
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 12. 9. 
MARIJINO IME 

19.00 † MILENA IN ANA KOMAN 

TOREK 13. 9. 
JANEZ ZLATOUSTI, ŠK., UČ. 

7.00 ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 14. 9. 

POVIŠANJE SV. KRIŽA 

8.00 

19.00 

ZA VSE, KI POČIVAJO NA RADOLŠKEM 

POKOP. 

† JANEZ OBLAK 

ČETRTEK 15. 9. 

ŽAL. MATI BOŽJA 

19.00 † PAVLA IN ANTON BAŠKOVČ 

PETEK 16. 9. 

KORNELIJ, PP. IN CIPRIJAN, ŠK. 

MUČ. 

19.00 V ZAHVALO SVETEMU DUHU 

SOBOTA 17. 9. 

LAMBERT, ŠK. 

19.00   † MIRAN KENDA 

NEDELJA 18. 9. 

25. NEDELJA MED LETOM

JOŽEF KUPERTINSKI, DUH.

8.00 

10.00 

LANCOVO 11.00 

† FRANČIŠKA GREGORC 

† JANEZ OBLAK 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 19. 9. 

JANUARIJ, ŠK., MUČ. 

19.00    † JANKO ZALETEL 

TOREK 20. 9. 

ANDREJ KIM IN KOREJSKI MUČ. 

7.00 ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 21. 9. 

MATEJ, AP., EV. 

19.00 † MIRKO PRISTOV 

ČETRTEK 22.9. 

MAVRICIJ, MUČ. 

19.00 † MILKA FISTER IN KRISTINA IN ALENKA 

PETEK 23. 9. 

KRIŠTOF, MUČ. 

19.00 † ANGELA MULEJ IN ŠIMNOVI 

SOBOTA 24. 9. 

ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŠK. 

19.00 † MARIJA POGAČNIK, OBL. 

NEDELJA 25. 9. 

26. NEDELJA MED LETOM
SERGIJ, MEN.

8.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† JELKA JUGOVIC 

PONEDELJEK 26. 9. 
KOZMA IN DAMIJAN, MUČ. 

19.00    † DRUŽINA LIZATOVIĆ 
† ANGELA ERMAN, 30. DAN 

TOREK 27. 9. 

VINCENCIJ, UST. LAZARISTOV 

 7.00    ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 28. 9. 

VENČESLAV, MUČ. 

19.00    † DRAGOTIN MAUKO 

ČETRTEK 29. 9. 

MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL, 

NADANGELI 

19.00    † LAZAR IN GRADIŠEK 

† MARIJA ŠEBJANIČ, 30. DAN 

PETEK 30. 9. 

HIERONIM, DUH., UČ. 

19.00    † RUDOLF ŠMID 

SOBOTA 1. 10. 

TEREZIJA DETETA JEZUSA, DEV., 

UČ. 

19.00 † JANEZ OBLAK 

NEDELJA 2. 10. 

27. NEDELJA MED LETOM-

ROŽNOVENSKA

ANGELI VARUHI

8.00    

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† LUDVIK IN BERNARDA RUS 

MOJA IN VAŠA DARITEV (Pri darovanju položim na oltar svoje 

življenje) 

Gospod je z vami, bratje! Bratje me slišite? 

Moja mala čreda, ne samo patene, ne samo keliha z vinom, tebe, 

tebe v celoti, moja mala čreda, bi hotel držati in dvigniti med rokami 

… Predstavljen ti je krožnik za darovanje: mar nimaš drugega kakor 

ta bedni novčič, da ga daš nanj? ... 

Nič drugega kakor svojo denarnico, da jo odpreš? 

Mar ni tu nikogar, ki trpi? ... Mar ni med vami žalostnih? Resnično? 

Nobenega greha, nobene bolečine? Nobene matere, ki bi izgubila 

otroka? Nobenega, ki je propadel brez lastne krivde? 

Nobenega duhovnika, redovnika ali redovnice, ki je propadel brez 

lastne krivde ali tudi po lastni krivdi? 

Nobene deklice, ki jo je zaročenec zapustil, ki ji je brat požrl doto? 

Nobenega bolnika, ki ga je zdravnik sodil in ki ve, da nima več 

upanja? 
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Zakaj bi torej Bogu odrekli, kar mu pripada in kar je njegovo? 

Vaše solze in vaša vera, vaša kri z njegovo v kelihu? 

Skupaj z vinom in vodo je to snov njegove žrtve! 

To odrešuje svet z njim, tega je lačen in žejen, te solze, kakor kovanci, 

vrženi v vodo, moj Bog, toliko zapravljenega trpljenja! 

Usmilite se njega, ki je imel samo triintrideset let za trpljenje! 

Združite svoje trpljenje z njegovim, saj je mogoče le enkrat umreti! 

Mar ne slišite, kako vam potiho govori in pravi: Sin, daj mi svoje srce 

NAŠI RAJNI: Anica Mataln, roj. Kovačič, Radovljica;Anica Kolman, 

roj. Bobnar, Radovljica; Angela Erman, roj. Pintar, Radovljica; Marija 

Šebjanič, roj. Merc, Radovljica; Jožef Mencinger, Lj. Koseze. Gospod, 

daj jim večni pokoj. 

1 SM za Anico Mataln in 50 € za cerkev: Stanko Tušek 

1 SM za Jožefa Horvata: Kocijančič 

Bog povrni! 

NAŠI NOVOKRŠČENCI: Ruben Lesjak, Lesce. 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: 10. 9.: ml. zak. Skupina; 24. 9.: pritrkovalci; 8. 

10.: st. zakonci, 22. 10.: … 

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.  

NOVA VIŠINA MAŠNEGA ŠTIPENDIJA 

Škofje so sklenili, da je od 1. septembra 2022 mašni štipendij (dar za 

sveto mašo) 23,00 €, mašni štipendij za gregorijanske maše pa 750,00 

€ (30 zaporednih sv. maš). 

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v 

župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 

LAMBERT IZ MAASTRICHTA (LANCOVO) 

Zavetnik: Za zavetnika so ga izbrali bandažisti, zobozdravniki in 

kirurgi, priporočajo se mu tudi pri ledvičnih boleznih. Poleg tega je 

zavetnik več krajev, med njimi tudi Liègeja in Maastrichta. 

Atributi: meč, puščico, model cerkve ali križ 

Podobno kakor Janez Krstnik je tudi sveti Lambert postal žrtev 

maščevalne prešuštnice in nasilnih plemičev. Pri urejanju cerkvenih 

razmer v škofiji se je namreč hudo zameril tistim, ki so si prilaščali 

cerkveno premoženje, prav tako pa tudi mogočnemu Pipinu, 

majordomu kralja Teodorika III., in njegovi ljubici Alpaidi. 

Ime: Lambert je zloženka iz starovisokonemških besed lant »dežela« 

in beraht »bleščeč, slaven«. 

Rodil se je okoli leta 625 v Maastrichtu na Nizozemskem, umrl pa 17. 

septembra 705 v Liègeu v Belgiji. 

Družina: Bil je frankovskega rodu, očetu je bilo ime Aper, materi pa 

Herisplindis. Starši so bili premožni in ugledni, rod pa je bil že več kolen 

krščanski. 

Sodobniki: sveti Landoald, Vilibrord, Vito in Landrada, kralja Hilderik 

II. in III. ter Ebroin, Pipin.

Škofija: Lamberta so leta 670 izvolili za naslednika umorjenega škofa

Teodarda, njegovega strica in učitelja. Škofija v Maastrichtu

(Tongeren) je bila ustanovljena okoli leta 315, Lambert pa je škofijski

sedež prenesel v Liège. Škofija ima danes 525 župnij in okoli 700.000

katoličanov (68 %). Pred kratkim so dobili novega škofa, Jean-Pierra

Delvillea.

Izgnanstvo: Po smrti kralja Hilderika II. je moral Lambert v izgnanstvo

v benediktinski samostan Stablo, kjer je preživel sedem let, dokler se

ni smel leta 682 vrniti v svojo škofijo.

Kreposti: Bil je kreposten in izobražen, njegov življenjepis navaja, da

je imel »knežji nastop in se je znal odlično vesti«. Bil pa je predvsem

zgleden duhovnik, pobožen, ponižen ter skrben pastir svoje škofije.

Veliko časa je preživel tudi na misijonskih potovanjih.

Mučeništvo: Ker je grajal grešno razmerje majordoma Pipina z Alpaido,

je ta najela morilce, ki so ponoči vdrli v njegovo stanovanje. Sprva se

je hotel braniti z mečem, nato pa ga povesil, pokleknil in bil med

molitvijo ubit s puščico.

Upodobitve: Upodabljajo ga kot škofa, klečečega in prebodenega s

sulico ali kopjem; tudi v koretlju, ko nese žerjavico k oltarju. Kot

atribute ima pri sebi še meč, puščico, model cerkve ali križ.

Pri nas: Po zaslugi plemstva, zlasti dedičev Eme Krške, se je češčenje

svetega Lamberta v srednjem veku razširilo tudi pri nas. Posvečenih

mu je šest cerkva: dve župnijski in štiri podružnične. Po njem se

imenuje tudi kraj Šentlambert pri Zagorju.

Grob: Pokopali so ga v njegovem rodnem mestu, njegov naslednik sv.

Hubert pa je dal v Liègeju (Leodiju), kjer je bil umorjen, postaviti

cerkev in truplo prenesel vanjo. Med francosko revolucijo je bila

razdejana in velik del relikvij uničen. V katedrali v Freiburgu hranijo

njegovo glavo.

Goduje: 17. septembra.



VEROUK 2022/23: vpis, prispevek, potrebščine: 
 

Datum Kdaj Kje 

05.09.22 15.00-18.00 v župnišču 

08.09.22 8.00-10.00 in 15.00-

18.00 

v župnišču 

09.09.22 16.00-18.00 v župnišču 

 

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

termin. 
 

URNIK VEROUKA: 
 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK 

14.00 4. razred   3. razred 

15.00 5. razred 7. razred 6. razred 8. razred 

16.00  2. razred 1. razred 9. razred 

 

NOVO VEROUČNO LETO: Vzgoja se začenja v družini, to so starši 

obljubili že pri krstu svojega otroka, verouk je tako le nadgradnja 

odnosa z Bogom, ki ga je otrok pridobil od svojih staršev. Brez 

nedeljske svete maše si ne moremo predstavljati krščanskega 

življenja. Fante, ki so že prejeli sveto obhajilo, vabim, da se pridružijo 

ministrantom. Šolarji lepo vabljeni, da se vključijo v cerkveni otroški 

pevski zbor, da bodo lepo sodelovali in še globlje doživljali skrivnost 

svete maše. 
 

BLAGOSLOV »ZNAMENJA NA KRAJU«, na ovinku Kajuhove in 

Jelovške ulice je bilo na praznik Marijinega Vnebovzetja. Hvala Vsem, 

ki ste sodelovali pri blagoslovu in pripravili pogostitev za vse ljudi!  
 

MAŠNA ZNAMENJA/ VEČNA LUČ:  

V otroštvu sem doživel nekaj, česar nisem nikoli več pozabil. Prišel sem 

v kapelo, ki so jo oskrbovale duhovne sestre. Bilo je morda leta 1961. 

Sestre so pri negi bolnika javne sirotišnice v mojem rojstnem kraju 

nujno potrebovali in zaradi njih oblastniki niso zaprli kapele. Cvetlice, 

goreče sveče, ročno izdelani beli prti in vonj kadila so otroku, kakršen 

sem bil takrat, omogočili doživljati kapelo kot košček drugačnega, 

skrivnostnega in lepega sveta. Če se prav spominjam, so v tej kapeli 

vsak dan izpostavili Najsvetejše – zakramentalno Kristusovo telo v 

podobi kruha - v monštranci za čaščenje. Kaj je tisto, kar je obdano s 

toliko lepote? Nekako tako sem se moral takrat vprašati in verjetno se 

je spraševala tudi moja mati, ki me je spremljala v kapelo. 

Pri obhajilu sprejmemo Jezusa Kristusa v podobi kruha, da bi tako 

obdarjeni človek sam lahko postal nekaj takega kot je kruh za življenje 

sveta. Zato je zagotovo potrebno dolgotrajno in potrpežljivo zorenje in 

stokrat tudi boleče poboljševanje. Kot pot do globokega spoznanja 

skrivnosti evharistije pa v katoliški Cerkvi že dolgo obstaja navada, da 

človek pride v cerkev v času, ko ni svete maše in moli pred 

tabernakljem. Kristus je tam navzoč v podobi kruha, da je bolnim in 

umirajočim ves čas na voljo ta sveta popotnica. Kristus je »navzoč«, 

to pomeni, on čaka na ljudi, ki pridejo utrujeni in obupani, da prejmejo 

okrepčilo in tolažbo. Kristus pa čaka tudi na tiste, ki prihajajo z 

ljubeznijo, da bi ga počastili in z besedami svetopisemskega preroka 

Samuela pravi: »Gospod, tukaj sem!« (1 Sam 3,4). Katoliške cerkve 

so zato kraji neke posebne navzočnosti Boga v njegovem Sinu Bog je 

sicer povsod navzoč, a za voljo človeka , ki ima svojo zgodovino in 

svoje meje, so določeni kraji priložnost za nezamenljivo srečanje med 

Bogom in človekom. »To je obljuden kraj«, je napisal evangeličanski 

prior iz Taizeja, Roger zaščitnik katoliške cerkve te vasi, potem ko je 

prispel tja na dolgo molitev pred tamkajšnji tabernakelj. Takšni 

obljudeni kraji so razlog za vir trajne duhovne prenove za posameznike 

in za skupnosti kristjanov. Pred tabernakljem gori trajna, t.i. »večna« 

luč. Ljudem, ki stopajo v cerkev, kaže, da je tu Kristus zakramentalno 

navzoč. Vabi jih, naj Jezusa pozdravijo s poklekom. Tiha brleča luč je 

tudi simbol za nemir v srcu tistih, ki prihajajo iz vsakdanjika in molijo. 

Ta na primer pa se počasi zmanjšuje. Večna luč naj po želji mnogih, ki 

molijo za vas in za druge, gori tudi takrat, ko v cerkvi ni nikogar. 

Darujte za stroške te luči in tako posnemajte ženo iz evangelija, ki je 

v ljubeznivem razsipništvu Jezusu pred smrtjo mazilila noge z 

dragocenim oljem (Jn 12, 3). Čaščenje je merilo ljubezni do Boga in s 

tem tudi do ljudi. Če je tabernakelj prazen in če kraji evharističnega 

čaščenja postanejo zapuščeni, bo postalo hladno v deželi, v skupnosti. 

Cerkve, ki so postale koncertne ustanove ali ruševine, užalostijo celo 

brezčutne nevernike. Kdor skrbi, da luči pred tabernakljem gorijo, 

pomaga preprečevati, da bi ugasnila ljubezen. 
 

ODRASLI PEVSKI ZBOR SKALA išče nove pevce in pevke! veseli 

bomo vsakega, ki je pripravljen Z dobro voljo in glasom pomagati 

našemu zboru, da bomo peli še lepše in še mogočneje. V teh časih 

velikokrat slišimo, da nas včasih najlepše poveže prav pesem. 

Pevske vaje imamo ob četrtkih ob 20.00 in pojemo pri nedeljskih ter 

prazničnih mašah. Več informacij dobite na 051 387 942 (Gašper, 

organist). 



OTROŠKI PEVSKI ZBOR REGRATOVE LUČKE vabi v svojo družbo 

otroke od 2. do 8. razreda. Pevske vaje imamo ob nedeljah ob 9.00 v 

pevski sobi v župnišču. Začetek pevskih vaj bo 2. 10. ob 9.00. Za več 

informacij sem na voljo na telefonski številki 040 140 456 

(zborovodkinja Lucija). 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR NAVDIH vabi v svoje vrste. S petjem 

lepšamo in poglabljamo svete maše. Če si že v osmem razredu, rad 

poješ, se družiš in želiš sodelovati pri svetih mašah, se nam pridruži, 

saj kdor poje, dvakrat moli. Prva vaja bo 24.9. ob 19ih, v pevski sobi, 

v župnišču.  
SREČANJE STIČNA MLADIH, KI PRAZNUJEJO SVOJO VERO IN 

MLADOST. 
 

ZA KOGA: za vse mlade 

DATUM: 3. sobota v septembru (17. september 2022) 

KRAJ: Stična 

Prijave sprejemamo v pisarni. 

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA 

BREZJAH 

Letošnje škofijsko molitveno srečanje, ki bo v soboto, 10. septembra, 

na Brezjah, bo potekalo podgeslom »Pojdi in popravi mojo Cerkev!«. 

Božje naročilo sv. Frančišku, da naj s svojo svetostjo in preprostostjo 

pomaga prenoviti Cerkev, je namenjeno tudi nam, predvsem 

duhovnikom, redovnicam in redovnikom. Vsak izmed nas je ob 

prizadevanju za svetost najlepša reklama za duhovne poklice in vsak 

na stranpoteh največja ovira za vse, ki sledijo zgledu. Naj bo letošnje 

srečanje priložnost, da pri Mariji Pomagaj obnovimo prvotno gorečnost. 

Povabim bogoslovce, diakone, duhovnike, redovnike in redovnice,da se 

v čim večjem številu srečamo na Brezjah. Molitvena ura se začenja ob 

9.00, sveta maša pa ob 10.00. Po bogoslužju bo srečanje za 

ministrante.  
 

ŽUPNIJSKA CERKEV: Odplačali smo dolg, ki smo ga bili dolžni 

škofiji za obnovo naše župnijske  cerkve. Vsem zvestim 

darovalcem se zahvaljujem in se vam priporočam za vnaprej. 

Na obnovo čakajo stranski oltarji: sv. Ana, sv. Katarina in sv. 

Rok in sv. Sebastijan.  Ofri in vaši darovi bodo namenjeni za 

obnovo oltarjev. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 

 
 
 

SEZNAM BRALCEV: 
 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 11. 9.  2 Mz 32,7-11.13-14 1 Tim 1,12-17 

24. nedelja med 
letom, katehetska 

8.00 CVETO URŠIČ DARINKA DEŽMAN 

10.00 MOJCA FLAJS UROŠ ZAPUŠEK 

NEDELJA, 18. 9.  Am 8,4-7 1 Tim 2,1-8 

25. ned. med letom, 
ned. svetniških kand. 

8.00 ROK ANDRES MAGDA ROZMAN  

10.00 ROMAN GAŠPERIN BREDA GAŠPERIN 

NEDELJA, 25. 9.  Am 6,1.4-7 1 Tim 6,11-16 

26. nedelja med 
letom, Slomškova 

8.00 ANAMARIJA NOVAK MARKO GRIMANI 

10.00 MARIJA DIJAK ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 2. 10.  Hab 1,2-3;2,2-4 2 Tim 1,6-8.13-14 

27. nedelja med 
letom, rožnovenska 

8.00 RUDI MIKOLAJ ALJA ŠTENDLER  

10.00 BARBARA DEBELJAK RUS MARIJA JEKOVEC 

 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 
NEDELJA 4. 9. 

23. NEDELJA MED LETOM-

ANGELSKA 
ROZALIJA, DEV. 

8.00 

10.00 

 

† GLIHOVČEVI 

† NOVAKOVI 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 5. 9. 

MATI TEREZIJA, RED. UST.  

19.00 † ANICA MATALN, 30. DAN 

V ZAHVALO 

TOREK 6. 9. 

ZAHARIJA, PR. 

7.00  V ZAHVALO 

SREDA 7. 9. 

REGINA, MUČ. 

19.00 

 

† JOŽEFA BRANDSTETTER 

 

ČETRTEK 8. 9. 

ROJSTVO DEVICE MARIJE 

MALI ŠMAREN 

19.00 † DRUŽINA NAGODE 

PETEK 9. 9. 

PETER KLAVER, RED 

19.00  † JOŽE PIKELJ 

 

SOBOTA 10. 9. 

NIKOLAJ TOLENTINSKI, SPK. 

19.00                                                                            † JOŽE BEŠTER 

NEDELJA 11. 9.  

24. NEDELJA MED LETOM 

BONAVENTURA, RED. 

8.00  

10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† JOŽEF ROGAČ, OBL. 

 




