GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
PONEDELJEK 25. 4.
MARKO, EV.
TOREK 26. 4.
MARIJA, MATI DOBREGA SVETA
SREDA 27. 4.
HOZANA, DEV.
ČETRTEK 28. 4.
PETER CHANEL, DUH., MUČ.
PETEK 29. 4.
KATARINA SIENSKA, DEV., UČ.
SOBOTA 30. 4.
JOŽEF COTTOLENGO, RED.
UST.
NEDELJA 1. 5.
3. VELIKONOČNA NEDELJA
JOŽEF, DELAVEC
PONEDELJEK 2. 5.
ATANAZIJ, ŠK., UČ.
TOREK 3. 5.
FILIP IN JAKOB, AP.
SREDA 4. 5.
FLORIJAN (CVETKO), MUČ.
ČETRTEK 5. 5.
ANGEL, MUČ.
PETEK 6. 5.
DOMINIK SAVIO, MLADENIČ
SOBOTA 7. 5.
GIZELA, OP.
NEDELJA 8. 5.
4. VELIKONOČNA NEDELJA
VIKTOR, MUČ.

19.00 † STANE KRAMAR
7.00 ZA ZDRAVO PAMET
19.00 † JOŽEF ROZMAN
19.00 † JOŽE PIKELJ
19.00 † JANKO BRINŠEK, OBL.
19.00 † JANEZ OBLAK
8.00
10.00
19.00
19.00

† MATUHOVI
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
ŠMARNICE
† JANEZ, JANEZ, ML. IN ANA VURNIK

19.00 † JAKŠA BUGARIN
19.00 † MARIJA JERAM
19.00 † FRANCKA VOVK IN VOVKOVI
19.00 † V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO ZA
ZDRAVJE
19.00 † JOŽE IN MARIJA ŠIFRER
8.00 † STANISLAV IN FRANČIŠKA
10.00 REHBERGER
19.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
ŠMARNICE

ČUVAJ, KAKO DALEČ JE NOČ? (Iz 21, 10–21)
Sveti postni čas – te duhovne vaje za veliko noč – se počasi preveša v drugo polovico.
Prišla je pomlad, dnevi se daljšajo, sonce pridobiva na moči in vse postaja lepše in
barvitejše. Včasih je potrebno samo malo in vse se spremeni. Včasih se življenje
spremeni na bolje, včasih na slabše. Na svetega Matija dan se je začela krvava vojna
v Ukrajini. Ko v postnem
času premišljujemo križev pot, nas Jezusovo nedolžno trpljenje spomni na trpljenje
nedolžnih ljudi. Za vojno, nasilje, sovraštvo ni opravičila! Pretresljivo s prve roke opiše
dogodke v Ukrajini sestra Marta Meško, katere nagovor najdete na spletni povezavi
#deliJezusa Post 2022:
Trpeči Kristus (https://www.youtube.com/ watch?v=nbFqUxmT2xI).
Takole pravi: »Vojna je spremenila naše življenje že od prvega dne. V osebni molitvi
sprašujem Jezusa: ›Gospod, kje si?‹ In Gospod mi daje umevanje, da je On sedaj
ukrajinski narod, trpeči narod, ki trpi fizično nasilje, psihično nasilje, na katerega
pritiska zlo z vseh strani.→
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→Strašno zlo. Zlo ubijanja, nespoštovanja človeka. Ukrajinski narod,
delček katerega sem tudi jaz, je sedaj Kristusovo telo. In Jezus mi pravi:
›Bodi tu in čuj zdaj z menoj. Čuj zdaj in moli.‹ Kot se to čudno sliši, me
Jezus tolaži s temi besedami: ›Ostani z menoj. Ostani, zdrži. Jaz sem s
teboj do konca sveta. Ostani tudi ti z menoj in v meni. Vse trpljenje, ki ga
zdaj vidiš in ga nosiš, je moje trpljenje. Zaupaj, ostani, bodi, zdrži.‹ Tako
me Jezus tolaži. Tudi, če ne bo ostalo nič od tistega, za kar smo se trudili,
kar smo gradili, kar smo naredili, je On tisti, ki ostane. Njegova ljubezen
ostane. Hvala ti Jezus.« Človek se sprašuje, kje je Bog, da dopušča
takšno zlo? Kje je Bog, da trpijo nedolžni? Kje je Bog? Bog je v tem
ubogem človeku in trpi, Bog je v tem Ukrajincu, Rusu, Sircu, narkomanu,
grešniku in trpi, Bog je v meni in trpi ... HVALA TI, JEZUS, ker trpiš zame
in me odrešuješ. Naj pride velika noč – REŠITEV ZA VSE čimprej.
»Stražar, kako dolga je še noč,stražar, kako dolga je še noč?« (Iz 21, 10–
21) Ne bo dolga, se že svita nedeljsko jutro, še malo ...
NAŠI RAJNI: Marija Dobar, roj. Rojs, Radovljica; Mirjana Pintar, roj.
Mamić, Radovljica, Ljudmila Dragan, roj. Škriba, Radovljica. Gospod, daj
jim večni pokoj.
NAŠI KRSTI: Emilija Bec, hči Ane in Tineta, 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: 9. 4.: Bohinc – Koselj; 23. 4.: st. zakonci; 7. 5.
Pritrkovalci; 21. 5. STARŠI BIRMANCEV; 28. 5. STARŠI PRVOOBHAJANCEV.
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!
SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV: četrtek, 21. 4. ob 20.00 v
radovljiškem župnišču.
SREČANJE STARŠEV BIRMANCEV: petek, 22. 4. ob 20.00 v radovljiškem
župnišču.
Zaobljubljena sv. maša radolčanov, na čast sv. Florijanu bo v petek
4. 5. ob 9.00 na STUDENČICAH. Vabljeni.
PRVO SVETO OBHAJILO: 22. 5. ob 11.30; župnijska cerkev sv. Petra

BIRMA 2022: 4. 6. ob 11.00; župnijska cerkev sv. Petra.
ORATORIJ 2022: Oratorij bo v naši župniji potekal od 10. 7. 2022 do 16.
7. 2022. Letos bomo na oratoriju spoznavali sv. Ignacija Lojolskega, pod
geslom "Za Božjo slavo."
ZAKONSKI JUBILANTI: v nedeljo, 12. 6. Pri maši ob 10.00 bomo imeli
slovesnost zakonskih jubilantov. Vabljeni vsi, ki letos praznujete okroglo
obletnico.
VELIKI ČETRTEK (stolnica ob 9.00): Pri krizmeni maši nadškof z zborom
duhovnikov blagoslovi krstno in bolniško olje, posveti krizmo, ki se
uporablja za krščevanje, birmovanje in posvečenje duhovnikov. Ta dan je
dan duhovništva, saj je Jezus na veliki četrtek postavil zakrament
mašniškega posvečenja, zato pri krizmeni maši duhovniki obnovimo
duhovniške zaobljube. Kdor je ta dan v Ljubljani, je lepo vabljen h krizmeni
maši.
Na veliki četrtek se spominjamo zadnje večerje, ki jo je Jezus obhajal s
svojimi apostoli in nam sebe za vedno zapustil v skrivnosti evharistije. Ta
dan Jezus postavi dva zakramenta: sveto evharistijo in mašniško
posvečenje. Jezus je pri zadnji večerji svojim prijateljem umil noge in jim
na konkreten način pokazal, kako naj bi tudi mi ljudem stregli in se v
ljubezni priklonili do tal.
Škofje so sklenili, da bo nabirka pri večerni sv. maši na praznik velikega
četrtka (14. april) namenjena za Ukrajino.
Večerna maša velikega četrtka je ob 19.00!
VELIKI PETEK, strogi post, ker se spominjamo Jezusove smrti na križu.
To je edini dan v letu, ko ni svete maše. Obredje ima tri dele: besedno
bogoslužje, češčenje križa in obhajilo. Začetek obredov je ob 19.00 uri!
Duhovnik najprej v rdeči liturgični barvi (barva trpljenja) pred oltarjem v
znamenje žalosti, da je Božji Sin umrl za nas, pade na obraz, verniki pa
pokleknejo. Vsi skupaj nekaj časa tiho premišljujemo Jezusovo trpljenje.
Obredje velikega petka se nadaljuje z branjem pasijona in češčenjem križa.
Naj bo naš poljub Kristusovih ran izraz naše ljubezni do Jezusa, ki je s
križem odrešil vse ljudi. Vsak petek ob 15.00 se po cerkvah oglasijo
zvonovi, ki nas spomnijo, da je Jezus umrl za nas, zato ob vsakokratnem
petkovem zvonjenju ustavimo svoj korak in se v tišini svojega srca
zahvalimo za to neizmerno Božjo ljubezen. Ob 15.00 je križev pot v
župnijski cerkvi.
Na pobudo Kongregacije za vzhodne Cerkve bo na veliki petek (15. april)
po vsej Cerkvi potekala tradicionalna nabirka za Sveto deželo, ki je
namenjena zbiranju sredstev za podporo kristjanov na Bližnjem vzhodu.

VELIKA SOBOTA: Na veliko soboto se spominjamo Jezusa, ki je okusil
smrt in šel s svojo dušo v bivališče umrlih, da bi pravičnim, ki so živeli pred
njim v Stari Zavezi (Mojzes in preroki), odprl nebeška vrata. Na veliko
soboto si poleg blagoslova jedil vzemimo čas tudi za češčenje Jezusa v
Božjem grobu. Nabirka pri Božjem grobu je namenjena vzdrževanju svetišč
v Sveti deželi.

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS
Kakor sta učenca odšla v Emavs in se po poti pogovarjala o vsem tem, kar
se je zgodilo z Jezusom v Jeruzalemu, tako smo ta dan tudi sami vabljeni,
da novico o vstalem Jezusu ponesemo k prijateljem, sorodnikom in se
skupaj poveselimo velikonočnega dogodka. Vzemimo si čas za prijatelje,
bolne in ostarele in pojdimo tudi sami v »Emavs«. Sveta maša bo ob 9.00.

Vigilija pomeni bedenje, zato bomo s sveto mašo začeli ob zahodu sonca,
kakor predpisuje liturgično navodilo, da svetloba velikonočne sveče
razsvetli temine sveta. Velikonočna vigilija je mati vseh vigilij, je najbolj
bogata sveta maša, ki je sestavljena iz štirih delov: slavje luči, besedno
bogoslužje, krstno bogoslužje in evharistično bogoslužje. Obred bomo z
ministranti začeli pred cerkvijo, kjer bomo blagoslovili ogenj, s katerim
bomo prižgali velikonočno svečo, ki predstavlja vstalega Zveličarja. Med
slovesnim prinašanjem velikonočne sveče v temno cerkev bo duhovnik
trikrat zapel: »Kristusova luč!«, mi pa bomo ob tretjem vzkliku ob
velikonočni sveči prižgali svoje sveče (prinesite svoje sveče in objemke, da
ne bomo umazali obleke in tal). Po prihodu v cerkev bomo s prižganimi
svečami stoje poslušali hvalnico velikonočni sveči. Po zadnjem berilu iz
Stare zaveze bomo zopet zapeli Slavo, med katero se bodo oglasile orgle
in razvezali zvonovi. Nato bomo zapeli velikonočno ALELUJO in poslušali
evangelij o praznem grobu. Tretji del velikonočne vigilije je krstno
bogoslužje, med katerim bomo obnovili naše krstne obljube, evharistično
bogoslužje pa se nadaljuje po prošnjah za vse potrebe. Ob 7.00 uri je
blagoslov ognja in vode, nato izpostavimo Sveto Rešnje Telo za češčenje.
Obredi Velike Sobote bodo ob 19.00 uri!

ŠMARNICE: Da vrt lahko dobro zaklenemo, potrebujemo dober ključ, ki
dobro zaklepa in ponovno odpre. Ta ključ naših sedaj končanih šmarnic je
trojni: 1. Zalivajte, negujte duhovne rože kreposti, ki jih boste v teh
majskih dneh zasadili na vrtovih vaših pobožnih src: ponižnost, čistost,
trden namen in vdanost v Božjo voljo. Le tisti časti Marijo, ki posnema
njene kreposti. Samo tisti je Marijin otrok, ki hodi po njenih potih. 2. Prav
pogosto pozdravite svojo mater Marijo z eno zdravamarijo ob pogledu
njene slike, ob zvoku zvona. Marija bo vaša zaščitnica, vaša rešiteljica. Kje
je kak dober otrok, ki ljubkega imena svoje matere ne bi stokrat dnevno
ponovil, in kje mati, ki tega pozdrava ne bi rada slišala! 3. Ko bo zopet
prišel maj in nas bo Gospod še ohranil pri življenju, spomnimo se spet
Marije, naše Kraljice maja. Anton Martin Slomšek

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL:
CAJHNOVO ZNAMENJE (Sp. Lancovo): ob 13.00
PODRUŽNA CERKEV SV. LAMBERTA NA LANCOVEM: ob 13.30
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. PETRA: ob 15.00, ob 16.00 in ob 17.30
DOM DR. JANKA BENEDIKA: ob 16.45
VELIKA NOČ: Največji krščanski praznik začnemo s trikratnim
prepevanjem vstajenjske aleluje ob praznem grobu. Naj naše veselje
zadoni tudi zunaj cerkve, da v svet, v katerem živimo, ponesemo veselo
sporočilo z vstajenjsko procesijo. Vsi, ki stanujete ob poti, kjer se bo razvila
velikonočna procesija, ste vabljeni, da okna okrasite s cvetjem in prižgete
sveče, da bomo tudi na zunaj pokazali naše veselje do vstalega Kristusa.
Vstajenjska slovesna maša s procesijo ob 7.00 in slovesna maša ob 10.00.
Pri obeh mašah bo tudi darovanje okoli glavnega oltarja za župnijsko cerkev
ter voščilo z župnikom.

Vabljeni k šmarnicam v mesecu maju. Vsak večer ob 19.00!

SEZNAM BRALCEV:

NEDELJA, 10. 4.
Cvetna nedelja
NEDELJA, 17. 4.
Velika noč
PONEDELJEK, 18. 4.
Velik. ponedeljek
NEDELJA, 24. 4.
2. vel. ned. - bela, ned.
Božjega usm.
NEDELJA, 1. 5.
3. velikonočna nedelja

1. berilo:

2. berilo:

Iz 50,4-7

Flp 2,6-11

8.00 CVETO URŠIČ
10.00 MARIJA JEKOVEC

Apd 10,34.37-43
7.00 ROK ANDERLE
10.00 MOJCA FLAJS

ALJA ŠTENDLER
ROBERT ŠIFRER
Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8
MAGDA ROZMAN
BARBARA DEBELJAK RUS

Apd 2,14.22-32
9.00 MARIJA DIJAK

Apd 5,12-16
8.00 ROK ANDRES
10.00 ANDREJA JALEN

Apd 5,27-32.40-41
8.00 ROK PREŠERN
10.00 ROMAN GAŠPERIN

NEDELJA, 8. 5.

Apd 13,14.43-52

4. velikonočna ned.,
ned. dobrega pastirja

8.00 ANAMARIJA NOVAK
10.00 ALENKA ROGELJ

Raz 1,9-11.12-13.17-19
SILVA PISEK
ALEŠ VURNIK
Raz 5,11-14
DARINKA DEŽMAN
BREDA GAŠPERIN
Raz 7,9.14-17
MARKO GRIMANI
SANDI WILLEWALDT

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2022 bomo odplačevali naš dolg, ki ga
imamo do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove.
ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674

GODOVI IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA 10. 4.
6. POSTNA NEDELJA - CVETNA
EZEKIEL, PR.
PONEDELJEK 11. 4.
STANISLAV ŠK., MUČ.
TOREK 12. 4.
VIKTOR, MUČ.
SREDA 13. 4.
IDA, RED.
ČETRTEK 14. 4.
VELIKI ČETRTEK
PETEK 15. 4.
VELIKI PETEK
SOBOTA 16. 4.
VELIKA SOBOTA
NEDELJA 17. 4.
VELIKA NOČ
GOSPODOVO VSTAJENJE
PONEDELJEK 18. 4.
VELIKONOČNI PONEDELJEK
TOREK 19. 4.
LEON IX., PP.
SREDA 20. 4.
TEOTIM, ŠK.ČETRTEK 21. 4.
ANZELM, ŠK., UČ.
PETEK 22. 4.
ALEKSANDRA, MUČ.
SOBOTA 23. 4.
JURIJ, MUČ.
NEDELJA 24. 4.
2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA
BOŽJEGA USMILJENJA

8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† LADO ERŽEN
10.00 † IVAN DEMŠAR
19.00 KRIŽEV POT
19.00 † DOLINOVI
7.00 ZA OZDRAVITEV DRUŽINSKEGA
DEBLA
19.00 † HELENA MARČUN
19.00 † HELENA VURNIK IN HELENA
BOGATAJ
15.00 KRIŽEV POT
19.00 OBREDJE VELIKEGA PETKA
19.00 † JAKA STANONIK
7.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † DARIO FLAJ
9.00 † FILIP LUKAN
7.00 ZA ZDRAVO PAMET
19.00 † JOŽE ŠLIBAR
19.00 † JOŽICA PIRNAT
19.00 † DRUŽINA FRELIH
19.00 † JANEZ AŽMAN
8.00 † FRANC IN MARIJA ROZMAN
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE

