
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 6. 2. 

PAVEL MIKI, MUČ.  

18.00  † KATARINA TROŠT, OBL. 

TOREK 7. 2. 
KOLETA (NIKA), RED. 

7.00 † VINKO KLEMENC 

SREDA 8. 2. 

HIERONIM, RED. 

PREŠERNOV DAN 

18.00 † VALERIJA KODER 

ČETRTEK 9. 2. 
APOLONIJA, MUČ. 

18.00 † PAVLA EGART 
† FRANČIŠKA RAZSTRESEN, 30. DAN 

PETEK 10. 2. 

ALOJZIJ STEPINAC, ŠK. 

18.00  † ANGELA ROZMAN 

SOBOTA 11. 2. 

LURŠKA M. B. 

18.00 † ANTON IN JAKA AŽMAN 

† DANIELA SLEKOVEC, 30. DAN 

NEDELJA 12. 2. 

6. NEDELJA MED LETOM
EVLALIJA, MUČ. 

8.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† GAŠPERJEVI 
† METKA VELEPEC 

PONEDELJEK 13. 2 

KRISTINA, VD. 

18.00     † PAVLA JALEN 

TOREK 14. 2. 

VALENTIN, MUČ. 

 7.00     ZA NOVEDUHOVNE POKLICE 

SREDA 15. 2. 
KLAVDIJ, RED. 

18.00    PROŠNJA ZA USPEŠNO OPERACIJO 

ČETRTEK 16. 2. 

ONEZIM, ŠK. 

18.00    † JANEZ OBLAK, OBL. 

PETEK 17. 2. 

ALEŠ, SPK. 

18.00    ZA BLAGOSLOV IN VARSTVO VNUKOV 

† FANI ZUPAN 

SOBOTA 18. 2. 

FRANČIŠEK CLET, MUČ. 

18.00 † PAVEL IN LENČKA ZUPAN 

NEDELJA 19. 2. 

7. NEDELJA MED LETOM

BONIFACIJ, ŠK. 

8.00    

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† MIRKA ŠPINDLER 

VEČ LUČI 

Nemški pesnik Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) je menda pred 

smrtjo vzkliknil: »Več luči!« Dandanes, ko nas okoljevarstveniki 

opozarjajo na svetlobno onesnaženje, bi bilo po svoje primernejše geslo: 

»Manj luči!« To bi bilo tudi v skladu z geslom: »Manj je več.« Kakor koli, 

januarja je dan že nekoliko daljši kakor decembra. To pomeni, da je že 

več naravne svetlobe (»več luči«). Znan je rek: »O Kraljevem se dan 

podaljša, kolikor petelin čez prag skoči.« Manj znan je tale: »Na sv. Treh 

kraljev dan je dan za en petelinov kobalj (korak) daljši.« Luč kot naravna 

svetloba omogoča biološko življenje. »Obstaja pa tudi notranja luč, 

lastna Besedi, ki omogoča duhovno življenje in daje smisel bivanju« 

(Silvano Fausti, Skupnost bere Janezov evangelij, str. 19). Na novega 

leta dan, na slovesni praznik Marije, Božje matere, se pri sv. maši bere 

predgovor k Janezovemu evangeliju.  
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V njem med drugim beremo: »Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega 

človeka, je prihajala na svet« (1,9). Pozornost pri branju predgovora 

zbudi tole zaporedje: » … in življenje je bilo luč ljudem« (1,4 b). In če 

gremo še za korak nazaj, pridemo do Besede: »V začetku je bila Beseda 

in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog … Vse je nastalo po njej 

in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje 

je bilo luč ljudi.« V izhodišču je torej Beseda in Beseda je tista »resnična 

luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (1,1.3-4). Kristjani z izrazom Božja 

beseda po navadi označujemo Sveto pismo. Če je Božja Beseda obenem 

tudi Jezusovo osebno ime, kaj to pomeni za naše branje Svetega pisma? 

Odgovorimo lahko kar z besedami psalmista: »Tvoja beseda je svetilka 

mojim korakom, luč na moji poti« (Ps 119,105). V novem letu bi si lahko 

zadali, da bomo varčnejši pri uporabi umetne svetlobe – da se bomo 

držali gesla »manj luči« – in da bomo skrbeli za tisto luč, ki razsvetljuje 

našo notranjost. Torej: manj luči, s katerimi povzročamo svetlobno 

onesnaženje, in več »resnične luči, ki razsvetljuje vsakega človeka«. 

Resnično navdihnjeno in navdihujoče je Slomškovo geslo: »Sveta vera 

bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike.« Več 

Božje besede pomeni več vere, več luči in več (duhovnega) življenja v 

nas in okrog nas. 

 

NAŠI RAJNI: Terezija Tratar, roj. Kene, Radovljica; Janko Zupanc, 

Radovljica; Frančiška Razstresen, roj. Košir, Radovljica; Daniela 

Slekovec, roj. Horvat, Kamna Gorica; Marjeta (Metka) Velepec, roj. 

Mulej, Radovljica. Gospod, daj jim večni pokoj. 
 

2 S.M. za † Alojza Rozmana je darovala ga. Ažmanova. 

2 S.M. za † Janka Zupanca je darovala Marjana Štendler. 

2 S.M. za † Janka Zupanca so darovali sosedje. 

Bog povrni. 
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti 

maši v župnijski cerkvi. Vabljeni. 
 

ČIŠČENJE CERKVE: 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! 
 

 
 

 

STATISTIKA 2022 

KRSTI: 

V letu 2022 je bilo v Radovljiški župniji 18 krstov (2021- 25, 2020 – 

13,2019 – 26,2018 – 28, 2017 – 31), 15 dečkov in 10 deklic.  

Otrok iz cerkvenega zakona je bilo krščenih 6, iz civilnega zak. 3 

nezakonskih pa 9. Od teh je bilo 5 krščencev iz drugih župnij.  

CERKVENE POROKE: 

V preteklem letu je cerkveno poroko v naši župniji sklenilo  5 parov 

(2021 – 4, 2020 – 9, 2019 – 7, 2018 – 14, 2017 - 6). 3 pari iz domače 

župnije in 2 para od drugod. 

K PRVEMU OBHAJILU je pristopilo 13 otrok (2021 – 17, 2020 – 21, 2019 

– 23, 2018 – 21). Pri svetih mašah pa je bilo v celem letu razdeljenih 

29.000. obhajil.  

ZAKRAMENTE NA DOMU prejme 10 ostarelih in bolnih, ki ne morejo priti 

v cerkev. Vsak drugi in četrti petek je tudi maša v domu dr. Janka 

Benedika  in prejmejo obhajilo po sobah vsi tisti, ki to želijo. 

CERKVENO POKOPANIH je bilo 52 župljanov (2021 – 31, 2020 – 38, 

2019 – 32, 2018 – 39, 2017 – 32, 2016 – 26), od tega 30 žensk in 22 

moških. Najstarejša umrla ženska je imela  97 let, najmlajša umrla 

ženska je imela 62 let. Povprečna starost žensk ob smrti je bila 82,1 let 

(2021 – 87,7,2020 – 85, 2019 – 82,6). Najstarejši moški je ob smrti  

dopolnil 92 let, najmlajši pa 32 let. Povprečna starost umrlih moških je 

bila 79 let (2021 – 77,2, 2020 – 82,45, 2019 – 68). Povprečna starost 

vseh umrlih je bila 80,8 let (2021 – 80,6, 2020 – 83,6, 2019 – 77,56, 

2018 – 78,3; 2017 – 74,6). 10 pokojnih je bilo previdenih. 

Ob začetku leta se je v veroučno šolo vpisalo 144 otrok (2021 – 161, 

2020 – 154, 2019 – 186) veroukarjev. Verouk poučujeva dva kateheta, 

župnik in katehistinja. 

Za leto 2022 je bilo pri maši ob nedeljah povprečno 350 ljudi. Še to je, 

žal, velikokrat odvisno od vremena…(2019 – 385, 2018 – 297, 2017 – 

401) ljudi. To je seštevek dveh nedelj v letu, ki se deli z 2. Običajno se 

šteje marca in novembra, ko je pri mašah manj ljudi. 



Skrb vzbuja dejstvo, da verno občestvo ne hodi k prazničnim mašam 

med tednom, prve petke in prve sobote. Cerkvena zapoved nas uči, da 

bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. 

GOSPODARSTVO: 

V letu 2022 smo odplačali ves dolg, ki smo ga imeli z obnovo naše 

župnijske cerkve. V prihodnosti nas čaka obnova treh stranskih oltarjev, 

križevega pota, obnova sredinskih klopi v župnijski cerkvi, korne ograje, 

nova razsvetljava v cerkvi. Priporočam se vam še naprej za vaše darove, 

še posebej z mesečnimi ofri. Hvala vsem za vaše darove.  

FINANČNO POSLOVANJE ŽUPNIJE RADOVLJICA 
 

Ali naša župnija plačuje davke državi? 
 

Seveda. Župnija plača davek pri vsakem plačanem računu, pri vsaki 

obnovi (žal je tudi za sakralne objekte najvišji davek, in sicer 22 %!) 

ter od vseh pridobitnih prihodkov ob koncu obračunskega obdobja 

(DDPO, 19 %). Od darov se davka ne plačuje, se jih pa vodi kot 

prihodek župnije. Računovodstvo naše župnije vodi računovodsko 

podjetje, ki opravlja to storitev tudi drugim župnijam škofije. 
 

Od kod prihodki župnije Radovljica? 
 

Kakor druge župnije tudi župnija Ljubljana Radovljica živi predvsem 

od darov vernikov, ki jih prejme večinoma ob pobiranju pušice 

pri bogoslužju. Povprečna pušica se je ob krizi koronavirusa in 

zmanjšanju števila nedeljnikov seveda zmanjšala, še vedno pa smo 

lahko hvaležni za vse, ki čutite povezanost s krajevno Cerkvijo in jo 

podpirate. Darove pobiramo pri nedeljskih in prazničnih bogoslužjih, pa 

tudi ob pogrebni ali poročni maši. 

Drugi vir prihodkov v župniji pa so najemnine. 
 

Ali so darovi, pobrani pri bogoslužju, namenjeni duhovniku? 
 

To ne drži. Vse poslovanje duhovnika kot fizične osebe je strogo 

ločeno od župnije, ki je pravna oseba. Tako duhovnik kot župnija 

imata vsak svoj račun. Vsi darovi, pobrani v cerkvi, so za župnijo. Vse 

je natančno prešteto in položeno na TRR župnije Radovljica. 

Izjeme so le: Božični ofer (po sklepu ŽPS-ja, ko je ofer namenjen 

vzdrževanju domačega duhovnika), darovi ob blagoslovu jedil (»pirhi«) 

in darovi za prošnje maše, pa ob posebnem oznanilu, da je pušica 

namenjena za duhovnika ali drug namen. 
 

Ali duhovnik prejema plačo? 
 

Ne, duhovnik nima »stalnega« dohodka. Preprosto živi od darov 

vernikov. Po kanonskem pravu Cerkve je upravičen do daru za mašo, 

ki v Sloveniji, žal, predstavlja osnovni vir prihodka, zato je tudi dar za 

mašo pri nas med najvišjimi. Duhovnik kot vsak državljan Slovenije 

plačuje prispevke za pokojninsko dobo, kot verski predstavnik je 

upravičen do delnega plačila prispevka. Druge prispevke pokrije 

»delodajalec« Nadškofija Ljubljana, delno pa vsak duhovnik sam. 

Enkrat letno je na ravni nadškofije nabirka namenjena socialnemu 

zavarovanju duhovnikov. Duhovniki plačujejo tudi dohodnino, 

razdeljeni so po treh stopnjah, glede na velikost župnije. 
 

Kakšno je materialno stanje naše župnije, kako je s prihodki, 

mašnimi štipendiji? 
 

Stanje župnijske blagajne glede prihodkov je dobro. Lahko smo 

veseli velikodušnosti in žrtve mnogih, pa tudi dejstva, da smo po obnovi 

naše župnijske cerkve ves dolg, odplačali.  

Tudi za duhovnika je v naši župniji, hvala Bogu, dobro poskrbljeno. 

Mašnih štipendijev, torej darov za mašo, je dovolj (ni povsod tako, 

niti po večjih župnijah!), oddajamo jih duhovnikom, ki jih nimajo. 

 

DOBRO JE VEDETI ... 

... da je vse, kar namenite Cerkvi, skupno, torej NAŠE. 

... da veliko ljudi res povsem prostovoljno, brezplačno in tudi z 

veliko truda namenja svoj čas in sredstva, da naše občestvo živi. 

... da moramo versko in kulturno dediščino, ki nam je zaupana v 

posest, varovati, zanjo skrbeti, in imeti primeren odnos do tega, 

kar je skupno. 

... da moramo biti hvaležni za duhovnika, ker ni samoumevno, 

da ga imamo. 

 

MAŠNA ZNAMENJA - TELESNA DRŽA  

Zgodilo se je v Varšavi na Poljskem. V eno od cerkva sta prišla očka 

srednjih let in njegova hčerka. Zadaj pod korom je očka pokleknil na obe 

koleni in glavo sklonil globoko predse. Tako je ostal pet, deset minut. 

Otrok je napravil enako. Hčerka je očeta večkrat s strani pogledovala, 

kdaj se bo oče premaknil. Ta je ostal globoko zbran. Čutilo se je, da to, 

kar se kaže na zunaj, doživlja tudi s srcem. Njegova telesna drža je bila 

močna govorica. Blagor otroku, ki je v mladosti priča takim pomembnim 

znamenjem. Vse življenje mu bo ostalo v spominu. Tudi vsi drugi so 

dobrohotno komentirali prizor in njegovo sporočilo. Taka dejanja imajo 

daljnosežne posledice. Obogatijo vse, ki jih opazijo. Temeljna 

bogoslužna drža je stoja. Stoječi človek predstavlja Vstalega Jezusa. To 

je razvidno iz najstarejših besedil cerkvenih učiteljev. Tertulijan že v 2. 

stoletju piše, da mora ob nedeljah (tedenska velika noč) in ves 

velikonočni čas (50 dni po veliki noči do binkošti) občestvo pri maši stati. 

Iz te tradicije lahko razumemo, da ima tudi v sedanjem bogoslužju stoja 



prednost. Ljudski občutek je drugačen. Kljub temu naj bi pri vstopu in 

začetku, pri aleluji in evangeliju, veroizpovedi in prošnjah ljudstva, 

očenašu in sklepnem blagoslovu občestvo stalo. Stara germanska 

tradicija je bolj naklonjena klečanju. Občestvo naj sedi pri poslušanju 

beril in med darovanjem. Seveda pa po drži telesa ne moremo presojati 

notranje verske drže posameznika. Res je, da po telesni obliki spoznamo 

notranjo držo: na  

telesu dušo, na vidnem dogajanju duhovno skrito dogajanje. Zato je 

pomembno, da je tudi naše telo, naša telesna drža pomembna pri 

obhajanju svete maše. Zato so dana tudi navodila in pravila v Cerkvi.  

Telo mora biti v bogoslužju vključeno, povzeto v človeško enoto. S tem 

vzdržuje, pospešuje in izraža dejavnost osebe. Telo je prejemnik milosti. 

Kristus bo prav po milosti tudi »preobrazil naše borno telo, da bo 

podobno njegovemu poveličanemu telesu« (Flp 3, 21). To preobraženje 

se je že začelo. Pri bogoslužju se nadaljuje in uresničuje. 
 

 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 29. 1.  Sof 2,3; 3,12-13 1 Kor 1,26-31 

4. nedelja med letom 
8.00 CVETO URŠIČ DARINKA DEŽMAN 

10.00 ALENKA ROGELJ SANDI WILLEWALDT 

NEDELJA, 5. 2.  Iz 58,7-10 1 Kor 2,1-5 

5. nedelja med letom 
8.00 SILVA PISEK RUDI MIKOLAJ 

10.00 UROŠ ZAPUŠEK JANJA BORIČ 

NEDELJA, 12. 2.  Sir 15,15-20 1 Kor 2,6-10 

6. nedelja med letom 
8.00 ANAMARIJA NOVAK ROK ANDRES 

10.00 MOJCA FLAJS ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 19. 2.  3 Mz 19,1-2.17-18 1 Kor 3,16-23 

7. nedelja med letom 
8.00 MARKO GRIMANI ALJA ŠTENDLER  

10.00 BARBARA DEBELJAK RUS ROBERT ŠIFRER 

 

 

 

 

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 22. 1. 

3. NEDELJA MED LETOM  

VINCENCIJ, DIAKON, MUČ. 

8.00 

10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† VALENTIN ROGAČ 

 

PONEDELJEK 23. 1.  
HENRIK, DUH. 

18.00 † TONČKA MAREN 
 

TOREK 24. 1. 

FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠK., UČ. 

7.00 V ZAHVALO 

SREDA 25. 1. 

SPREOBRNITEV AP. PAVLA 

18.00 † VALENTIN REZAR 

† FANI ZUPAN, 7. DAN 

 

ČETRTEK  26. 1. 
TIMOTEJ IN TIT, ŠK. 

18.00 † TONE KUNČIČ 

PETEK 27. 1. 

ANGELA MERICI, UST. URŠULINK 

18.00  † FRANČIŠKA IN MIHA MENCINGER 

 

SOBOTA 28. 1. 

TOMAŽ AKVINSKI UČ. 

18.00                                                                            † FRANČIŠKA ŠMID, OBL. 

NEDELJA 29. 1.  
4. NEDELJA MED LETOM 

VALERIJ, ŠK. 

8.00  
 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JOŽE ŠLIBAR 

† MILENA MATKOVIĆ 

PONEDELJEK 30. 1. 

MARTINA, MUČ. 

18.00 

 

† FRANC REMEC, OBL. 

 

TOREK 31. 1. 

JANEZ BOSCO, UST. SALEZ. 

7.00 

 

† VALERIJA ZALOKAR 

SREDA 1. 2. 

BRIGITA IRSKA, OP. 

 / 

 

ČETRTEK 2. 2. 

GOSPODOVO DAROVANJE - SVEČNICA 

18.00 ŽIVI IN † JAKOVČEVI 

 

PETEK 3. 2. 

BLAŽ, ŠK., MUČ. 

18.00 † ALOJZ KOMAC 

 

SOBOTA 4. 2. 
OSKAR, ŠK. 

18.00  
 

† VALENTINA ROZMAN 
 

NEDELJA 5. 2. 

5. NEDELJA MED LETOM  

AGATA, DEV., MUČ. 

8.00 

10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† MARIJA ŠEBJANIČ 

 


