GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
PONEDELJEK 20. 12.
EVGEN, MUČ.
TOREK 21. 12.
PETER KANIZIJ, DUH., UČ.
SREDA 22. 12.
FRANČIŠKA CABRINI, RED. UST.

6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00

ČETRTEK 23. 12.
JANEZ KANCIJ, DUH.
PETEK 24. 12.
SVETI VEČER
ADAM IN EVA, PRASTARŠA
SOBOTA 25. 12.
BOŽIČ
GOSPODOVO ROJSTVO
NEDELJA 26. 12.
SVETA DRUŽINA
SV. ŠTEFAN
PONEDELJEK 27. 12.
JANEZ, AP., EV.
TOREK 28. 12.
NEDOLŽNI OTROCI
SREDA 29. 12.
TOMAŽ BECKET, ŠK.
ČETRTEK 30. 12.
VINCENCIJA, RED. UST.
PETEK 31. 12. DRUGI SVETI
VEČER
SILVESTER I., PP
SOBOTA 1. 1. 2022
MARIJA, SVETA BOŽJA MATI
NEDELJA 2. 1. 2022
2. NEDELJA PO BOŽIČU
BAZILIJ IN GREGOR, ŠK., UČ.
PONEDELJEK 3. 1.
PRESVETO JEZUSOVO IME
TOREK 4. 1.
ANGELA, RED.
SREDA 5. 1. TRETJI SVETI
VEČER
SIMEON, PUŠČ.
ČETRTEK 6. 1.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
GAŠPER, MIHA, BOLTEŽAR
PETEK 7. 1.
RAJMUND, DUH.
SOBOTA 8. 1.
SEVERIN, OP.
NEDELJA 9. 1.
JEZUSOV KRST
JULIJAN, MUČ.

6.00
18.00
6.00
18.00
24.00
8.00
10.00
8.00
10.00
18.00

† PETER PAGANI
† ANICA JAGER
ZA ZDRAVJE
† STARŠI SAJENKO IN BIZJAK
† SUŠNIK
ŽIVI IN † KAPUS
† VALENTIN JARC, 30. DAN
† PIKELJ
† MARIJA ŠKOF
† IVAN GRM
† JOŽE ROZMAN
V ZAHVALO
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† WILLEWALDT, ŠKULJ, KOZAR,
VOLČINI
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† JOŽE MEŽNAR
† GLIHOVČEVI
† JANKO IN BARBARA KATRAŠNIK

7.00 V ZAHVALO
18.00 † NEŽKA FRELIH
18.00 † MARIJA, OBL. IN † ZUPANČEVI
18.00 † FRANČIŠKA GREGORC

8.00
10.00
8.00
10.00

† REZAR IN SORODNIKI
ZA ZDRAVO PAMET
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† GLIHOVČEVI

18.00 † ANTON KLINAR
7.00 ZA ZDRAVJE
18.00 † FRANC OGRIZEK

9.00 † CAJHNOVI
18.00 † VILMA GRIMANI
18.00 † IVAN ŠIMBERA
18.00 † MAGDALENA MEDVEŠČEK
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † GABRIJELA JUGOVIC

ZAJEMATI IZ BOŽJIH OBLJUB
Ste se že kdaj vprašali, česa si zares želite, po čem zares hrepenite?
Pri tem ne mislim na nov avto, razkošno stanovanje, vitko postavo ali
dobro plačano službo. Izpolnitev teh želja nam res prinaša občutek
ugodja, uspeha, samopotrditve in varnosti, toda vse to le začasno. Brž
ko tega nimamo, se nas poloti nemir, strah, negotovost in življenje
lahko kaj hitro izgubi smisel. Najgloblje človekovo hrepenenje presega
izpolnitev želja, ki zadovoljijo le telo. Človek se more čutiti
izpolnjenega, le če nahrani tudi svojo dušo. Ta hrepeni po miru,
ljubezni, upanju, resnici … Hrepeni po Bogu, ki je smisel našega
življenja. Ne bojmo se slišati tega hrepenenja. Ne verjemimo, da ni
resnično, da je le plod naše domišljije, da je nedosegljivo, saj ima svoj
izvir v obljubah, ki jih Bog daje in uresničuje v vsej zgodovini. »Vem
za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne
nesreče, da vam dam prihodnost in upanje« (Jer 29, 11). →
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Te in drugih v Svetem pismu zapisanih obljub se kristjani še posebej
spominjamo v adventnem času. Navdajajo nas z veseljem, upanjem in
tolažbo. Prav tega smo v današnjem času zelo potrebni. Naš vsakdanjik
je poln skrbi, prihodnost je negotova, družbeno dogajanje pa nas
navdaja s strahom. Kljub blaginji mnogi med nami niso srečni in kljub
skorajda neomejenim možnostim za povezovanje so mnogi med nami
osamljeni. Sredi vsega tega je z nami Božja obljuba. Tista vesela vest,
ki potrtosti vrača veselje, brezvoljnosti smisel, strahu pogum … Tista
sila, ki v vseh časih človeku vliva moč, da zmore nositi breme vsakdana.
Tisto hrepenenje, ki tudi v času največje stiske upa upati. Tista
Ljubezen, ki zmore zaceliti še tako globoke rane. Naj se v tem
adventnem času vera in zaupanje v to Božjo obljubo še okrepi. Naj nas
Jezus najde čuječe in pripravljene, da nas bo mogel obdarovati s tem,
kar je za nas pripravljeno od vekomaj. S. P.
NAŠI RAJNI: Rafael Jerman, Radovljica; Valentin Jarc, Radovljica;
Jožefa Gizela Branedbrandstetter, roj. Jarc, Radovljica; Mihaela Kalan,
roj. Mokorel, Radovljica. Gospod, daj jim večni pokoj.
NAŠI KRŠČENCI: Cene Jekovec, Radovljica. Čestitamo!
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: 18. 12. st. zakonci.
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.
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!
NOVI KLJUČAR: Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore je na predlog
župnika in dekana Župana, imenoval novega ključarja podružnične
cerkve sv. Lamberta, mučenca, na Lancovem, g. Jožefa Rogača. Naj ga
pri delu za Cerkev in Boga spremljata Božji blagoslov in priprošnja
zavetnika cerkve, pri kateri prevzema službo ključarja. Čestitamo!
ADVENT V DRUŽINI
Otroci so pri verouku prejeli Adventni koledar. V njem bo priloga, iz
katere boste lahko naredili nabiralnik za svoje darove za otroke v
misijonih. Starši ste lepo vabljeni, da otroke spodbudite, da bi začutili,
da lahko pomagajo tudi z majhnimi darovi. Vsak, tudi najmanjši dar, je
dragocen, še zlasti je dragocen, če otroci sami darujejo za potrebne

pomoči. Hvala vam že vnaprej! Svoje adventne »šparovčke« bodo otroci
med praznikom Jezusovega rojstva in praznikom treh kraljev položili v
jaslice.
SVETI AMBROŽ – ZAVETNIK ČEBELARJEV
7. decembra goduje sveti Ambrož, zavetnik čebelarjev in domačih živali.
Legenda pripoveduje, da se je Ambrožu še kot dojenčku, spečemu v
zibelki na domačem dvorišču na glavo usedel roj čebel. Pestunja, ki ga
je varovala, je začela kričati in klicati na pomoč. Ambrožev oče, izkušen
čebelar, je ukazal, naj otroka ne premikajo in naj čebel nikar ne
poskušajo pregnati, saj se bo roj čez čas sam dvignil. Res se je zgodilo
tako in otroka ni pičila niti ena sama čebela. Na njegovem spečem
obrazku pa so čebele pustile sledove medu, kar je njegov oče razumel
kot znamenje, da bo sin odrasel v moža z “medenim jezikom”, ki bo imel
velik dar za govorništvo. Leta 374 je bil Ambrozij proglašen za nadškofa
v Milanu in je postal poznan po svojih pridigah in velikem daru za
nagovarjanje ljudi. Bil je tudi izredno radodaren in je razdal vse svoje
družinsko imetje ubogim. Znan je po svoji misli, da dobrodelnost
oziroma dajanje darov ubogim ni nekaj, kar bi veljalo za radodarnost,
temveč gre za logično razporejanje Božjih darov med vse ljudi
enakomerno, tako kot si je Bog tudi zamislil. Ker so ga ljudje imeli zelo
radi, so vedno v velikem številu hodili k njemu na obisk, na katerega se
ni bilo potrebno najaviti. Njegova vrata so bila vedno na široko odprta
za vse, ki so potrebovali njegovo pomoč, tolažbo ali nasvet.
Ambrozij je bil po smrti proglašen za svetnika, čebelarji in voskarji pa
so ga vzeli za svojega zaščitnika. Ena čebela bi morala za kilogram medu
sedemkrat obkrožiti svet, zato je prav, da cenimo in spoštujemo vsako
kapljico medu, kot jo je cenil in spoštoval sv. Ambrož. Brez čebel pa niti
življenja na našem planetu ne bi bilo, zato v varstvo sv. Ambroža
izročamo kranjske čebelice in njihove varuhe čebelarje.
Vesel sem pobude novega predsednika čebelarskega društva Radovljica,
g. Tomaža Gregorca, da bi imeli na god sv. Ambrozija sveto mašo za vse
žive in pokojne čebelarje. Hkrati pa bomo prosili Vsemogočnega, da nas
navdahne z modrostjo in pridnostjo, da pomagamo našim čebelarjem pri
ohranitvi čebelic, ki so pomemben del našega obstoja. Vabljeni k sv.
maši na čast sv. Ambroža v torek, 7. 12. ob 18.00!
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 8. december
Marijo je Bog izbral za odločilno nalogo v zgodovini odrešenja.
Sodelovala naj bi na prav poseben, edinstven način pri izvedbi večnega
Božjega načrta. Njeno sodelovanje je bilo pomembno za ves svet in za
vso človeško zgodovino. Nihče od ljudi (pa tudi ne od angelov) ni imel
poslanstva, ki bi bilo po vzvišenosti in pomembnosti podobno
Marijinemu. Cerkev je sicer »zidana na temelju apostolov in prerokov«;
kljub temu pa Marijina naloga daleč presega njihovo poslanstvo, saj je s
svojim svobodno izrečenim »zgodi se« odprla vstop v človeško

zgodovino Mesiji, za katerega so preroki in apostoli le pričevali in ga
oznanjali. Na Marijo je Bog tako rekoč položil svojo roko v tolikšni meri,
da za druge naloge ni bila nič več prosta. Odtegnjena je bila svetnim
nalogam in vsa naravnana na Boga in na njegovo odrešenjsko delovanje
v blagor človeštva. To je pomenilo posvetitev vsega Marijinega bitja
Bogu, bitno svetost, ki jo presega edinole Kristusova človeška narava,
katere nosilec je večni Božji Sin. Posebej je ta svetost vidna iz Marijine
napolnjenosti s Svetim Duhom, ki je s stvariteljsko Božjo močjo v
Marijinem deviškem telesu priklical v bivanje Kristusovo človeško
naravo. Na to edinstveno Marijino mesto in svetost nas posebej spominja
slovesni praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga Cerkev
obhaja v času priprave na veliki božični praznik Odrešenikovega rojstva
iz Device Marije.

nesrečo skozi vse leto, ki prihaja. Kadilo in oglje bo v času božične
devetdnevnice pod korom.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 15. december
Božično devetdnevnico bomo začeli v sredo, 15. decembra. Božično
devetdnevnico (razen nedelje) bomo imeli vsak večer ob 18. uri v
župnijski cerkvi. Med božično devetdnevnico bomo prepevali pesmi ter z
Marijo in Jožefom v sprevodu po cerkvi iskali dom, da bi ju sprejeli. K
božični devetdnevnici naj še posebej zvesto hodijo veroučenci skupaj s
starši.
Božična sveta spoved za veroučence bo v 3. adventnem tednu med
veroukom.
Zakrament svete spovedi boste lahko prejeli tudi pol ure pred večerno
sveto mašo v času devetdnevnice. Vzemimo si čas za božično sveto
spoved in jo opravimo pravočasno.

MAŠNA ZNAMENJA
KOŠČEK KRUHA V KELIHU
Jure je po končani šoli začel zahajati med sveto mašo pod kor. Za to se
je odločil, ker se je navadno med potjo v cerkev kje zadržal in mu je bilo
nerodno z zamudo prihajati po cerkvi. Rad bi ostal čim manj opazen.
Zaradi velike razdalje od oltarja ni mogel slediti vsemu dogajanju v
prezbiteriju, še manj temu, kar se je dogajalo na oltarju. Imel je
precejšnje težave. Toda ni se dal zapeljati kakor mnogi njegovi prijatelji,
ki so kmalu prostor pod korom med mašo zamenjali za tistega pod
velikim gabrom zunaj pred cerkvijo. To se je obrestovalo. Ko mu je
umrla stara mama, je spremljal svojo mamico pri pogrebu in bil med
pogrebno sveto mašo v prvi klopi spredaj v cerkvi. Prvič je opazil, da
duhovnik pred obhajilom od velike prelomljene hostije odlomi majhen
košček in ga spusti v kelih. Sam si ni znal najti razlage, kaj to pomeni.
Ko je spraševal svoje domače o tem, mu tudi niso znali pojasniti.
Naslednji dan so šli v župnišče poravnat stroške pogreba. Jure je šel z
mamico. Duhovnik je bil zelo prijazen. Jureta je pohvalil, ker je med
pogrebno mašo prejel sveto obhajilo. Fantu se je dobro zdelo. Bil je zelo
nagovorjen. Videl je, da duhovnika lahko preprosto vpraša, kar mu drugi
niso zmogli pojasniti. Zbral je pogum. Na njegovo vprašanje je duhovnik
odgovoril takole: Od prelomljene hostije mašnik majhen košček spusti v
kelih. Tega starega obreda mnogi niti ne opazijo. Ima pa globok pomen.
V Rimu in v drugih škofovskih mestih so imeli navado, da so ob določenih
praznikih posebni mašni pomočniki (akoliti) od papeževe ali od škofove
maše prinesli košček hostije. Spustili so jo v kelih. S tem dejanjem so
želeli poudariti edinost Cerkve v Kristusovi daritvi in občestvo s papežem
in škofom. O tem piše škof in mučenec Ignacij Antiohijski v pismu Cerkvi
v Filadelfiji: »Prizadevajte si, da se boste udeležili samo ene evharistije,
kajti obstaja samo eno meso našega gospoda Jezusa Kristusa in samo
en kelih za zedinjenje z njegovo krvjo, samo en oltar kakor en škof
skupaj s prezbiterjem in diakoni.« V tem naročilu je zajeta globoka

MARIJO NOSIJO, 15. december
Ta adventna pobožnost nas spominja na Marijino in Jožefovo potovanje
iz Nazareta v Betlehem, kamor sta se šla popisat zaradi ljudskega štetja.
Marija je bila v zadnjem mesecu nosečnosti in v Betlehemu zanju ni bilo
prenočišča. V spomin na Marijino stisko v adventnem času ljudje nosijo
Marijin kip ali sliko in »prosijo za prenočišče«. Pobožnost bo potekala v
času božične devetdnevnice. Najlepše se zahvaljujem vsem, ki boste
Marijo v molitvenem vzdušju sprejeli po družinah in na ta način pokazali
pripravljenost, da Marijo, Jožefa in Novorojenega sprejmete v svojo
bližino. Naj vaša gostoljubnost obrodi bogate sadove!
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA, 18. december
Tudi letos nam bodo skavti prinesli »luč miru iz Betlehema«. V soboto
18. decembra, bo pri večerni sveti maši sprejem betlehemske luči.
KROPLJENJE Z BLAGOSLOVLJENO VODO IN KAJENJE S KADILOM
je prastar običaj, ki ga v družini opravimo po vseh prostorih v hiši na
vse tri svete večere (pred božičem, novim letom in svetimi tremi kralji).
Družina ob tem obredu prosi za Božji blagoslov in varstvo pred vsakršno

JEZUSOVO ROJSTVO, 25. december
Na sveti večer ste lepo vabljeni, da se po družinah pripravite na Jezusov
prihod. Povabljeni smo, da se ob jaslicah in adventnem venčku zberemo
k molitvi in na prvi sveti večer blagoslovimo svoj dom in s pesmijo ter
domačim adventnim bogoslužjem pričakamo Jezusovo rojstvo.
SVETA DRUŽINA, SVETI ŠTEFAN, 26. december
Na to nedeljo bomo pri svetih mašah blagoslovili otroke. Blagoslov
pomeni klicanje Božje dobrote na posamezno osebo. Starši, pridite z
otroki k blagoslovu, da bodo v Božjem varstvu šli naprej v življenje! Pri
vsaki maši bo blagoslov soli, ki jo boste lahko odnesli domov.

zakramentalna resničnost Cerkve. V bizantinski liturgiji povabijo vernike
k obhajilu z besedami: »Sveto svetim!« Zbrano občestvo odgovori:
»Eden je svet, eden je Gospod, Jezus Kristus v slavo Boga Očeta.« V
malem koščku hostije je navzoč sleherni vernik iz sosednje bratske
skupnosti. Ko vsi duhovniki po svetu odlomijo košček hostije, v kateri
smo navzoči vsi verniki sveta, smo povezani v neizmerno moč
medsebojne edinosti. Ob tem drobnem in skoraj neopaznem obredu se
spomnimo vseh kristjanov sveta. Znamenje miru in sprave, košček
posvečene hostije, ki jo duhovnik spusti v kelih, je tudi simbol
Jezusovega vstajenja. Pomeni tudi potrditev podajanja rok v znamenje
miru in sprave, ki ponazarja edinost s Kristusom. V Rimu je bil ta obred
združen tudi z resnico, da je današnja daritev ista kot včerajšnja,
oziroma tista, ki jo obhajajo v drugih cerkvah. Med lomljenjem kruha so
vedno peli samo »Agnus Dei«, Jagnje Božje.
SEZNAM BRALCEV:

NEDELJA, 12. 12.
3. adventna nedelja
(Gaudete)
NEDELJA, 19. 12.
4. adventna nedelja
SOBOTA, 25. 12.
Božič
NEDELJA, 26. 12.
Nedelja Sv. Družine
SOBOTA, 1. 1.
Novo leto,
sv. Marija, Božja Mati
NEDELJA, 2. 1.
2. nedelja po božiču

1. berilo:

2. berilo:

Sof 3,14-18

Flp 4,4-7

8.00 CVETO URŠIČ
10.00 MOJCA FLAJS

Mih 5,1-4
8.00 ROK ANDERLE
10.00 MARIJA JEKOVEC

Iz 52,7-10
8.00 ANAMARIJA NOVAK
10.00 MARIJA DIJAK

1 Sam 1,20-22.24-28
8.00 RUDI MIKOLAJ
10.00 ROMAN GAŠPERIN

4 Mz 6,22-27
8.00 SILVA PISEK
10.00 ALENKA ROGELJ

Sir 24,1-4.8-12
8.00 STANKA REHBERGER
10.00 JANJA BORIČ

DARINKA DEŽMAN
ROBERT ŠIFRER
Heb 10,5-10
MAGDA ROZMAN
BARBARA DEBELJAK RUS
Heb 1,1-6
ROK ANDRES
ALEŠ VURNIK
1
Jn
3,1-2.21-24
Kol 3,12-21
ALJA ŠTENDLER
BREDA GAŠPERIN
Gal 4,4-7
ROK PREŠERN
MARKO GRIMANI
Ef 1,3-6.15-18
META KOMAN JUVANEC
ANDREJA BOHINC

ali

NEDELJA, 9. 1.
Nedelja Jezusovega
krsta

Iz 42,1-4.6-7
8.00 CVETO URŠIČ
10.00 ANDREJA JALEN

Apd 10,34-38
DARINKA DEŽMAN
SANDI WILLEWALDT

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 5. 12.
2. ADVENTNA NEDELJA
FILIP RINALDI, RED.
PONEDELJEK 6. 12.
NIKOLAJ, ŠK.
TOREK 7. 12.
AMBROŽ, ŠK., UČ.
SREDA 8. 12.
BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE
ČETRTEK 9. 12.
BERNARD JEZUSOV, RED.
PETEK 10. 12.
JUDITA, SP. ŽENA
SOBOTA 11. 12.
DAMAZ I., PP
NEDELJA 12. 12.
3. ADVENTNA NEDELJA
(GAUDETE)
DEVICA MARIJA IZ
GUADALUPE
PONEDELJEK 13. 12.
LUCIJA, DEV., MUČ.
TOREK 14. 12.
JANEZ OD KRIŽA, DUH., UČ.
SREDA 15. 12.
MARIJA KRIZINA BOJANC; MARIJA
ATONIJA FABIJAN, MUČ
ČETRTEK 16. 12.
ALBINA, MUČ.
PETEK 17. 12.
LAZAR IZ BETANIJE, SP. MOŽ
SOBOTA 18. 12.
GACIJAN, ŠK.
NEDELJA 19. 12.
4. ADVENTNA NEDELJA
URBAN, PP

8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† RUDOLF MIKOLAJ
10.00 † JOŽE GREGORC, OBL.
6.00 † IZ PODMESTA
18.00 † HILDA IN EDVARD JAGER
6.00 † VERA GRM, OBL.
18.00 ŽIVI IN † ČEBELARJI
6.00 † MARIJA ČERNE
18.00 † ŠARČEVI
6.00
18.00
6.00
18.00
18.00

ZA ZDRAVJE
† KATARINA IN VINKO BOGATAJ
† FRANJA OGRIZEK
† SLAVKA HAJNRIHAR
† FRANČIŠKA GREGORC

8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † JANA PETERNEL

6.00 † JANEZ AŽMAN
18.00 † BREDA GABER
6.00 † RATKO ROGELJ
6.00 † MARIJANKA BRATKOVIČ IN HENRIK
18.00 † UREVČEVI
6.00
18.00
6.00
18.00
18.00

† OKOREN
† JANKO IN BARBARA KATRAŠNIK
† LUDVIK ČERNE
† TONE KUNČIČ
† RAFAELA JUGOVIC
† RAFAEL JERMAN, 30. DAN
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † FRANČIŠKA IN JOŽE GREGORC

