
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 28. 11. 
KATARINA LABOURE, RED. 

6.00 
18.00                                  

† LOVRO IN KATARINA ROZMAN 
† MICKA VOGELNIK IN MILKA FISTER 

TOREK 29. 11. 
FILOMEN, MUČ. 

6.00 † VOBENKOVI 

SREDA 30. 11. 
ANDREJ, AP. 

6.00 
18.00 

† VIKTOR SMUKOVIČ 
† ANDREJ DIJAK  

ČETRTEK 1. 12. 
MARIJA KLEMENTINA, MUČ. 

6.00 
18.00 

† P. LEOPOLD GRČAR 
† LOJZKA ZUPANC, OBL. 

PETEK 2. 12. 
SILVERIJ, PP. 

6.00 
18.00  

V ZAHVALO 
ŽIVI IN † GREGORČEVI 

SOBOTA 3. 12. 
FRANČIŠEK KSAVER, RED. 

18.00 ZA SREČEN ZAKON 

NEDELJA 4. 12. 
2. ADVENTNA  NEDELJA
BARBARA, MUČ.

8.00 
10.00 

† RUDOLF MIKOLAJ  
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 5. 12. 
SABA (SAVO), OP. 

6.00 
18.00    

ZA MILOSTNO SMRT 
† FRANČIŠKA IN ANDREJ ZUPANC 

TOREK 6. 12. 
NIKOLAJ, ŠK. 

6.00                  NA ČAST SVETEMU DUHU ZA ZMAGO V 
SLOVENSKEM NARODU 

SREDA 7. 12. 
AMBROŽ, ŠK., UČ. 

6.00 
18.00                            

ZA SREČNO REŠITEV 
† JOŽE GREGORC 
† MAJA OREL, 30. DAN 

ČETRTEK 8. 12. 
BREZMADEŽNO SPOČ. DEVICE 
MARIJE 

6.00 
18.00    

† VERA KOMAC 
† MINKA ČERNE 

PETEK 9. 12. 
BERNARD, JEZUSOV, RED. 

6.00 
18.00    

V ZAHVALO 
† JOŽE IN FRANCKA GREGORC 

SOBOTA 10. 12. 
JUDITA, SP. ŽENA 

18.00 † JANEZ OBLAK 

NEDELJA 11. 12. 
3. ADVENTNA NEDELJA
IDA, MUČ.

8.00           
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† PFAJFARJEVI 

PRIHAJA TIHO 
Čas duhovne priprave na božič začenjamo s praznovanjem prve 
adventne nedelje in ga sklenemo na prvi sveti večer. Jezus nas v 
adventu vabi k pripravljenosti, kajti ko ne pričakujemo in ko 
najmanj mislimo, bo prišel in nas obiskal. Tudi nam se Bog 
približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu in rednih 
obveznostih, v enoličnih opravilih in dnevnih dolžnostih, v redni 
molitvi in v ljubezni do bližnjih. Apostol Pavel govori, da je 
pomembno, da vero živimo sredi vsakdanjega življenja: »Živimo 
pošteno, ne v požrešnosti in popivanju, ne v prepirljivosti in v 
nevoščljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa« (Rim 
13,13–14). Bog prihaja k nam nevsiljivo in tiho, brez hrupa, v 
bližnjem človeku in sredi vsakdanjih opravil. Ljudje običajno 
pričakujejo Odrešenika v izrednih dogodkih.

Nedelja, 13. 11. 2022 leto XXXVll (673)



Na to nevarnost opozarja tudi Jezus v evangeliju, ko navede dneve v 
času Noeta. Še malo časa pred potopom so ljudje živeli brezskrbno in 

niso »ničesar slutili«. Pogubilo jih je napačno prepričanje, da bo Bog 
prišel v izjemnih dogodkih in doživetjih in se niso spreobrnili. Podobno 

napačno prepričanje lahko opažamo pri dveh vrstah ljudi. Prvi 
hlastajo po posebnih doživetjih, zanemarjajo pa srečanje z Bogom v 

vsakdanjih opravilih. Drugi trdijo, da bodo verjeli v Boga, če bodo 
videli kakšen velik čudež ali kakšen nenavaden dogodek. Žal pa se ne 

prvi ne drugi ne spreobrnejo, ker teh dogodkov noče biti ali pa jih oni 
nočejo videti. Jezus nas zato vabi, naj bomo budni in naj odkrivamo 

Božjo navzočnost v vsakdanjosti. 
 

NAŠI RAJNI: Marija Čajič, roj. Lončar, Radovljica; Ivan Podnar, 
Radovljica; Marija Zabret, roj. Ramšak, Radovljica; Sonja Sinobad, 

Lesce; Pavel Zupan, Radovljica; Aldo Romuald Jovan, Radovljica; 

Antonija Krstić, roj. Kuhar, Radovljica; Marko Medenjak, Gaillard/Fr.; 
Marija Maja Orel, roj. Plevel, Radovljica. Gospod, daj jim večni pokoj. 
 

S.M. za † Ivana Podnarja so darovali: 2 S.M. – Kristina Setnikar, 1 
S.M. – Ambrož Novak, 1 S.M. – družina Sladič, 2 S.M. – Tilen Novak, 

8 S.M. – Marina in Meta Novak, 2 S.M. – Anica Podnar in 100€ za 

cerkev – sorodniki. 
S.M. za † Alda Jovana so darovali: družina Bohinc in 100€ za cerkev 

– Družina Weber, 100 € - družina Breitguss. 
Namesto cvetja na grob † Pavla Zupana so žalujoči darovali 295€ za 

cerkev. Bog lonej! 
 

NAŠI NOVOKRŠČENCI: Olivija Heberle, Kranj, Jona Kolman, 
Radovljica, Bine Ambrožič, Radovljica. Čestitamo. 
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po 

sveti maši v župnijski cerkvi. Vabljeni. 
 

ČIŠČENJE CERKVE: Resman-Fajdiga; 19. 11.:ml. zak. sk.; 3. 12. st. 

zak. sk.; 17. 12. Pritrkovalci. 
 

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! 
 

SVETI MIKLAVŽ nas bo obiskal v nedeljo 4. decembra ob 17.00 v 
župnijski cerkvi. Prijave in prispevke (10,00 €) sprejemam v župnijski 

pisarni. 
 

SV. CECILIJA: Vsako leto 22.novembra praznujemo god svete 
Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe iz tretjega stoletja. Svoje življenje 

je zaobljubila čistosti in Bogu. Njena plemiška družina je vztrajala, da 

se poroči s poganom Valerijanom. Ko se je na njeni poroki izvajala 
posvetna glasba, je v svojem srcu pela himne Jezusu, svojemu 

pravemu ženinu. Valerijan se je na njeno željo spreobrnil v krščanstvo 
ter nato s svojim bratom pokopaval krščanske mučence; zaradi tega 

sta bila oba obsojena in umrla mučeniške smrti. Cecilija ju je pokopala 
in bila zaradi tega zaprta. Ker je odklonila slavljenje lažnim bogovom, 

je bila mučena in po legendi vse do smrti opevala in slavila Boga. Njen 
grob je bil odkrit v devetem stoletju, ko so njeno telo našli 

nestrohnjeno ter ga prenesli v cerkev sv. Cecilije v Rimu, kjer počiva 

še danes. Na ta dan praznujejo tudi naši pevci in pevke, organisti in 
organistke. Iskrena hvala vam, pevci, organisti, zborovodje, ki se 

trudite za lepoto petja v naši župniji. Bog vam tisočerno povrni. Prav 
lepo vabim vse v nedeljo, 20.11., po deseti sveti maši v župnišče na 

pogostitev. HVALA! 
 

SLOMŠKOVA DVORANA V ŽUPNIŠČU: petek, 25. novembra ob 
18.45, predstavitev knjige Francija Valanta: Zgodovina zvonov,  

zvonjenja in pritrkavanja v župniji Radovljica.  
 

MIKLAVŽEV SEJEM: se je v minulih letih v naši župniji lepo 
udomačil. Vmesni čas corone nas je prekinil, vendar mi gremo naprej. 

Je uvod  v adventni čas, namenjen bolj srečevanju in druženju v 
medsebojni naklonjenosti kot pa trženju. Organizatorji se 

priporočamo za prispevke: domače pecivo, sveže, suho ali vloženo 
sadje, zelišča … Stvari, ki bi jim lahko dali nalepko »iz babičine 

kuhinje ali shrambe«. Pri darilcih se držimo nenapisanega pravila, naj 
bodo lepa, uporabna, preprosta in prijazna in predvsem različna. 

Vrednost v denarju ni pomembna. Vaši darovi bodo v celoti namenjeni 

župnijski Karitas Radovljica. Miklavžev sejem bo 1. adventno 
nedeljo dopoldan! 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Incorruptibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Cecilia_in_Trastevere


MAŠNA ZNAMENJA: TABERNAKELJ  
 

Dedek in vnuček sta šla na sprehod po mestu. Opazovala sta ljudi, 

promet, izložbe. Vnuček je imel polno vprašanj. Dedek mu je bil 
komaj kos. Prišla sta mimo velike cerkve. Vrata so bila na stežaj 

odprta. Otroka je zanimalo, kaj je notri. Vstopila sta. Otroka je vse 

zelo zanimalo. Občudoval je barvna okna, oltarje. Hotel je pokukati v 
spovednico. Spraševal je, koga predstavljajo kipi na stenah. Stari oče 

mu je na vsa vprašanja potiho in potrpežljivo razlagal. Obstala sta 
pred glavnim oltarjem. Otrokovo pozornost je zbudila večna lučka. 

Vedeti je hotel, zakaj gori. Dedek se je z otrokom usedel v prvo klop, 
vnučka vzel v naročje in mu natančno povedal vse o tabernaklju. Že 

v stari zavezi so Božjo navzočnost čutili in doživljali v oblačnem stebru 
(podnevi) in v ognjenem stebru (ponoči). Kasneje so Božjo bližino in 

navzočnost »nosili« v skrinji zaveze. V njej so hranili vse, kar je bilo 

svetega in kar so uporabljali pri bogoslužju: svete posode, svete 
knjige, posvečene hlebe, ... Kamorkoli so se premikali, so skrinjo 

zaveze nosili s seboj. Če je padla v roke sovražnikov, so bili nesrečni, 
ker so čutili, da so se oddaljili od Boga. Zapustili so ga. Ko so napravili 

šotorski tempelj in kasneje jeruzalemski tempelj, so skrinjo zaveze 
postavili v Presveto. V Presvetem je bil prostor podoben šotoru. Šotor 

pomeni latinsko tabernaculum. V prvih stoletjih krščanstva so 
svetišča predstavljali krščeni. Razumeli so, da so pri krstu postali 

tempelj Svetega Duha (tabernakelj Svetega Duha). Sveti so prejemali 

Presvetega v podobi kruha. Šele po četrtem stoletju so začeli graditi 
cerkve in bazilike. Sveto Rešnje Telo, posvečene hostije, so po 

obhajilu shranjevali v tabernakljih za potrebe obhajanja bolnikov. Od 
12. stoletja dalje so začeli častiti tudi Najsvetejše, ki je bilo v 

tabernaklju vedno navzoče. Posvečene hostije, ki so ostale, so po 
daritvi svete maše shranili v tabernaklju. Večna lučka opozarja na 

Gospodovo navzočnost. Vabi, da se ustavimo, molimo, premišljujemo 
in se nahranimo z Božjo bližino. Iz ponižnosti in spoštovanja pred 

tabernakljem z Najsvetejšim pokleknemo. Tabernakelj je vedno v 

središču pozornosti našega obiska cerkve. Tabernakelj z večno lučko 
vabi in kliče v cerkev, tudi kadar ni bogoslužja. Osebni obisk dušo 

obogati in jo napolni z milostjo, z Božjo ljubeznijo. 
 

 

 
 

 
 

MOLITI ZA RAJNE  (Marija Simma, Salve d.o.o. Ljubljana) 

 

Del pogovora slovenskega radijskega napovedovalca Frenka Muzeka 
z Avstrijko Marijo Simmo o njenem življenju in njenih nenavadnih 

doživetjih z dušami v vicah. 

Ne spominjam se, kako sem pred nekaj leti izvedel za žensko, ki naj 

bi jo bile obiskovale duše naših pokojnih svojcev. Vem le to, da mi je 

bilo rečeno za slovenskega duhovnika, ki je bil tudi sam z njo 
povezan, saj je prek nje poizvedoval, kje so njegovi umrli sorodniki. 

Priznam, da sem bil navdušen, toda do pred tremi leti se s tem nisem 
več ukvarjal. Ker pa se je bližal prvi november, sem želel pripraviti 

radijsko oddajo na to temo. Po posredovanju iz tujine mi je uspelo 
dobiti njeno telefonsko številko. Po trikratnem zvonjenju je Marija 

Simma dvignila slušalko, čeprav mi je bilo rečeno, da je zadnja tri 
leta ne more več doseči. Res je, da sem predtem pokleknil pred 

podobo usmiljenega Jezusa, ki ga je dala naslikati sveta Favstina 

Kowalska. ,,Če je tvoja volja," sem mu rekel. In bila je. Čez nekaj dni 
sem s svojim avtomobilom že odpotoval v Grosswalsertal, Predarlska, 

čudovito gorsko okolje vasice Sonntag, kjer je Maria Simma živela od 
svojega rojstnega leta 1915. Od cerkve in gostilne so mi domačini s 

spoštovanjem do svoje sovaščanke kakšnih dvesto metrov v hrib 
pokazali hišo, pred katero sta stala dva nekaj metrov visoka kovinska 

križa sive barve; eden prislonjen pod balkonom, drugi, precej višji, 
pa pritrjen v zemljo nekaj metrov od vhoda. Preprosta stara ženica 

me je z mojim spremstvom prijazno sprejela. Opaziti je bilo, da si 

zaradi starosti že z veliko težavo pospravlja po stanovanju. Z veliko 
hvaležnostjo je ponižno sprejela buteljko slovenskega vina, potem ko 

sem ji povedal, kdo je bil blaženi Slomšek, upodobljen na njej. 
Medtem ko sem skozi okno za njenim hrbtom opazoval čudovite strme 

travnike in planine ter sivo govedo, ki se je paslo prav blizu hiše, se 
je začel neverjeten pogovor. 

Kako so se začele vaše izkušnje z dušami v vicah? 

Kar nenadoma. Bilo je ponoči na praznik Marijinega brezmadežnega 

spočetja. Mesec je svetil in zagledala sem moškega, ki je hodil po sobi 

sem in tja. Pa sem mu rekla: "Kaj pa hočes ti tu?" Pa ni bilo odgovora. 
Naprej je korakal sem in tja. Pa sem spet rekla: »Ja, kaj delaš tu? 

Glej, da izgineš iz hiše.« Pa ni bilo nikakršnega odgovora. Vstala sem 
in ga hotela zgrabiti, pa ga ni bilo več. 

  

https://www.salve.si/avtor/marija-simma/
https://www.salve.si/zalozba/salve-d-o-o-ljubljana/


Kakšen odnos imajo duše do vas in kako jih doživljate? 

Vsekakor moram povedati, da so potrpežljive. Ne povejo, zakaj trpijo, 

povejo le, s čim se jim lahko pomaga, da bi bile rešene. Večinoma so 
preprosto prišle in me prebudile, tako da so klicale, trkale, škrtale ali 

škripale. Potem sem jih morala vprašati: "Kaj hočeš?", ali: "Kako ti 
lahko pomagam?" (Tega jo je po obisku prve duše naučil njen župnik 

Alfons Matt - op. avt.) šele takrat so smele povedati, kako jim je 
mogoče pomagati. Večinoma so potrpežljive in dajejo vtis, da trpijo. 

In kaj jim lahko pomaga? Kaj vam povejo? 

Molitev in žrtev. Mašna daritev jim največ pomaga, če so jo v času 

svojega zemeljskega življenja cenile. Če je niso cenile, se lahko zanje 

opravi tisoč svetih maš, pa jim bo v pomoč le čisto majhen del. 
Pozneje jim bo seveda še v dobro, toda zelo dolgo pa ne. Denimo, k 

meni je prisla duša v vicah, mati, ki je stanovala prav blizu cerkve, le 
čez cesto. Pa mi je rekla, da svojih otrok ni nikoli pošiljala k maši med 

tednom, le ob nedeljah, takrat še. Prosila me je: »Recite mojim 
otrokom, naj gre vsak od njih petinsedemdesetkrat k delavniški sv. 

maši, potem me bodo lahko rešili." Pa sem šla in poiskala njene 
otroke, in ti so mi rekli: »Ja, saj mi lahko le naročimo po 

petinsedemdeset maš, da se bodo opravile zanjo.« »To ne velja,« 

sem jim odgovorila, »vi morate vse te maše sami obiskati." Potem so 
to storili, saj so mami hoteli pomagati k odrešenju. 

Katere napake se v vicah najtežje kaznujejo, kateri grehi večinoma 
pripeljejo v kraj očiščevanja? 

Na prvem mestu je nevera. Nevera se najtežje kaznuje. Potem grehi 
proti ljubezni, nečistosti, nemoralnost. Trpijo na tisoče različnih 

načinov. Po Bogu hrepeni tam vsaka duša, ob tem pa morajo trpeti 
še v tistem, v čemer so na zemlji grešile. Najtežje so kaznovane 

zaradi grehov proti ljubezni; zaradi sovraštva, trdosrčnosti, zakonske 

ločitve, nemoralnosti, obrekovanja in zaradi napuha, ošabnosti še 
posebej. 

 

 

 

 

 

KRSTA, ŽARA ALI RAZTROS? Kakšen je pravi krščanski pogreb? 
Kaj je v skladu z našo vero in kaj ne, kje je meja?  

Škofje nam podajajo smernice o krščanskem pogrebu, kako naj se na 
krščanski način poslovimo s tega sveta.  

SLOVO OD RAJNEGA: V skladu s katoliškim naukom škofje 
poudarjajo, da smrti ne smemo odriniti na obrobje našega življenja, 

da smrti in mrtvega ne smemo skrivati pred otroki, ampak moramo 
narediti, kar lahko, da se svojci lahko na dostojen način poslovijo od 

človeka, ki je na smrtni postelji, kakor tudi od pokojnega. Žal le še 
redko kje v Sloveniji srečamo navado, da pokojni nekaj časa “leži” 

doma, kjer lahko ljudje izrazijo sožalje, molijo zanj. S tem odhaja v 

pozabo tudi bogat sklop molitev, ki jih je Cerkev izročila za molitev 
ob pokojnem. 

POGREB: Škofje z zaskrbljenostjo opozarjajo na visok odstotek 
nekrščanskih pogrebov oziroma na upad krščanskih pogrebov. To ne 

pomeni le, da se ljudje odločajo za žarni pokop namesto za krsto, 
ampak da je pogreb svoje krščanske note, brez prisotnosti duhovnika, 

ki bi v imenu Cerkve molil za rajnega in ga z mašo zadušnico izročil 
Božjemu usmiljenju.  

KRSTA, ŽARA: Škofje izpostavljajo, da je najbolj primeren način 

pokopa za kristjana s krsto, vendar na način, ki ne kaže na druge 
vidike posmrtnega življenja, kot je reinkarnacija. Žarni pokop Cerkev 

sicer dovoljuje, vendar le pod pogojem, da ni narejen iz prepričanj, 
ki so v nasprotju z naukom Cerkve. Nazadnje pa Cerkev ne dopušča 

raztrosa pepela pokojnega in tudi prepoveduje prisotnost duhovnika 
pri tem obredu. Pokop rajnega v krsti je jasen izraz katoliške vere v 

to, da bomo poslednji dan obujeni, da verujemo v vstajenje mesa, tj. 
da bomo skupaj s telesom vstali ob koncu časov. Naša vera pa izhaja 

iz Kristusa, ki na veliko noč ni vstal kot nekakšen duh, ampak je vstal 

s poveličanim telesom, zato na velikonočno jutro učenci najdejo 
prazen grob. 

Čeprav Jezus vstopa pri zaprtih vratih in torej presega določene 
fizikalne zakone, pa še vedno nosi rane križanja, učenci se lahko 

dotaknejo njegovega telesa, ga otipajo, z njimi obeduje. Jezus je 
pravi Bog in pravi človek tudi po vstajenju. 

Čeprav Bogu ni nič nemogoče in bo tudi tiste, ki so bili ob smrti 
upepeljeni, obudil od mrtvih, pa način pokopa kaže našo vero. Dolgo 

časa se Cerkev ni strinjala z žarnim pokopom, saj je bil to običaj 



nekrščanskih ljudstev, ki niso verjela v posmrtno življenje, ali pa 
tistih, ki so zaničevali telo kot slabo in so se ga tako hoteli znebiti. 

SODOBNI PRISTOPI: V zadnjem času pa doživljamo velik porast 
primerov, ko pepel pokojnega s posebnimi postopki spremenijo v 

nakit ali druge predmete in ga svojci hranijo pri sebi. To je v nasprotju 
s krščansko vero, saj se podobno kot pri raztrosu pepela ni mogoče 

shajati na kraju, kjer počiva rajni. To je zakoreninjeno v času prve 
Cerkve, kjer so kristjani skoraj praviloma umirali kot mučenci. Cerkev 

je njihova telesa skrbno pokopala, nato pa so se skupnosti zbirale na 
njihovih grobovih, tam molili in tudi obhajali evharistijo. Pozneje so 

na grobovih mučencev zgradili cerkve, ki so danes med najbolj 

znanimi romarskimi središči. Tudi danes Cerkev ne le moli za pokojne, 
ampak se kristjani zbiramo na grobovih posebej tistih rajnih, ki so 

umrli v sluhu svetosti ali za katere tečejo postopki za razglasitev za 
svetništvo. Prav tako pa je s povsem človeškega in psihološkega 

vidika zdravilno, da se lahko vračamo na poseben kraj, se 
spominjamo in molimo za naše rajne. 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 8. december Marija 
je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne 

naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja 

Mati, pa je bila po nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha 
in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. 6 Mz Nauk o 

Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da je bila Marija, ki 
je bila pred vsemi veki določena za mater Božjega Sina Jezusa 

Kristusa, ravno zaradi te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost 
in čistost. Bog je zaradi Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s 

svojo milostjo, da je bila od samega začetka svojega bivanja čista in 
brez madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko sta jo spočela njena 

starša sveti Joahim in sveta Ana. Zato pravimo, da je bila Marija brez 

madeža spočeta, oziroma da je Brezmadežno Spočetje (Lurd). 
Praznik spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi 

se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost. 
Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni greh, 

mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo Cerkve. 
Posvečujoča milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu 

Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo zaživi odrešeno življenje. 

 

 

ZORNICE: Starejši ljudje radi povejo, kako so se nekdaj v adventnih 
tednih duhovno in na zunaj pripravljali na božične praznike. Bistveni 

del te priprave so bile zgodnje adventne maše, imenovane zornice, ki 
so se jih udeleževali v velikem številu. Ta lepa adventna priprava na 

božične praznike je bila živa predvsem na podeželju in sicer vse 
dotlej, ko je bila naša domovina pretežno kmečka dežela. Ljudje so 

živeli in delali doma, družine so bile velike in zares verne, zato so ves 
adventni čas prihajali v župnijsko cerkev k adventnim mašam, ki so 

bile zgodaj zjutraj (ponavadi že ob šestih), že pred zoro (jutranjo 
zarjo), zato so jim rekli »zornice« ali »svitnice«. To je bila kar velika 

žrtev, saj je bilo treba v mrzli zimi zgodaj zapustiti toplo posteljo in 
se v snegu odpraviti v cerkev. »In vendar se je dogajalo,da so bile 

cerkve jutro za jutrom polne kakor ob nedeljah,« poroča narodopisec 

Niko Kuret. Ker želimo obuditi izročilo naših prednikov, bodo maše v 
adventnem času med tednom tudi ob 6.00. Tako boste lažje prišli k 

maši, preden boste šli v službo. Ali smo se pripravljeni žrtvovati? 

 

  



 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 20. 11.  2 Sam 5,1-3 Kol 1,12-20 

34. nedelja med 
letom 

Kristus, Kralj vesoljstva 

8.00 CVETO URŠIČ DARINKA DEŽMAN 

10.00 MOJCA FLAJS ROMAN GAŠPERIN  

NEDELJA, 27. 11.  Iz 2,1-5 Rim 13,11-14 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

8.00 MANCA URŠIČ MARKO GRIMANI 

10.00 UROŠ ZAPUŠEK JANJA BORIČ 

NEDELJA, 4. 12.  Iz 11,1-10 Rim 15,4-9 

2. adventna nedelja 
8.00 ANAMARIJA NOVAK ROK ANDRES 

10.00 MARIJA DIJAK ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 11. 12.  Iz 35,1-6.10 Jak 5,7-10 

3. adventna nedelja 
(Gaudete) 

8.00 RUDI MIKOLAJ ALJA ŠTENDLER  

10.00 BARBARA DEBELJAK RUS MARIJA JEKOVEC 

 

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 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
NEDELJA 13. 11. 
33. NEDELJA MED LETOM 
STANISLAV KOSTKA 

8.00 
10.00 

 

 † STANISLAV IN FRANČIŠKA 
REHBERGER 
† ANICA IN JANKO VODOPIVEC 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 14. 11. 
NIKOLAJ TAVELIĆ, MUČ. 

18.00 † JOŽE ŠLIBAR 
† MARKO MEDENJAK, 7. DAN 

TOREK 15. 11. 
ALBERT, ŠK.,UČ. 

7.00 † HELENA IN IVAN IN VURNIKOVI 

SREDA 16. 11. 
MARJETA ŠKOTSKA, KR. 

18.00 
 

† ANICA JEREB 
† MAJA OREL, 7. DAN 

ČETRTEK 17. 11. 
ELIZABETA OGRSKA, RED. 

18.00 † MARICA JERAM 

PETEK 18. 11. 
POSV. BAZILIK SV. PETRA IN 
PAVLA 

18.00  † VALENTIN JARC, OBL. 
 

SOBOTA 19. 11. 
MATILDA, RED. 

18.00                                                                            V ZAHVALO MATERI BOŽJI 

NEDELJA 20. 11.  
KRISTUS KRALJ 
DASIJ, MUČ. 

8.00  
 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JANEZ ROZMAN 
† STANISLAV IN FRANCKA 
REHBERGER 

PONEDELJEK 21. 11. 
DAROVANJE DEVICE MARIJE 

18.00 
     

† FRANČIŠKA GREGORC 

TOREK 22. 11. 
CECILIJA, DEV., MUČ. 

7.00 
 

† DRUŽINA REBOLJ 

SREDA 23. 11. 
KLEMEN I., PP., MUČ. 

18.00 † KATEŽEVI 
 

ČETRTEK 24. 11. 
ANDREJ DUNG IN VIETN. MUČ. 

18.00 † MARTIN MUŠIČ 

PETEK 25. 11. 
KATARINA SINAJSKA, DEV., 
MUČ. 

18.00 † KATI VURNIK 

SOBOTA 26. 11. 
VALERIJAN OGLEJSKI, ŠK. 

18.00   † LENČKA ZUPAN 
† PAVEL ZUPAN, 30. DAN 

NEDELJA 27. 11.  
1. ADVENTNA NEDELJA  
VIRGIL IN MODEST, ŠK. 

8.00 
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARIJA VOLČINI, OBL. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 




