
 

NE – 1.1.2017 
NOVO LETO-
MARIJA,  MATI 
CERKVE 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
+ Marija Burja, 1. obl. 
+ Evgela, Mikloška in Cita Finžgar 

PO – 2.1. 18.00 ++ Franc Černe - Hrušnikov 

TO – 3.1. 18.00 Za srečno nosečnost in porod  

SR – 4.1.        18.00 + Eli Černe 

ČE – 5.1. 18.00 ++ Marija in Franc Robida obl. (dar družine Majer) 

PE – 6.1. 9.00 
18.00 

Po tamkajšnjem namenu                       PRI SESTRAH 
++ Mimi in Adi Mulej ter Šlibarjevi 

SO – 7.1. 8.00 po namenu 

NE – 8.1. 
JEZUSOV KRST  

8:00 
10:00 
18.00 

Za farane 
+ Jože Černe 
+ Ana Markelj, 30. d.  

PO – 9.1.  18.00 ++ starši in Mimi Trpinc 

TO – 10.1.  18.00 ++ vsi Mačkovi in Erženovi 

SR – 11.1.         18.00 + oče Janez Pazlar 

ČE – 12.1.        18.00 + Berta Bonačić, 30. d.  

PE – 13.1.        18:00 ++ starši Zaletel  

SO – 14.1.  8.00 ++ Terezija in Karel Jenko  

NE – 15.1. 
2. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
++ Nada in Anton Černe 
++ Francka in Matevž ter visi pokojni Rantovi 

PO – 16.1. 18.00 ++ Pavla Piber, obl. ter sestri Minca in Jerca  

TO – 17.1. 18.00 v dober namen  

SR – 18.1. 18.00 ++ Janc, Zupan in Vidic 

ČE – 19.1. 18.00 + Radovan Pavičević 

PE – 20.1.        18.00 + teta Ivanka Pazlar 

SO – 21.1. 8.00 Za zdravje 

NE – 22.1. 
3. NEDELJA MED 
LETOM 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
Še ni namena za sveto mašo 
++ Frenk Koder in Ivana Potočnik  

PO – 23.1. 18.00 Za zdravje 

TO – 24.1.   18.00 + Frančiška Rozman  

SR – 25.1.         18.00 + Peter Zupan, obl. 

ČE – 26.1.   18.00 + Jelka Hribar 

PE – 27.1.         18.00 ++ Franc in Klemen Janc 

SO – 28.1.  8.00 Po namenu  

NE – 29.1. 
4. NEDELJA MED 
LETOM  

 8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
Še ni namena za sveto mašo 
Še ni namena za sveto mašo 
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PRI JASLICAH 

 

Iz teme svetega adventnega časa z očmi betlehemskih pastirjev hitimo k 

nenavadni svetlobi sredi spečega in v temo pokritega sveta. Človek je pred 

več kot 2000 leti prepoznal, da sta se približala nebo in zemlja in da je vzšlo 

še eno Sonce – Jezus Kristus, Božji Sin in naš Odrešenik.  

Iz jaslic Bog s človeškimi očmi gleda človeško oko, utrujeno od iskanja 

upanja. Človek se zruši, poklekne in pade z obrazom do tal. Siromaka je 

objela Božja bližina. In Božje oko je razlilo nebeškost vse do naših jaslic. 

Kakšna reka časa in kako raznovrstni labirinti poti, da nas Bog najde pri 

jaslicah, kjer si Stvarnik in stvar tiho povesta, da sta eno, da sta se pogrešala 

in da bosta šla odslej skupaj po darovih Duha k Očetu.  

Zato se tudi mi pri jaslicah pogrešamo in iščemo drug drugega. Medsebojno 

bližino, uresničeno v molitvi, oblečeni v angelski oblak dišečega kadila. V 

tem ovoju Razodetja v zakramentu presvete evharistije objema človeško 

družino, še potujočo, očiščujočo in že poveličano Cerkev Božjih otrok.  

Pojdite k jaslicam. Pojdite do Boga. Človek je velik le takrat, ko je na kolenih 

pred Bogom. 

 

Srečanja z Bogom v božični noči vam iz vernega srca voščimo župnik Janez 

Ferkolj, g. salezijanec Vinko Cingerle in sestre Hčere Marije Pomočnice. 

 

 

 

 



 Vsi farani lepo povabljeni, da se vsaj katerega od dnevov udeležite 
svete maše v času božične osemdnevnice od 17. do 24. 12. Otroci 
bodo za spodbudo pri maši vsakokrat dobili ovčko za k jaslicam. Ob 
posameznih dnevih naj, če je le mogoče, veroučenci pridejo po 
sledečem razporedu: ponedeljek: 6. r.; torek: 2. in 4. r.; sreda: 7. in 8. r.; 

četrtek: 3. r.; petek. 1. in 5. r. Pobožnost bomo sklenili 24. 12. pri maši 
ob 8h zjutraj.  

 V sredo 21. 12. ste po maši povabljeni pomagati okrasiti božično 
drevo in kaj poprijeti pri postavljanju jaslic.  

 V župnijski pisarni se lahko prijavite za pobožnost »Marijo nosijo«. 

 Od 19. do 23. 12. lahko od 17h do 17h 45 pristopite k zakramentu 

sprave – spovedi. Vsekakor poskrbite, da boste šli k spovedi. O tem 

obvestite tudi svoje domače in prijatelje.  

 Na sveti večer pred božičnim praznikom bo cerkev do 17h 

zaklenjena. Nato bo ob 18h sveta maša, ki se je udeležite predvsem 

tisti, ki ne morete priti k polnočnici, ki bo kakor ime pove ob 24h. 

Doma se skušajte zbrati ob jaslicah in se Bogu izročite v varstvo ter 

prosite milosti za ljubezen, zvestobo, razumevanje in vsakdanji kruh. 

Domove ob molitvi rožnega venca blagoslovite z blagoslovljeno 

vodo ter pokadite s kadilom.  

 Na božič bodo svete maše po nedeljskem urniku. Ob 10h bo sveto 

mašo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. 

 Na praznik sv. Štefana bo pri maši blagoslov soli.  

 Na praznik nedolžnih otrok v sredo, 28. decembra, bo v kapeli Svete 

družine pri sestrah molitev za družine pred Najsvetejšim od 16h do 

19h. Ob 18h 30 bodo večernice s skupnostjo. Lahko se pridružite 

kadarkoli. 

 Na praznik nedolžnih otrok bo po večerni sveti maši ob 19h tudi 

božični koncert vokalne skupine Canticum novum. Lepo vabljeni. 

 V petek 30. 12. bo ob 15h zahvalna sveta maša na otoku. Za 

brezplačni prevoz bodite od 13h dalje v pristanišču pod Vilo Bled. Pri 

maši bodo igrali orgličarji iz Poljanske doline.  

 Na zadnji dan v letu 2016 bo v župnijski cerkvi sv. maša ob 8h zjutraj, 

nato pa ob 23h na Rečici. Opolnoči bo v tihoti blagoslov z 

Najsvetejšim zakramentom. Za zadnjo pešpot v letu 2016 se ob 22h 

z baklami zberite pred našo župnijsko cerkvijo. Tudi na ta večer ob 

molitvi blagoslovite in pokadite svoje domove in ostalo imetje.  

 Na novega leta dan bodo svete maše tako kot običajno ob 

nedeljah.  

 Na sveti večer pred praznikom svetih treh kraljev kakor običajno 

blagoslovite in pokadite svoje domove. Na tretji sveti večer (5. 1.) bo 

pri sveti maši blagoslov vode, kadila in krede. Na praznik bodo pri 

sveti maši sodelovali koledniki, ki jim v času med božičem in novim 

letom radi odprite vrata svojega doma, sprejmite njihovo voščilo in 

če morete, prispevate dar za otroke v revnih deželah oz. misijonih.  

 Z veroukom bomo po božično novoletnih praznikih ponovno pričeli v 

ponedeljek 9. 1.  

 V soboto 14. 1. bo ob 20h v Marijinem domu pogovorni večer z 
naslovom Bog v vsakdanjem življenju, gosta bosta Helena in Aleš 
Rozman. 

 V petek 13. 1. bo po večerni sveti maši koncert pevskega zbora 
Triglav-Lesce, Bled. Lepo vabljeni.  

 V petek 20. 1. bo po večerni seti maši predavanje in pričevanje o 
Božjem služabniku škofu Antonu Vovku. Gost bo msgr. Anton Slabe.  

 Prostori karitas bodo na Slovenskem trgu 2 ponovno odprti vsako prvo 
sredo v mesecu od 17h do 18h.  

 Od 10. do 12. 2.  bo v Marijinem domu pri sestrah potekal duhovni 
vikend za družine na temo molitve. 

 G. Jurij Rakuš iz Begunj od 28. aprila do 1. maja vabi na romanje v 
Medžugorje. Prijavite se na 041515070. 

 
 
 
 

MAŠNI NAMENI OD 19. 12. 2016 DO 29. 1. 2017 
 

PO – 19.12.  18.00 + Berta Bonačić, 7. d.  

TO – 20.12.  18.00 ++ Alojz Vidic in za duše v vicah 

SR – 21.12. 18.00 + Anton Sodja 

ČE – 22.12. 18.00 V zahvalo za vse milosti 

PE – 23.12. 18.00 V zahvalo za srečen zakon in družino 

SO – 24.12. 
SVETI VEČER 

8.00 
18.00 
24.00 

++ Minka in Alojz Ambrožič 
Po namenu  
+ Marjan Jarc 

NE – 25.12. 
BOŽIČ 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
+ Marjana Pretnar  
+ Branko Mandelc, 5. obl. 

PO – 26.12. 10.00 
18:00 

Po tamkajšnjem namenu                          PRI SESTRAH  
++ Jožica in Janez Svetina ter sin Janez in hčerka 
Marjana Gabršček 

TO – 27.12. 18.00 + Ana Markelj, 7. d.  

SR – 28.12. 18.00 + Francka Pogačar 

ČE – 29.12. 18.00 ++ pokojni Ličen in Vrankar 

PE – 30.12. 15.00 
18.00 

V zahvalo Mater Božji – Kraljici na jezeru             OTOK 
+ Janez Kočevar 

SO – 31.12. 8.00 
23.00 

V zahvalo za sveto leto; + Ajda Rus, 1. obl.  
++ Anica in Franc Vovk ter Ševljovi                 REČICA 

 


