GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
PONEDELJEK 11. 7.
BENEDIKT, OP.
TOREK 12. 7.
MOHOR IN FORTUNAT, MUČ.
SREDA 13. 7.
HENRIK, KR.
ČETRTEK 14. 7.
KAMIL DE LELLIS, DUH.
PETEK 15. 7.
BONAVENTURA, ŠK., UČ.
SOBOTA 16. 7.
KARMELSKA MATI BOŽJA
NEDELJA 17. 7.
16. NEDELJAMED LETOM
ALEKSIJ, ŠK.
PONEDELJEK 18. 7.
ELIJ, MUČ.
TOREK 19. 7.
ARSENIJ, PUŠ.
SREDA 20. 7.
MARJETA ANTIOHIJSKA, MUČ.
ČETRTEK 21. 7.
JEREMIJA, PR.
PETEK 22. 7.
MARIJA MAGDALENA, SP. ŽENA
SOBOTA 23. 7.
BRIGITA ŠVEDSKA, RED.
NEDELJA 24. 7.
17. NEDELJA MED LETOM
KRIŠTOF, MUČ
PONEDELJEK 25. 7.
JAKOB ST., AP
TOREK 26. 7.
JOAHIM IN ANA, STARŠA D.M.
SREDA 27. 7.
GORAZD, KLIMENT IN UČ. CIRILA
IN METODA
ČETRTEK 28. 7.
VIKTOR I., PP
PETEK 29. 7.
MARTA, MARIJA IN LAZAR
SOBOTA 30. 7.
PETER KRIZOLOG, ŠK., UČ.
NEDELJA 31. 7.
18. NEDELJA MED LETOM
IGNACIJ LOJOLSKI, UST.
JEZUITOV

19.00 † MARIJA GOGALA, 30. DAN
ZA ZDRAVJE
7.00 ZA BLAGOSLOV, VARSTVO IN ZDRAVJE
DRUŽINE
19.00 † LEDRARJEVI
19.00 † FRANC SEKOVANIČ, ŽUPNIK, 50. OBL
19.00 † MARTIN MUŠIČ
V ZAHVALO
19.00 ŽIVI IN † ŽIBERT IN PREŠEREN
8.00 † ROZALIJA MIKOLAJ
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
20.00 † FRANC SKUMAVEC IN STARŠI
/
20.00 † ANTON ŽIBERT, OBL.
20.00 † PRIJATELJI
20.00 V DOBER NAMEN
20.00 † IVAN PAHIČ
8.00 † JOŽE MARČUN
10.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
19.00 † FRANCI POTOČNIK
7.00

ZA ZDRAVO PAMET

19.00 † ANICA ZALETEL
19.00 † ANTON STRAJNAR
19.00 † VALENTIN JARC
19.00 † NIKO RUPELJ
8.00 ZA FARANE IN DOBTROTNIKE
10.00 † DRUŽINA GANTAR

POČITNICE
Med počitnicami ljudje dobijo krila in odletijo daleč stran. Stran od prisile
dela, stran od vedno istega vsakdanjega početja, stran od izčrpanega
življenja. Končno biti enkrat prost! Končno si odpočiti, kakor nam poželi
srce, nemoteno uživati, videti lepe stvari, doživeti kaj novega, skupaj se
česa lotiti, skleniti nova prijateljstva. Kaj naredimo s to čudovito potjo,
da smo končno enkrat prosti? Jo bomo pokvarili z nerganjem nad hrano
ali vremenom, ki je enkrat premokro in drugič prevroče? Se bo ta pot
spremenila v vprašljivo pustolovščino, v beg pred samim seboj? Kdor se
spusti v tišino, bo globoko v notranjosti zaslišal skrivnostni glas. V
dvogovoru s tem glasom pridemo do samega sebe. A ravno tega je
veliko ljudi strah. Zaradi tega stoji danes v vsaki hotelski sobi ali
počitniškem stanovanju televizor, da bi utišal tišino. Pot, ki jo moraš
prehoditi, ni dolga: to je oddaljenost med tvojo zunanjostjo in tvojo
notranjostjo, tvojim srcem. Če tam ni miru, ne boš nikjer na svetu na
svojih počitnicah našel veselja. Če je v tvojem srcu mir, lahko greš,
kamor hočeš; krasen dopust bo, tudi, če ostaneš doma. Phil Bosmans
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NAŠI RAJNI: Katarina Vurnik, roj. Brkovič, Radovljica; Sonja Andrejka,
Radovljica, Ivanka Kofler, roj. Tomc, Radovljica; Alojz Curk, Radovljica;
Maksimilijan Vobovnik, Radovljica; Jože Ručigaj, Radovljica; Gabrijela
Rozman, Radovljica; Marija Gogala, Radovljica; Jožefa Fišer, roj. Gajšek,
Radovljica. Gospod, daj jim večni pokoj.
Namesto cvetja na grob Mirka Pesjaka so Pesjakovi iz Zg. Lipnice
darovali 50 € za cerkev. Bog povrni!
NAŠI NOVOKRŠČENCI: Olivija Pajek, Radovljica; Anka Uršič,
Radovljica; Lina (Adelina) Strojnik, Lj.-Šentvid; Lucas Resman, Mošnje;
Luka Primožič, Radovljica; Dylan Lev Podgoršek, Radovljica;Žan Korošic,
Radovljica; Gaja Vogelnik, Radovljica; Neža Rakuš, 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: 2. 7. Pritrkovalci; 23. 7.: st. zakonci; 6.8.: UršičFajdiga; 20. 8.: Bohinc-Koselj.
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 26. 6. bomo v Radovljici praznovali god sv.
Petra (29. 6.), zavetnika naše župnije. Najprej ga bomo počastili s
svetima mašama ob 8.00 in 10.00. Pri obeh mašah bo darovanje okoli
glavnega oltarja sv. Petra. Po maši ob 10.00 bo veselo druženje na trgu
pred cerkvijo in ob golažu v župnijskem atriju. K praznovanju ste
povabljeni vsi župljani.
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." Prijavnice so na voljo v cerkvi pod korom.
KAKŠNO OBLAČILO JE PRIMERNO ZA V CERKEV?
Vprašanje bralke tednika Družina: Poletje je čas, ko smo lahko oblečeni
bolj sproščeno in lahkotno. Opažam pa, da veliko ljudi to lahkotnost
razume kot razgaljenost. Zdi se mi, da je kriterij primernega oblačenja
v zadnjih letih precej padel tudi pri kristjanih. V cerkvah opažam ne
samo (pre)kratka oblačila, ampak tudi oblačila, ki izrazito poudarjajo
dele telesa. Vem, da ima pri tem vsak svojo svobodo. Vem, da je danes
“staromodno” govoriti o pravilih oblačenja. Pa vendarle, cerkvena

tradicija kaže, da ni vseeno, kako prihajamo oblečeni v sveti prostor.
Zanima me, kako vzbuditi zavest o dostojnem oblačenju (vsaj) v cerkvi?
Ana
Odgovoril je škof Metod Pirih
Spoštovana gospa Ana! Pred kratkim umrli profesor Mirko Mahnič pravi,
da ni res, da obleka dela človeka, ampak da človek dela obleko. Vidiš
ljudi, ki so oblečeni v drage obleke, po kriku zadnje mode, in vidiš ljudi,
ki so oblečeni tako, da pritegnejo tvojo pozornost. Njihova osebnost se
odraža tudi v obleki. Osebnost daje obleki, ki jo imaš na sebi, lepoto in
enkratno odličnost. Spominjam se, da smo kot otroci najbolj preprosto
obleko imeli za doma, malo boljšo za šolo in “ta lepšo” za k maši. Danes
je vse pomešano. Vsaka doba ima svoj slog oblačenja, na katerega ima
Cerkev bolj malo vpliva. Okusi so različni, a je tu potrebna vzgoja od
otroških let naprej, saj so prav otroci tako lepi v svojih oblekicah, ker
jim obleke razgibajo preprostost in čistost njihovih duš (M. Mahnič).
Vzgoja na tem področju naj bi se nadaljevala v šoli in tudi pri verouku;
kako se oblačimo za udeležbo pri bogoslužju. Za izredne priložnosti, kot
sta prvo sv. obhajilo in birma, se duhovniki vsaj načelno pogovorijo s
starši tudi o tem, kako bodo slavljenci oblečeni. Pomembna je vzgoja
Citiranje predpisov ali opozarjanje z napisi in plakati, kako moramo biti
oblečeni v cerkvi, ne bodo veliko dosegli glede dostojnega oblačenja, če
ne bomo z vzgojo, da je obleka izraz človekove biti, njegove notranjosti
in spoštovanja do drugih, prišli do tega. Najbrž pa ni glavni problem,
kako je nekdo oblečen v cerkvi. Jedro se skriva v splošnem izginevanju
čuta za prazničnost in za spoštovanje. Ta je izginil najprej v civilni družbi,
od obleke državnikov pa do tega, kako se pride na sprejem ali kakšen
svečan dogodek. Z vsemi smo na ti. Gre za osiromašenje človekovega
bivanja, ko tudi praznik postane vsakdanjik. Ne po obleki, ne po tem,
kako je okrašena miza, ne po tem, kaj je na njej, se praznik v ničemer
ne razlikuje od vsakdanjika. Kolikor kristjani gojimo in se vzgajamo za
kulturo praznovanja, da smemo ob nedeljah in praznikih, pa tudi sicer
vstopiti v svet prostor, bo tudi nedeljska obleka čisto drugačna.
Drugačno bo praznično srce, lepa in urejena notranjost, naš vrč je
pripravljen, da se vanj natoči Božja žlahtnina. V pismu Kološanom
apostol Pavel pravi: “Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite čim
globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost,”
(Kol 3,12). Obleči Božje oblačilo pomeni postati nov človek. In čim več
tega čuta in hrepenenja po Božjem, po lepem, po svetem in po pravih
vrednotah bo v nas, tem bolj se bo to odražalo tudi v našem oblačenju.
V vprašanju omenjate, da opažate v cerkvi ne samo (pre)kratka oblačila,
ampak tudi oblačila, ki izrazito poudarjajo dele telesa. Kot škof sem v
33 letih službe imel veliko birm, a se ne spomnim kakšnih izstopajočih
primerov ali izzivalnosti. Nespodobnosti v oblačenju ne gre meriti s
centimetrom; obleka je nespodobna, kadar je nameren in preračunan

izraz izzivanja in nespoštljivosti do drugih (V. Truhlar: Leksikon
duhovnosti). Prispevek je bil objavljen v tedniku Družina, letnik 67, št.
31.
S KAKŠNIMI BARVAMI IZRAŽAMO ŽALOVANJE
V različnih kulturah po svetu se žalovanje izraža na zelo različne načine.
Z navadami žalovanja so tesno povezane tudi barve, ki jih žalujoči nosijo
na pogrebih in v času po smrti bližnjega. V krščanskih deželah za barvo
žalovanja velja črna.
Žalovanje je na različnih koncih sveta različnih barv
V vzhodni Aziji se na pogrebih tradicionalno nosi belo barvo, ki je tudi
barva reinkarnacije, v južnem delu Afrike nosijo rdečo. V Braziliji poleg
črne žalujoči nosijo tudi vijoličasto barvo. Vijoličasta velja za barvo
poduhovljenosti, poglobljenosti in jo uporabljamo tudi v liturgiji v
postnem času ter velikonočnem obredju, ko se spominjamo dogodkov v
zvezi s Kristusovo smrtjo.
V zahodnem svetu kot prevladujočo barvo žalovanja nosimo črno. Ta
tradicija izhaja iz rimskih časov in se je v vseh stoletjih pozneje samo še
utrdila. Tudi sociološko gledano z nošenjem črne sporočamo okolici, da
žalujemo. Črna je namreč mešanica vseh barv ob hkratni odsotnosti
svetlobe.
Črna oblačila niso merilo, kako močno ali koliko časa žalujemo
V preteklosti so veljala precej stroga, četudi nenapisana pravila, koliko
časa morajo žalujoči nositi črno. Za vdove je veljalo, da morajo biti
povsem v črnem najmanj eno leto po smrti moža. Starejša populacija,
še posebej na podeželju, se tega pravila še vedno spominja in nekateri
se tega še vedno držijo.
Danes se lahko vsak sam odloči, koliko časa, če sploh, bo nosil črnino.
Oblačila seveda niso merilo za to, kako močno kdo žaluje.
Na pogrebu izrazimo spoštovanje s temnimi oblačili
Ko gremo na pogreb, je vsekakor prav, da pokojnemu izrazimo
spoštovanje tudi z izbiro primernih oblačil in dodatkov. Če smo s
pokojnikom v ožjem sorodstvu, potem naj bodo naša oblačila vsekakor
temna, naj bo to črna, temnomodra, sprejemljiva je tudi temnosiva
barva. Tudi za druge velja, naj se oblečejo umirjeno, nevpadljivo –
pogreb ni priložnost za stilske eksperimente ali za vzbujanje pozornosti
na tak ali drugačen način. Zato se načeloma odrečemo svetlim in
živahnim barvam ter vzorcem.
Prav tako se odsvetuje vpadljiv nakit ali nakit, ki bi lahko med obredom
povzročal hrup. Enako velja za čevlje, v katerih je težko hoditi, saj si
zagotovo ne želite sredi pogreba narediti scene, ko bi se spotaknili zaradi
previsokih pet. Za otroke ni nujno, da so v črnem, jih pa oblečemo v
umirjene barve in nekoliko bolj formalno kot recimo za na igrišče.

Tudi odrasli naj kavbojke in športna obuvala pustijo doma, kot tudi
trenirke in oblačila za v telovadnico. Prav tako ni primerno, da bi ženske
na pogrebih nosile preveč izzivalna oblačila, saj je pogreb dogodek, kjer
se izraža spoštovanje in se žaluje.
In sončna očala?
Ob gledanju filmov, v katerih glavni junaki na pogrebu nosijo sončna
očala, se nam lahko porodi vprašanje o njihovi primernosti. Načeloma ni
s sončnimi očali na pogrebu prav nič narobe, še sploh v tistem delu
pogreba, ki se dogaja zunaj.
Nekateri želijo imeti pri žalovanju nekoliko več zasebnosti in sončna
očala vsekakor naredijo nekakšno pregrado med zunanjim svetom in
notranjim svetom žalujočega. Če torej bližnji sorodniki pokojnika na
pogrebu nosijo sončna očala, jim tega nikakor ne smemo zameriti.
NA PREJEM SVETEGA OBHAJILA SE PRIPRAVITE S TO MOLITVIJO
VESELJA IN HVALEŽNOSTI
Temeljito pripravite svoje srce na dar, ki ga boste prejeli od
Jezusa
Včasih se nam zdi nekaj povsem samoumevnega, da lahko prejemamo
sveto obhajilo in se vsako nedeljo ali celo vsak dan udeležimo svete
maše. Ko pa to ni mogoče, kot se je nedavno zgodilo zaradi zaprtja
cerkva v boju proti širjenju okužb s koronavirusom, morda končno
spoznamo, kako velik dar je sveta evharistija.
Na prejem svetega obhajila se moramo vedno primerno pripraviti. Poleg
tega, da poiščemo čim prejšnjo možnost za spoved in se eno uro pred
mašo postimo, bi morali nanj pripraviti tudi svoja srca, z molitvijo
veselja in hvaležnosti.
Ponujamo vam primer takšne molitve, ki nas spominja na lepoto svetega
obhajila in vnovične združitve z ljubim Jezusom.
Ljubeči Oče, prihajam k Tebi in se zaupljivo zatekam v Tvoje naročje,
polno Tvoje najslajše ljubezni in usmiljenja. Upam, Gospod, da me ne
boš nikoli ločil od svoje Navzočnosti, ti, ki nas tako ljubeče vabiš k sebi,
rekoč, pridite k meni vsi, utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil.
Glej, prihajam, Gospod, sprejmi me v skladu s svojo besedo, in živel
bom; ne odvzemi mi tega upanja. Sprejmi, Gospod, moje srce kot žgalno
daritev; vsega se ti darujem: darujem ti svoje oči, da bi gledale le tebe
in vse stvari v tebi; darujem ti svoja ušesa, da bi prisluhnil tvoji Besedi;
darujem ti svoja usta, ustnice in jezik, da te bodo hvalili ter ves dan
prepevali o tvoji slavi in mogočnosti; darujem ti svoje roke, naj bodo v
molitvi ves čas iztegnjene k tebi, ki si v nebesih, ali pa v darovanju
miloščine ubogim, in naj izpolnjujejo tvojo voljo; darujem ti svoje noge,
da jih boš vodil po poti miru; darujem ti vse svoje ude, da bodo govorili:
Gospod, kdo je kakor ti?Blagoslovi, Gospod, mojo dušo, in vse, kar je v

meni, naj blagoslavlja Tvoje presveto ime: blagoslovi mojo dušo,
Gospod, in ne pozabi na svojo dobroto. Vse zemeljske stvari, ki jih imam,
darujem tebi, kajti le v tebi premorem vse; odrekam se sebi, kajti ves
sem tvoj; živim, vendar ne jaz, pač pa ti, Jezus, živiš v meni. Ljubim te
z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo. Amen.
Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila ameriška izdaja Aleteie.
Prevedla in priredila Mojca Masterl Štefanič.

SEZNAM BRALCEV:
NEDELJA, 26. 6.
13. nedelja
med letom
NEDELJA, 3. 7.
14. nedelja
med letom
NEDELJA, 10. 7.
15. nedelja
med letom
NEDELJA, 17. 7.
16. nedelja
med letom
NEDELJA, 24. 7.
17. nedelja med letom,
Krištofova
NEDELJA, 31. 7.
18. nedelja
med letom

8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00

1. berilo:
1 Kr 19,16.19-21
CVETO URŠIČ
MOJCA FLAJS
Iz 66,10-14
MARJAN MIHELIČ
ROMAN GAŠPERIN
5 Mz 30,10-14
ANAMARIJA NOVAK
MARIJA DIJAK
1 Mz 18,1-10
RUDI MIKOLAJ
BARBARA DEBELJAK RUS
1 Mz 18,20-32
SILVA PISEK
ALENKA ROGELJ
Prd 1,2,2.21-23
STANKA REHBERGER
JANJA BORIČ

2. berilo:
Gal 5,1.13-18
DARINKA DEŽMAN
UROŠ ZAPUŠEK
Gal 6,14-18
MAGDA ROZMAN
BREDA GAŠPERIN
Kol 1,15-20
ROK ANDRES
ALEŠ VURNIK
Kol 1,24-28
ALJA ŠTENDLER
MARIJA JEKOVEC
Kol 2,12-14
ROK PREŠERN
ROBERT ŠIFRER
Kol 3,1-5.9-11
ROK ANDERLE
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 19. 6.
12. NEDELJA MED LETOM
NAZARIJ, ŠK.
PONEDELJEK 20. 6.
SILVERIJ, PP
TOREK 21. 6.
ALOJZIJ, RED.
SREDA 22. 6.
TOMAŽ MORE IN JANEZ FISHER,
MUČ.
ČETRTEK 23. 6.
JOŽEF CAFASSO, DUH.
PETEK 24. 6.
SRCE JEZUSOVO
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
SOBOTA 25. 6.
SRCE MARIJINO
NEDELJA 26. 6.
13. NEDELJA MED LETOM
J. M. ECRIVA, UST, OPUS DEI
PONEDELJEK 27. 6.
EMA KRŠKA, VD.
TOREK 28. 6.
IRENEJ, ŠK.,MUČ.
SREDA 29. 6.
PETER IN PAVEL, AP.
ČETRTEK 30. 6.
PRVI RIMSKI MUČECI
PETEK 1. 7.
ESTERA, SP. ŽENA
SOBOTA 2. 7.
FRANČIŠEK REGIS, RED.
NEDELJA 3. 7.
14. NEDELJA MED LETOM
TOMAŽ, AP
PONEDELJEK 4. 7.
URH (UROŠ), ŠK.
TOREK 5. 7.
CIRIL IN METOD, SLOV. AP
SREDA 6. 7.
MARIJA GORETTI, MUČ.
ČETRTEK 7. 7.
ANTON M. ZAHARIJA, DUH.
PETEK 8. 7.
GREGOR GRASSI, ŠK.
SOBOTA 9. 7.
AVGUŠTIN Z. RONG IN KITAJSKI
MUČ.
NEDELJA 10. 7.
15. NEDELJA MED LETOM
AMALIJA, RED.

9.00 † LOJZKA ZUPANC

19.00 † JANEZ BAŠKOVČ,
† MARIJA GOGALA, 7. DAN
7.00 ZA MIR V DRUŽINI
19.00 † DUŠAN IN SORODNIKI
† IVANKA KOFLER, 30. DAN
19.00 † STANISLAV IN FRANČIŠKA REHBERGER
19.00 † MARIJA POVŠE
† JOŽEFA FIŠER, 7. DAN
19.00 † ALOJZIJ AVGUŠTIN, DUHOVNIK
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† TEREZIJA STERGULC
10.00 † CIRIL BIZJAK IN STARŠI SAJENKO
19.00 † SLAVKO LOVRENČIČ
7.00 ZA MIR V SVETU, DOMOVINI IN V SRCIH
19.00 † BORIS IN DOLINOVI
19.00 † ANA IN POLDE MAVEC
19.00 † ANTON ŠTENDLER, OBL.
19.00 † ANTO TUTIĆ
† ALOJZ CURK, 30. DAN
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
†MARIJA MELIVA, OBL.
10.00 † JOŽE KVEDER, OBL.
19.00 † EMILIJA KAPUS
7.00 † SODELAVKA
19.00 † FILIP LUKAN
19.00 † ANTO TUTIĆ
19.00 † IVAN IN VERA GRM
19.00 † JELKA JUGOVIC

8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† ALOJZ KOMAC
10.00 † HELENA BEŠTER, OBL.

