
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 2. 1. 
BAZILIJ IN GREGOR, ŠK., UČ. 

18.00     † MARIJA ŠEBJANIČ 

TOREK 3. 1. 

PRESVETO JEZUSOVO IME 

 7.00    V ZAHVALO 

SREDA 4. 1. 

ANGELA, RED. 

18.00    † TEREZIJA STERGULC 

† JOŽE KASTELIC 

ČETRTEK 5. 1. 
SIMEON, PUŠČ. 

3. SVETI VEČER

18.00    † BOŽIDAR ZADRAVEC 

PETEK 6. 1. 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

GAŠPER, MIHA, BOLTEŽAR 

18.00    † IRENA IN FRANC BABNIK 

SOBOTA 7. 1. 
RAJMUND, DUH. 

18.00 † BERNARD ŠPINDLER 

NEDELJA 8. 1. 

3. ADVENTNA NEDELJA

IDA, MUČ. 

8.00    

10.00 

† GLIHOVČEVI 

† JANA IN FRANC LOTRIČ 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 9. 1. 

HADRIJAN, OP. 

/ 

TOREK 10. 1 

GREGOR NIŠKI, ŠK. 

/ 

SREDA 11. 1. 

PAVLIN OGLEJSKI, ŠK. 

/ 

ČETRTEK 12. 1. 

TATJANA, MUČ. 

18.00 † IVAN PODNAR 

PETEK 13. 1. 
HILARIJ, ŠK. 

18.00 † ANTON ZUPAN 

SOBOTA 14. 1. 

FELIKS, DUH. 

18.00 † JANEZ AŽMAN IN STARŠI 

NEDELJA 15. 1. 

2. NEDELJA MED LETOM
ABSALOM, ŠK. 

8.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† ANICA ZALETEL 

PONEDELJEK 16. 1. 

MARCEL, PP. 

18.00 † TEREZIJA STERGULC 

TOREK 17. 1. 

ANTON (ZVONKO), PUŠČ. 

LANCOVO 

8.00 

† BOLTARJEVI 

SREDA 18. 1 

MARJETA OGRSKA, RED. 

18.00 † ANTON IN ZOFKA KAVČIČ 

ČETRTEK 19. 1. 
MAKARIJ, OP. 

18.00 † ANTON IN ALOJZIJA RESMAN 

PETEK 20. 1. 

FABIJAN IN BOŠTJAN, MUČ. 

18.00 † IVANKA ERMAN IN NEŽA PADLAR 

SOBOTA 21. 1. 

NEŽA, MUČ. 

18.00 † PUŽMANOVI IN VORNOVI 

NEDELJA 22. 1. 
3. NEDELJA MED LETOM

VINCENCIJ, DIAKON, MUČ. 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VALENTIN ROGAČ 

BOŽIČ , 25. december 

Na božič Bog prihaja v naš svet kot otrok. Ne prihaja kot odrasel človek, 

pač pa postane otrok, slaboten in nemočen otrok. Kot otrok nas Bog 

želi osvoboditi naše lastne veličine, s katero želimo biti kot Bog. Bog 

prihaja v otroški nemoči, da bi razbil oklep naših src, saj otrok celo 

zakrknjene in zagrenjene ljudi pripravi do smeha. Če prihaja Bog k nam 

kot otrok, pomeni, da moramo z Njim ravnati skrbno in nežno. Boga 

ne moremo otipati. Lahko ga samo zaslutimo v tišini našega srca, lahko 

se ga le nežno dotaknemo na kraju tišine, kamor ne prodreta hrup tega 

sveta in hrup naših misli. In tako v tišini našega srca v Kristusovem 

rojstvu praznujemo lasten nov začetek. Papež Leon Veliki v eni svojih 

božičnih pridig pravi: »Danes lahko začnem na novo, ker se je Bog kot 

otrok rodil v meni.« Na božič praznujemo Božje učlovečenje. Bog 

postane človek, da lahko mi 
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zberemo pogum in se v resnici učlovečimo, da se spravimo s svojo 

človeškostjo. In Bog nam na božič pokaže, kako bi lahko uspelo tudi 

naše učlovečenje. Bog se iz nebes spusti na zemljo. Učlovečimo se 

samo tedaj, ko v sebi združimo oba pola, nebesa in zemljo, ko rečemo 

da svojemu zemeljskemu obstoju. Bog se rodi v hlevu, ne v palači. Bog 

se želi roditi tudi v mojem hlevu, tam, kjer v meni ni pospravljeno, kjer 

ne diši preveč lepo, v mojem kaosu, na kraju, ki ga naseljujejo živali, 

moji instinkti in nagoni. Božji Duh želi v meni postati meso. Razsvetliti 

želi vse, in še posebej tisto, kar je v meni zemeljskega, nagonskega, 

strastnega, vitalnega. Hlev pa pomeni tudi revščino. Bog se želi roditi 

v mojo revščino, tja, kjer se upiram lastni praznini in nemoči, v kateri 

razpiram dlani in se izročam Bogu. Tam, kjer nisem nič, želi v meni 

zasijati Bog v svojem veličastvu. Šele tedaj v resnici postanem človek. 

NAŠI RAJNI: Alojzij Rozman, Radovljica; Pavla Egart, roj. Slemenšek, 

Radovljica; Jože Kastelic, Radovljica. Gospod, daj jim večni pokoj. 

1 S.M. za † Alojza Rozmana so darovali Dolinovi. 

S.M. za † Pavlo Egart so darovali: družina Repelski iz Mozirja, Kemperle 

iz Sorice, Jožica Brezovnik iz Mozirja, sestra Milka z družino, družina 

Cverle in družina Cverle Krajnc.  

Ob pogrebu † Jožeta Kastelica je žena darovala za cerkev 50€. Bog 

povrni! 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti 

maši v župnijski cerkvi. Vabljeni. 

ČIŠČENJE CERKVE: 17. 12. Pritrkovalci; 14. 1.: Uršič-Fajdiga; 28. 1.: 

Bohinc-Koselj; 11. 2.: ml. zakonci; 25. 2.: st. zak. sk.; 11. 3.: 

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.  

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v 

župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 

V času od 18. 12. do 8. 1. 2023 ni verouka. Otroci so v času pred 

božičem »vabljeni« k božični devetdnevnici (od 16. 12. do 24. 12. ob  

18.00), k sv. maši na božič (25. 12.), na praznik sv. Štefana (26. 12.), 

na praznik sv. Družine – blagoslov otrok (30. 12.), na praznik sv. treh 

kraljev (6. 1.) in seveda vsako nedeljo. 

DOGODKI 2023 

PRVO SVETO OBHAJILO: 14. 5. 

ZAKONSKI JUBILANTI: 21. 5. 

PRVA SV. SPOVED: 25. 3. 

MARIJO NOSIJO (16. 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 na svoje domove in na ta način pokazali 

pripravljenost, da Marijo, Jožefa in Novorojenega sprejmete v svojo 

bližino. Povabite tudi svoje sosede in prijatelje. Naj vaša gostoljubnost 

obrodi bogate sadove! Dogovorite se z župnikom. 

KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO (pri  

Litiji) vabi na Adventni koncert v nedeljo, 18. 12. 2022, ob 18.00, v 

cerkvi Sv. Petra v Radovljici. 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA, 18. december Leta 1986, ko je Papež 

Janez Pavel II. povabil predstavnike vseh velikih verstev k skupni 

molitvi za mir v Assisiju, se je na avstrijski televiziji ORF, natančneje v 

njenem studiu v Linzu, začela Luč miru iz Betlehema. Želeli so, da bi v 

oddaji Luč v temi, namenjeni invalidnim otrokom, v zahvalo 

sodelujočim namesto drobnih daril delili plamen iz votline Jezusovega 

rojstva v Betlehemu. Ker je oddaja namenjena otrokom, so se odločili, 

da bo tudi Luč miru iz Betlehema odšel v Betlehem iskat otrok, ki se je 

v tistem letu še posebej izkazal. Takrat si pobudniki niso predstavljali, 

da bo v desetih letih akcija razširjena po celotni zahodni in srednji 

Evropi in delu vzhodne Evrope. LMB se je pričela širiti med ljudmi, že 

v letu 1988 so pri raznosu sodelovali prvi skavti, v letu 1989 že v veliko 

večjem številu in bolj organizirano. Prav tako v letu 1989 se je Luč miru 

iz Betlehema razširila tudi na sosednje države, najprej v države 

nekdanjega vzhodnega bloka: Poljsko, nekdanjo Češkoslovaško, 

Romunijo in Ukrajino. Organizatorji želijo, da bi na božični večer Luč 

miru iz Betlehema gorela pri čim več družinah in jim prinašala mir. 

Želijo, da bi bilo čim več ljudi seznanjenih z njenim sporočilom in 

poslanstvom in da bi akcija potekala v vseh državah Evrope. Plamen 

prižge otrok, ki se je tisto leto še posebej izkazal, v votlini Kristusovega 

rojstva v Betlehemu in ga prinese na Dunaj že kakšen mesec pred 

Božičem. Glavno prireditev, kjer predstavniki različnih skupin, 

večinoma so to skavti, prevzamejo Luč miru iz Betlehema, zato 

pripravijo šele na 3. ali 4. adventno soboto. Prireditev poteka vsako 



leto v drugi cerkvi na Dunaju v prisotnosti visokih predstavnikov 

različnih, predvsem krščanskih skupnosti in skavtov iz cele Evrope in 

Amerike. Organizatorji dajejo velik poudarek ekumenskosti akcije. Tudi 

letos nam bodo skavti prinesli »luč miru iz Betlehema«. Akcija luči miru 

iz Betlehema bo letos v Radovljici potekala takole: 

- v soboto 17.12.2022 bo sprejem pri večerni sveti maši ob 18:00. 

Skavti bomo sodelovali pri maši s petjem in branjem beril.  

- v nedeljo 18.12.2022 bo potekalo deljenje plamena po svetih mašah 

ob 8.00 in 10.00. Na voljo bodo sveče, za katere bodo skavti zbirali 

prostovoljne prispevke. 

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 nesrečo skozi vse leto, ki prihaja. Kadilo in oglje bo v 

času božične devetdnevnice pod korom. 

JEZUSOVO ROJSTVO, 25. december 

Na sveti večer (24. 12.) 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. 

SVETI ŠTEFAN: O Svetem Štefanu kroži legenda, da je z znamenjem 

križa ukrotil divjega konja, ki je pokleknil predenj. Svetega Štefana 

častimo kot zavetnika konj, konjarjev in kočijažev, zidarjev, 

krojačev,kamnosekov, tkalcev, tesarjev, sodarjev in kletarjev. 

Zavetnik je tudi zoper glavobol, pri zastajanju kamnov, zbadanju in 

obsedenosti. 

Sveti Štefan je med vernim ljudstvom postal zaščitnik konj in živine. 

Krščanski kmetje so se za blagoslov pri zdravju konj in živine obračali 

za priprošnjo k Svetemu Štefanu. Na praznik Svetega Štefana tudi po 

mnogih slovenskih krajih kmetje peljejo blagoslovit okrašene konje. Z 

njimi jezdijo okoli cerkve in jih blagoslovijo pred njo, pri obredu 

blagoslovijo še vodo in sol. Sol potresejo po polju in hkrati kropijo z 

blagoslovljeno vodo, “da suho vreme ne bi škodovalo”. 

Sveti Štefan, mučenec, je bil rojen okoli Kristusovega rojstva, 

najverjetneje v Jeruzalemu, kjer je leta 33 tudi umrl kot žrtev 

kamenjanja pravovernih judov, pod vodstvom mladega Savla, po 

spreobrnjenju pa enega največjih apostolov, Svetega Pavla.  

Pri sveti maši bomo 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 maši bo blagoslov soli, ki jo boste lahko odnesli domov. 

ADVENTNA AKCIJA: Vsako leto otroci dobijo brošuro Adventni 

koledar. V njem je karton, iz katerega lahko naredijo nabiralnik in vanj 

dajejo svoje darove za otroke v misijonih. Misijonarji potem te darove 

uporabijo za gradnjo šol, zavetišč, za pomoč otrokom pri učenju in 

podobno. Otroci naj nabiralnike prinesejo k jaslicam v župnijsko cerkev 

pred mašo na božič 25. 12. in pred mašo, na sv. Štefana, 26. 12.. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali in dali svoj dar! V imenu otrok v misijonih 

– Bog povrni!

MAŠNA ZNAMENJA: OBČESTVO Pri delavniškem bogoslužju v 

mnogih, posebno še v velikih cerkvah, sedijo verniki raztreseni 

vsaksebi po vsej cerkvi. Ljudje so se na to navadili in ne čutijo posebne 

potrebe, da bi se kam premaknili. V neki župniji je na začetku postnega 

časa župnik povabil vernike, naj se med tednom usedejo bolj spredaj, 

v prve klopi. Tako bodo lažje sledili projekcijam pesmi, ki so se jih vsak 

dan tudi pred sveto mašo učili ali so jih ponovili. Poleg tega bodo drug 

drugemu bolj blizu, čutili se bodo kot občestvo. Bliže človeku pomeni 

biti bliže Bogu. Vabilo je bilo utemeljeno na postnem spreobrnjenju. 

Tudi take male spremembe prinesejo nova doživetja, nove vidike. 

Večina vernikov je to razumela in sprejela. Sčasoma je med udeleženci 

delavniškega bogoslužja nastala taka povezanost, tak skupnostni duh, 

da so se po maši večkrat mnogi zadržali tudi pred cerkvijo v prijaznem 

in spodbudnem klepetu. Poznalo pa se je tudi sodelovanje pri 

bogoslužju. Ko je prišel ob obletnici smrti svoje mame nekdanji župljan 

k bogoslužju, se je čudil, kako prijetno vzdušje je v cerkvi in kakšno 

spremembo v razvoju k pravemu pokoncilskem razumevanju 

bogoslužja so prišli njegovi rojaki. Beseda občestvo prihaja od glagola 

občevati. Občevanje pomeni biti v zvezi, pomeni izmenjavanje med 

»jaz« in »drugimi«. Rezultat tega prizadevanja je občestvo. Občevanje 

in občestvo pripadata bistvu človeka. »Jaz« ima na vse strani vrata. 

Od njega vodijo na vse strani pota k »drugemu«. Ko drug drugega 

želimo razumeti, ko se drug na drugega obračamo z besedami, 

sprejemamo tudi njegove odgovore in nasprotno z življenjem 

»drugega« svoje življenje. Na tak način moremo stopiti tudi v občestvo 

z Bogom. Bog je v bistvu tudi občestvo: Oče, Sin in Sveti Duh. Božja 

podoba se najbolj konkretno lahko udejanja v občestvu vernikov. Ti so 

najbolj prepoznavni, če gojijo in živijo medsebojno ljubezen. Ta se na 

zunaj kaže v pripadnosti posameznika skupnosti. V njegovi skrbi za 

skupno dobro, v njegovi pripravljenosti služiti. Močnejša, kot je ta 

zavest v posamezniku, bolj se krepi moč občestva. V duhu apostola 

Pavla bi tudi za pravo občestvo lahko rekli: »Ne živim več jaz, ampak 

Kristus živi v meni« (prim. Gal 2, 20). 



SEZNAM BRALCEV: 

1. berilo: 2. berilo:

NEDELJA, 18. 

12. 
Iz 7,10-14 Rim 1,1-7 

4. adventna

nedelja

8.00 CVETO URŠIČ DARINKA DEŽMAN 
10.00 BREDA GAŠPERIN ROMAN GAŠPERIN 

NEDELJA, 25. 

12. 
Iz 52,7-10 Heb 1,1-6 

Božič 
8.00 SILVA PISEK RUDI MIKOLAJ 

10.00 UROŠ ZAPUŠEK JANJA BORIČ 

NEDELJA, 1. 

1. 
4 Mz 6,22-27 Gal 4,4-7 

Sv. Marija,  

Božja Mati 

8.00 ANAMARIJA NOVAK ROK ANDRES 
10.00 MOJCA FLAJS ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 8. 

1. 
Iz 42,1-4.6-7 Apd 10,34-38 

Nedelja 

Jezusovega 

krsta 

8.00 MARKO GRIMANI ALJA ŠTENDLER 

10.00 
BARBARA DEBELJAK 

RUS 
ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 15. 

1. 
Iz 49,3.5-6 1 Kor 1,1-3 

2. nedelja med

letom 

8.00 ROK PREŠERN STANKA REHBERGER 
10.00 ALENKA ROGELJ SANDI WILLEWALDT 

NEDELJA, 22. 

1. 
Iz 8,23-9,3 1 Kor 1,10-13.17 

3. nedelja med

letom 

8.00 ROK ANDERLE MAGDA ROZMAN 
10.00 ANDREJA JALEN MARIJA DIJAK 

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 11. 12. 
3. ADVENTNA NEDELJA

IDA, MUČ. 

8.00 
10.00 

 † ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† PFAJFARJEVI 

PONEDELJEK 12. 12 

D.M. IZ GUADALUPE 

6.00 

18.00 

ZA ZDRAVJE IN BLAGOSLOV V DRUŽINI 

† FRANČIŠKA GREGORC 

TOREK 13. 12. 
LUCIJA, DEV., MUČ. 

6.00 † LUCIJA AŽMAN 

SREDA 14. 12. 

JANEZ OD KRIŽA, DUH., UČ. 

6.00 

18.00 

† SUŠNIK IN PIKELJ 

† MUŠIČ 

† ALOJZ, 30. DAN IN VIDA ROZMAN 

ČETRTEK 15. 12. 

MARIJA BOJANC, MARIJA FABJAN, MUČ. 

6.00 

18.00 

† MARJANKA BRATKOVIČ 

† NEŽKA IN FRANC KACIN 
† JOŽE KASTELIC, 7. DAN 

PETEK 16. 12. 

DAVID, KR. 

6.00 

18.00  

ZA DUŠE V VICAH 

† ANICA JEREB 

SOBOTA 17. 12. 

LAZAR IZ BETANIJE, SP. MOŽ. 

18.00    † LUDVIK ČERNE 

NEDELJA 18. 12.  
4. ADVENTNA NEDELJA

MALAHIJA, PR. 

8.00  
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† WILLEWALDT IN ŠKULJ 

PONEDELJEK 19. 12. 

ANASTAZIJ, PP 

6.00 

18.00 

† STARI STARŠI PIKELJ, SUŠNIK IN OKORN 

† LEDRARJEVI 

TOREK 20. 12. 

EVGEN, MUČ. 

6.00 NA ČAST SVETEMU DUHU ZA ZMAGO V 

SLOVENSKEM NARODU 

SREDA 21. 12. 
PETER KANIZIJ, DUH., UČ. 

6.00 
18.00 

† JOŽEF HORVAT 
† DRUŽINA ŠOLAR 

ČETRTEK 22. 12. 

FRANČIŠKA CABRINI, RED. UST. 

6.00 

18.00 

† IVAN PODNAR 

† APOLONIJA IN JANEZ VODLAN 

PETEK 23. 12. 

JANEZ KANCIJ, DUH. 

6.00 

18.00 

† ANKA MATALN 

ŽIVI IN † GREGORC 

SOBOTA 24. 12. 
ADAM IN EVA, PRASTARŠA 

SVETI VEČER 

18.00  
24.00  

† IVAN KRIŽAN 
† PUŽMANOVI IN VORNOVI 

NEDELJA 25. 12.  

BOŽIČ 

GOSPODOVO ROJSTVO 

8.00 

10.00 

 

† GLIHOVČEVI 

STARŠI GAŠPERIN IN PETROVČIČ 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 26. 12. 
ŠTEFAN, DIAKON 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 

9.00  † JOŽE MEŽNAR 

TOREK 27. 12. 

JANEZ, AP., EV. 

7.00 V ZAHVALO 

SREDA 28. 12. 
NEDOLŽNI OTROCI 

18.00 † JANEZ AŽMAN 

ČETRTEK 29. 12. 

TOMAŽ BECKET, ŠK. 

18.00 † PAVLA EGART, 30. DAN 

PETEK 30. 12. 

SVETA DRUŽINA 

18.00  † GABRIJELA ROZMAN 

SOBOTA 31. 12. 
SILVESTER, PP. 

2. SVETI VEČER

18.00 † ALDO JOVAN 

NEDELJA 1. 1. 2023 

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI 

NOVO LETO 

8.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† VILMA GRIMANI 


