
 

NE – 12.2. 
6. NEDELJA 
MED LETOM 
 

8.00 
10.00 

 
18.00 

Za farane 
Za brate in sestre ter nečake in nečakinje, 
da bi bili odprti za Božjo milost 
V zahvalo za vse razvezane vozle 

PO – 13.2. 18.00 + Jelka Hribar  

TO – 14.2. 18.00 Za zdravje 

SR – 15.2. 18.00 + Katarina Krušič  

ČE – 16.2. 18.00 ++ Marija in Janez Pretnar  

PE – 17.2. 18.00 + Marjan Jarc 

SO – 18.2. 8.00 ++ Marjana in Miha Kelbl 

NE – 19.2. 
7. NEDELJA 
MED LETOM 

8:00 
10:00 
18.00 

Za farane 
++ Marija in Valentin Zupan 
+ Stanko Bijol, obl. 

PO – 20.2. 18.00 + mama Frančiška Pazlar  

TO – 21.2. 18.00 Za ljubezen in srečo v zakonu  

SR – 22.2. 18.00 + Anton Vidic, 30. d.  

ČE – 23.2. 18.00 + Marija Šalaja 

PE – 24.2. 18:00 ++ Klemen in Franc Janc  

SO – 25.2. 8.00 V zahvalo za vse prejete milosti v minulem 
letu   

NE – 26.2. 
8. NEDELJA 
MED LETOM 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
++ pokojni iz družine Godina  
++ Vinko in starši Potočnik  

PO – 27.2. 18.00 ++ Jože Poljanec in starši   

TO – 28.2. 18.00 ++ Ana in Franc Rekar  

SR – 1.3. 18.00 ++ Nežka in Štefan Premzl  

ČE – 2.3. 18.00 ++ Janez Kokalj in Marjeta Brlec, obl.  

PE – 3.3. 18.00 ++ Marija in Jordan Blaževič  

SO – 4.3. 8.00 Za sorodnike  

NE – 5.3. 
1. POSTNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
++ Mojca in Jože Toman  
++ za vse pokojne iz družine Korošec 

PO – 6.3. 18.00 + Sergij Gradnik, 30. d.  

TO – 7.3. 18.00 V zahvalo za dolg in uspešen zakon  

SR – 8.3. 18.00 ++ Francka in Ivan Zupan  

ČE – 9.3. 18.00 ++ pet bratov Premzl  

PE – 10.3. 18.00 + Franc Burja, obl. 

SO – 11.3. 8.00 Za prijatelje  

NE – 12.3. 
2. POSTNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
++ pokojni iz družine Kociper 
++ Marija in Anton Plemelj  
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SVEČNICA – PLAMEN ŽIVLJENJSKE DARITVE 

 

V kakšne daljine predirajo že ugašajoče oči vidca Simeona, ko starši 

prinesejo Jezusa v tempelj. Tudi Marija mora pogledati tja. Do globin, kamor 

bo segel meč bolečin. Sv. Ambrož pravi: »Vsem bo ta luč svetila. Toda samo 

tisti jo bodo mogli dojeti, ki nosijo hrepenenje po jasnosti večne luči.« Biti 

bodo morali novi ljudje. A biti »nov človek« pomeni toliko, kolikor biti 

izpostavljen nasprotovanju, nositi »Gospodovo breme«, biti pripravljen na 

mnoge bridkosti, pridružiti se Odrešeniku v njegovem trpljenju, ki je po Božjih 

načrtih edina pot k zveličanju. 

Plamen krstne sveče nas spominja na trenutek, ko smo pri krstu 

postali novi ljudje – Kristusova luč. Poklicani smo bili, da se naše telo pretopi v 

vosek posvečujoče milosti in zgori v hvalnico Bogu. Kakor z vidnim ognjem 

prižgane luči, tako naj bodo tudi naša srca razsvetljena z nevidnim ognjem, 

to je z lučjo Svetega Duha, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim 

očesom ter da bomo tako po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k 

neminljivi svetlobi.  

V luč spremenjeno olje ali vosek sta predpodoba tistega, kar kristjan 

v veri pričakuje ob vstajenju. Zato pri bogoslužju na oltarjih gorijo sveče. 

Sveče prižigamo tudi pred milostnimi podobami, pri katerih kristjani iščejo 

tolažbo za svoje in utrujene duše drugih ljudi. Naj naše življenje zgori in se 

použije v Bogu.  

Janez Ferkolj, župnik 



 2. februarja bomo obhajali praznik Gospodovega darovanja – 
svečnico. Pri sveti maši ob 18h bo blagoslov sveč, ki si jih 
priskrbite za različne priložnosti domačega molitvenega 
življenja, za plamen ob umirajočem ter pred pogrebom. Sveta 
maša bo ob 9h tudi v kapeli Svete družine pri sestrah.  

 Na god sv. Blaža, 3. februarja, bo sveta maša 18h v župnijski 
cerkvi. Pri maši boste imeli priložnost prejeti blagoslov grla na 
priprošnjo sv. Blaža, blagoslovili pa bomo tudi sadje, kruh in 
sadne bonbone. Na otoku zaradi ledu ne bo maše.  

 Delavniške svete maše bodo, dokler se ne otopli, v župnijski 
kapeli.  

 Na pepelnično sredo, 1. marca, bo ob 18h sveta maša s 
pepelenjem. Ta dan se začne 40. dnevni postni čas in velja 
strogi post, ko se smemo le enkrat na dan do sitega najesti, 
zagotovo pa se zdržimo vseh mesnih jedi. Posta naj se 
pogumno držijo tudi otroci in mladi.  

 Če bi rad kdo kaj osebno vprašal, svetoval ali pripomnil glede 
pastoralnega in gospodarskega utripa v naši župniji, se 
oglasite v prostorih župnišča, 1. marca med 14. in 17. uro.  

 V postnem času bomo skupaj obhajali pobožnost križevega 
pota ob petkih ter ob nedeljah. 3. marca pripravi križev pot 
skupina karitas, v nedeljo 5. marca pa bo križev pot ob 15h na 
otoku. V petek 10. marca pripravijo križev pot člani ŽPS, v 
nedeljo 12. marca pa bo pobožnost ob 15h v župnijski cerkvi 
sv. Martina.  

 Duhovno-načrtovalni vikend animatorjev za poletni oratorij bo 
17. in 18. marca na Koprivniku. Oratorij bo v naši župniji letos 
potekal od 3. do 8. julija.  

 Duhovne vaje v tišini za mlade in odrasle bodo od 16. do 19. 
marca v Marijinem domu pri naših sestrah. 

 Na tiho nedeljo, 2. aprila, bomo imeli postno romanje v 
Šmarje pri Jelšah. Od tam izhaja tudi s. Barbara Močenik, HMP, 
ki biva v blejski sestrski skupnosti. Odhod avtobusa z avtobusne 
postaje bo ob 12h 30. Za romanje se prijavite v župnijski pisarni 
ali po elektronski pošti info@zupnija-bled.si. 

 Veroučence in njihove starše posebej spodbujamo, da radi 
pridejo k nedeljski sveti maši. Sveta maša je vir in vrhunec 
življenja in poslanstva Cerkve ter milostni vodnjak, kjer 
zajemamo skrivnost vere, brez katere je človekovo življenje 
votlo. 

 V dneh, ko po slovenskih šolah in fakultetah potekajo 
informativni dnevi, se starši veliko pogovarjajte s svojimi otroki o 

njihovem poklicu ter pretehtajte možnosti in zmožnosti, ki jih 
imate. Od svojih otrok ne zahtevajte preveč, prav tako glejte, 
da bodo imeli poklic, ki ga bodo z veseljem opravljali in ki ima 
značaj trdnosti, urejenosti in realno možnost za zaposlitev. Pred 
odločitvami radi skupaj molite in se priporočite Svetemu Duhu 
za razsvetljenje.  

 Vsako sredo je ob 19h 30 sveta maša v bolniški kapeli na 
Jesenicah. Obvestite tudi svoje sorodnike in znance. Če bi kdo 
od onemoglih rad prejemal sveto obhajilo na svojem domu 
ob prvih petkih v mesecu, sporočite v župnijsko pisarno. 
Pravočasno poskrbite tudi za bolniško maziljenje in sveto 
popotnico bolnim in ostarelim.  

 Skupine, ki ob ponedeljkih čistijo cerkev vabijo dodatne roke. 
Če ima katera od gospa za to čas in veselje, je zelo 
dobrodošla.  

 Iskrena hvala vsem, ki ste s svojimi močmi in talenti pripomogli 
k obhajanju božičnih praznikov.  

 V spomladanskem času bomo začeli z obnovo zunanjosti 
cerkve Matere Božje, Kraljice na jezeru.  

 
 

MAŠNI NAMENI OD 30. 1. DO 12. 3. 2017 
 

PO – 30.1.  18.00 ++ rodbine Jan in Slivnik ter Hadalin in Bevk 

TO – 31.1.  18.00 + Annette van Rijk 

SR – 1.2. 18.00 + Cilka Zakopar 

ČE – 2.2. 
SVEČNICA 

9.00 
18.00 

Po tamkajšnjem namenu             PRI SESTRAH 
+ Sergij Gradnik, 7. d.  

PE – 3.2. 18.00 ++ Jaka Kunšič in pokojni pletnarji 

SO – 4.2. 8.00 + Jelka Hribar  

NE – 5.2. 
5. NEDELJA 
MED LETOM 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane; + Pavel Tolar  
+ Cecilija Mežan   
++ Tončka in Franc Ocepek 

PO – 6.2. 18:00 ++ starši, sestra in brata Pangerc 

TO – 7.2. 18.00 ++ Ana in Adolf Mulej  

SR – 8.2. 18.00 + Viktorija Poklukar, 50. obl. 

ČE – 9.2. 18.00 ++ Ana in Adolf Mulej  

PE – 10.2. 18.00 ++ Leopold Zonik, 30. d., Jelka Hribar  

SO – 11.2. 8.00 Po namenu   
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