaenkrat telefon. Ne vem pa še, kje naj nosim to dodano ploščato pamet, v žepu 
spredaj ali na riti, kot mladi. To bom moral sam iznajti. Že dalj časa opazujem, kako 
ljudje nenehno brskajo po teh telefonih in iščejo zanimivosti sveta, da bi jih 
kratkočasile. Mar ne bi ljudje vključili tudi nekega drugega pametnega telefona – 
za iskanje Boga in vsega Božjega? »Iščite Gospoda, dokler se da najti, kličite ga, 
dokler je blizu,« vzpodbuja prerok. Saj tak mobi za iskanje Boga obstaja. Če je 
»kunštna« ta ‚pametna‘ naprava, so vendarle še veliko bolj »kunštni« možgani, pa 
srce in duh/duša z vsemi svojimi možnostmi. Tu se da surfati po Božjem svetu. 
Morali bi na široko pognati nekakšno mobiteologijo. Mi v Cerkvi imamo precej 
stacionarno telefonijo (pač, tam kjer je cerkev, je Telefon za pogovor z Bogom: 
zakramenti, take in take molitve, take in take dejavnosti, skupnosti …). Ljudje pa 
so precej opustili stacionarne telefone in tudi cerkveni stacionarni Telefon. → 
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Pa naj poženejo svoje mobilnike ne samo za kratkočasenje s tem svetom, ampak 
za iskanje Boga in obrambo krščanstva, tisti mobilnik v svoji glavi in srcu, ki je 
človeku dan z Božjo podobo! Vidim hecno podobo: za brskanje po tem svetu 
uporablja človek najzmogljivejši pametni telefon, za brskanje po Božjem svetu pa 
kakšen stari molitvenik, morda še iz časov verouka. Ne samo molitve, tudi pamet, 
srce, najrazličnejše dejavnosti in sposobnosti bi morali kristjani porabiti za stik z 
Bogom in oživitev krščanstva. duhovnik Franc 
 

NAŠI RAJNI: Štefka Savnik, roj. Novak, Radovljica. Gospod, daj ji večni 

pokoj. 
 

NAŠI KRŠČENCI: Angela Urh, Radovljica; Eva Košir, Radovljica; Marko 

Bešlagič, Dunaj; Jerca Pintar, Radovljica; Nace Resman, Radovljica. 
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti 

maši v župnijski cerkvi. 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. 

25. 9.: STARŠI PRVOOBHAJANCEV; 9. 10.: st. zakonci; 23. 10.: ml. 

zakonci, 6. 11.: Bohinc-Koselj; 20. 11.: Resman-Fajdiga; 4. 12.: 

pritrkovalci. 

Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni 
tudi ostali župljani, da se pridružite kateri od skupin. 
 

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v 

župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 

SVETA SPOVED za prvoobhajance bo 4. septembra ob 10.00. 

PRVO SVETO OBHAJILO bo v naši župniji 26. septembra 2021. 
 

VEROUK 2021/22: vpis, prispevek, potrebščine: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kdor v danem terminu ne bi našel časa, naj se osebno dogovori za drug 

termin. 

Vpis je za vse razrede in vse veroučence. Otroke vpisujejo samo starši. 

Vpis je možen s spričevalom in plačanim prispevkom.  
 

STIČNA MLADIH: Srečanje mladih, ki praznujejo svojo vero in 

mladost. 

ZA KOGA: za vse mlade 

DATUM: 18. september 2021 

KRAJ: Stična 
 

KD Sotočje v soboto 4. septembra ob 19.45 v atriju župnišča organizira 

predavanje Urbana Magušarja. V predavanju bo predstavil svojo rodbino 

in delo na področju lončarstva. 
 

MAŠNA ZNAMENJA:  

OČENAŠ - Naše občestvo in naše skupnosti v župnijah so zelo zanimive. 

Razumljivo je, da posamezniki še nismo popolni. Pot do svetosti terja 

težko garanje. Dogaja se nam, da molimo očenaš, po drugi strani pa 

drug drugega ne prenesemo. Kako to, da nam gre tako težko od rok 

praktično uresničevanje krščanskega življenja, medtem ko teorijo 

sorazmerno dobro poznamo? Vsaj za lupino to drži.   Prišli sta od maše. 

Ena z ene strani, druga z druge. V skupini smo se pogovarjali o 

oblikovanju župnijskega lista. Nastala je trenutna zadrega. Pravi krč. 

Šele ko je ena odšla, se je druga sprostila. Za njo je naredila celo neke 

vrste »grimaso«: pojdi se solit. Obe sta deset minut pred tem molili 

očenaš. Kam je šla moč molitve? Kaj komu pomenijo besede: »... kakor 

tudi mi odpuščamo …«? Ali ni vsebina očenaša neke vrste Sveto pismo 

v malem? Ali ni molitev kratki katekizem? Ali ni veroizpoved? Očenaš je 

zares čudovita molitev. Ne smemo je devalvirati! Obhajilni obred se 

začne z molitvijo očenaš. To je uvodna pripravljalna molitev in kot taka 

znana že v 4. stoletju. Ponekod je bila to molitev vseh navzočih, drugod 

samo mašnikova molitev. V Španiji so po vsaki prošnji (očenaš ima 

sedem prošenj) vzklikali: Amen. Od leta 1955, po reformi obredov 

velikega tedna, so očenaš na veliki petek molili vsi, po prenovi 

bogoslužja (po 2. vatikanskem cerkvenem zboru) ga tudi pri maši 

molimo vsi stoje, mašnik v imenu vsega občestva moli z dvignjenimi 

rokami.  Gospodova molitev je že od nekdaj spadala k stalnim delom 

bogoslužja. Papež Gregor Veliki v pismu škofu Janezu Sirakuškemu 

utemeljuje svojo odredbo, naj se Gospodova molitev moli neposredno 

po veliki zahvali in šele potem lomi kruh. Zgodnji cerkveni očetje in 

pisatelji namreč poudarjajo očenaš kot obredno molitev pred prejemom 

Gospodovega telesa. Očenaš je v prvem delu povzetek evharistične 

molitve: Prošnja za posvečenje Božjega imena ustreza trikratnemu 

Datum: Kdaj: Kje: 

06.09.21 15.00-18.00 v župnišču. 

09.09.21 8.00-10.00 in 
15.00-18.00 

v župnišču. 

10.09.21 16.00-18.00 v župnišču. 



 

 

vzkliku Svet ob koncu hvalospeva. Prošnja za prihod Božjega kraljestva 

ustreza obema prošnjama k Svetemu Duhu in končno izročitev človeka 

Božji volji temeljnemu dejanju predanosti, v kateri ima vsaka daritev 

svoj izvir.  Zgodnja Cerkev pozna vrsto pojasnil h Gospodovi molitvi. Vsa 

pojasnila kažejo, kako so v zvezi s to molitvijo mislili o svetem obhajilu. 

O tem sta odločali dve prošnji: prošnja za vsakdanji kruh in prošnja za 

odpuščanje grehov. Mnogi cerkveni očetje so ti prošnji povezovali z 

evharističnim kruhom in našo vrednostjo, da ga prejmemo. Prošnja – 

daj nam danes naš VSAKDANJI kruh – jih je spodbujala, da so svojim 

vernikom priporočali vsakdanji prejem evharistije, ker je zdravilo za 

naše »rane«, grehe. Zadnja izmed prošenj v Gospodovi molitvi ima 

nadaljevanje in dodatek v molitvi: Reši nas, ki sledi molitvi očenaš. 

Prošnjo za rešitev poudarja duhovnik kot prošnjo za mir, za obvarovanje 

pred nemirom in grehom. Molitev očenaš se nadaljuje s hvalnim 

vzklikom, ki ga najdemo že v tako imenovanem Nauku dvanajstih 

apostolov (1.–2. stol.) kot sklep Gospodove molitve: »Tvoje je 

kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj!« Zelo primerno je včasih 

molitvi očenaša dodati tudi ustrezne kretnje. Posebej otroci imajo to 

radi. Z gibi tudi dopolnijo in lažje razumejo vsebino in sporočilo besed. 
 

BONTON (Telefonski pogovori) 

Nikoli si ne smemo privoščiti, da bi ljudi domov klicali zaradi poslovnih 

zadev, razen če smo bili dogovorjeni ali če je res nujno. Seveda se 

moramo vedno predstaviti, zlasti, če se javi kdo od domačih. Mobilni 

telefoni lahko marsikdaj rešijo stvar, vendar se pravila, ki veljajo za 

stacionarne telefone prav nič ne spremenijo. Zavedati se moramo, da 

imajo ljudje tudi zasebna življenja. Če pokličemo napačno številko, ne 

sprašujmo, katero številko smo dobili in kdo je pri telefonu, ampak se 

na kratko opravičimo. Predpostavljenih ne kličimo po telefonu, da bi se 

pogovorili o kaki težavi, ampak se dogovorimo le za sestanek. 

Telefoniramo jim le, če so to zahtevali ali če imajo sedež v drugi poslovni 

stavbi. Vedno imejmo pri roki pisalo in papir, da si sproti lahko tudi kaj 

zapišemo. Telefonski pogovori naj bodo kratki in jedrnati, ne 

spreminjajmo telefona v govorniški oder ali psihoterapevtski medij. Kot 

na vse poslovne dogodke, se je tudi na poslovni pogovor z našimi 

partnerji treba pripraviti, še preden pričnemo s klicem. Priprava naj bi 

vsebovala naslednje elemente:  

• Ali smo si popolnoma na jasnem, o čem se želimo pozanimati in ali se 

bomo lahko izražali jasno in enostavno?  

• Ali imamo pri roki vse informacije, ki jih utegnemo potrebovati za 

zadovoljiv pogovor o tej vsebini?  

• Ali smo za klic izbrali primeren čas (za mnoge se ve, kdaj so najbolj 

zaposleni, časovne razlike …)? 

• Ali moramo zadevo resnično rešiti ta hip po telefonu ali bi bila 

učinkovitejša kakšna druga metoda? 

Vse to je pomembno, kadar je klic pomemben ali nujen za klicatelja. V 

nekaterih okoliščinah pa je klic pomembnejši za klicanega, v takih 

primerih mora klicatelj interesom klicanega dati prednost pred svojimi. 

To je lep primer vljudnostnih dolžnosti, ki jih poslovneži dolgujejo drug 

drugemu. Dobra priprava pomeni tudi, da mora biti pogovor karseda 

učinkovit, zlasti pa ne smemo tratiti časa klicanega. S tem, ko nekoga 

kličemo, prevzamemo tudi pobudo za vodenje pogovora. Nevljudno je, 

če kar nekaj časa ovinkarimo in šele nato preidemo k bistvu vsebine. Ko 

nam tajnice vežejo klice, ne smemo pozabiti, da je zelo nevljudno, če je 

klicani na liniji pred klicateljem, zato mora tajnica vedno najprej zvezati 

klicatelja. Če pa se znajdete v situaciji, da vas nekdo kliče, pa ga morate 

čakati na liniji, enostavno odložite slušalko. Telefonski razgovori naj bi 

bili dialogi, zato mora klicatelj klicanemu vedno dati dovolj priložnosti, 

da komentira izjavo ali se nanjo odzove. 

Telefonski razgovor običajno konča klicani, saj je bil on tisti, ki je bil 

zmoten pri delu, čeprav ga lahko konča tudi klicatelj. Glede tega mora 

biti zelo diplomatski, kajti zelo pomembno je, da se pogovor konča v 

prijateljskem tonu. Če je iz kakršnega koli razloga telefonski pogovor 

prekinjen, je vljudno, da klicatelj ponovno pokliče. Če klicani prekine 

pogovor, ker mora morebiti sprejeti drug klic (predsednik uprave, 

direktor, …) mora on ponovno poklicati. Če tega ne stori najkasneje v 

15 minutah, mora njegova tajnica poklicati prvotnega klicatelja in mu 

razložiti zadevo in se vsekakor opravičiti. Klicani sogovornika brez 

razlage ne sme pustiti čakati za več kot nekaj sekund. Tisti, ki kličemo, 

ne smemo biti preveč domači s sogovorniki, ki jih še nismo nikoli srečali. 

Prav je, da ob prvem klicu sogovornike naslavljamo s priimkom, saj jih 

raba imen in šaljiv ali neposloven ton lahko užali. Nikoli ne pozabimo na 

besedi hvala in prosim, kajti nihče od nas ni tako pomemben in zaposlen, 

da bi na to lahko pozabil. V primeru, ko klicani dobi še en poziv na interni 

liniji ali pa se na vratih njegove pisarne nepričakovano pojavi sodelavec 

in prične šepetati in skušati posredovati neke informacije na zelo moteč 

način, storimo naslednje. Pravilen odziv na prvo prekinitev je, da se 

klicatelju opravičimo in prevzamemo interno linijo, internemu klicatelju 

povemo, da smo na zunanji liniji in ga bomo poklicali nazaj, nato pa po 

ponovnem opravičilu nadaljujemo prvotni pogovor. Sodelavec lahko 

počaka, razen če ne gre za nujno zadevo, pa še takrat je bolje, da se 

zadeva napiše na list papirja, ki ga v prostor prinese tajnica, 

posameznik. V drugi omenjeni situaciji, pa velja način za zelo 

nevljudnega, ki nima kaj iskati v poslovnem svetu. Če morate telefonski 

razgovor posneti, morate sogovornika prositi za dovoljenje. Če tega ne 



 

 

storite, pa naj gre za še tako nepomembno zadevo, resno kršite 

zasebnost sogovornika. Povzeto po: Bojana Košnik Čuk, Šola bontona 
 

PRVO SVETO OBHAJILO, nedelja 26. september: Zaradi epidemije 

smo slovesnost prvega svetega obhajila iz meseca maja prestavili na 

mesec september. Tako bodo v nedeljo, 26. septembra, ob 11.30. uri 

Jezusa prvič prejeli v svoje srce naši prvoobhajanci.  

Sestanek za starše bo v četrtek, 2. septembra, ob 20.00.  

Sveto spoved bodo otroci opravili v soboto, 4. septembra, ob 

10.00.  

Starši prvoobhajancev čistijo cerkev v soboto, 25. septembra, ob 

8. uri.  

Ker je prvo sveto obhajilo velik praznik tako za prvoobhajanca kot tudi 

za njegove starše, je lepo, če seveda lahko, da sveto obhajilo v 

pripravljeno srce prejmejo tudi starši. Za slovesnost prvega svetega 

obhajila se otroci zberejo pred cerkvijo 20 minut pred začetkom svete 

maše. Med sveto mašo bo svete trenutke beležil uradni fotograf, zato 

med obredom samim ni dovoljeno fotografirati. Prvoobhajance in 

njihove starše v teh dneh pogosteje vključimo v svoje vsakdanje 

molitve. 

 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 5. 9.  Iz 35,4-7 Jak 2,1-5 

23. nedelja med 

letom 

8.00 CVETO URŠIČ DARINKA DEŽMAN 

10.00 MARKO GRIMANI ALENKA VURNIK 

NEDELJA, 12. 

9. 
 Iz 50,5-9 Jak 2,14-18 

24. nedelja med 

letom, 

katehetska  

8.00 ROK ANDERLE MAGDA ROZMAN  

10.00 MARIJA JEKOVEC  SANDI WILLEWALDT 

NEDELJA, 19. 

9. 
 Mdr 2,12.17-20 Jak 3,16-4,3 

25. ned. med 

letom, ned. 

svet. Kand. 

8.00 ANAMARIJA NOVAK ROK ANDRES 

10.00 MOJCA FLAJS ALENKA ROGELJ 

NEDELJA, 26. 

9. 
 4 Mz 11,25-29 Jak 5,1-6 

26. nedelja med 

letom, 

Slomškova  

8.00 RUDI MIKOLAJ ALJA ŠTENDLER  

10.00 ROK PREŠERN BREDA GAŠPERIN 

 

NEDELJA, 3. 

10. 

 1 Mz 2,18-24 Heb 2,9-11 

27. nedelja med 

letom, 

rožnovenska  

8.00 SILVA PISEK STANKA REHBERGER  

10.00 ANDREJA JALEN JANJA BORIČ 

 

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 29. 8. 

22. NEDELJA MED LETOM 

MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA 

8.00 

10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† LAZARJEVI IN GRADIŠKOVI 

 

PONEDELJEK 30. 8. 

FELIKS, MUČ. 

19.00 † FRANC PIBERNIK 

TOREK 31. 8. 

JOŽEF IN NIKODEM, SP. MOŽA 

7.00  ZA ZDRAVJE 

SREDA 1. 9. 

EGIDIJ, OP. 

9.00 

 

ZA RAZSVETLJENJE SVETEGA DUHA 

ČETRTEK 2. 9. 

MARJETA, DEV.  

19.00 

 

† TEREZIJA STERGULC 

 

PETEK 3. 9. 

GREGOR VELIKI, PP., C. UČ. 

19.00                                                           † STARŠI KEMPERLE 

† ŠTEFKA SAVNIK, 30. DAN 

SOBOTA 4. 9. 

ROZALIJA, DEV. 

19.00                                                                            † MILKA FISTER 

NEDELJA 5. 9.  

23. NEDELJA MED LETOM - 

ANGELSKA 
MATI TEREZIJA, RED. 

8.00  

10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

ŽIVI IN † NOVAKOVI 

PONEDELJEK 6. 9. 
ZAHARIJA, PR. 

 19.00     † GLIHOVČEVI 

TOREK 7. 9. 

REGINA, MUČ. 

7.00 

 

V ZAHVALO 

SREDA 8. 9. 

ROJSTVO DEV. MARIJE – MALI 

ŠMAREN 

19.00 

 

† POLONA IN JANEZ VODLAN 

ČETRTEK 9. 9. 

PETER KLAVER, RED. 

19.00 

 

† CIRIL BIZJAK 

PETEK 10. 9. 

NIKOLAJ TOLENTINSKI, SPK. 

19.00 

 

† ANTE IN ANICA VUKOVIČ 

SOBOTA 11. 9. 

HELGA, SPK. 

19.00 

   

† JOŽE BEŠTER 

NEDELJA 12. 9.  

24. NEDELJA MED LETOM 

MARIJINO IME 

8.00 

10.00 

  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† ANA IN MILENA KOMAN 

 


