
 

NE – 26.3. 
4. POSTNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
++ Pavla in Jože Potočnik  
++ Marica in Jovo Vasič  

PO – 27.3. 19.00 + Marjana Pretnar  

TO – 28.3. 19.00 Po namenu  

SR – 29.3. 19.00 Za osebno duhovno stanovitnost  

ČE – 30.3. 19.00 ++ Francka in Jože Burja  

PE – 31.3. 18.00 
19.00 

++ Ivanka in Janez Pintar                    REČICA 
+ Mici Pogačar, 1. obl.  

SO – 1.4. 8.00 + Marjeta Brlec 

NE – 2.4. 
TIHA NEDELJA  

8:00 
10:00 
19.00 

Za farane 
++ Marija in Franc Mandelc, obl.  
++ starši in stric Cena – Porovi  

PO – 3.4. 19.00 + Irena Curk  

TO – 4.4. 19.00 + Janez Žerovec, 30. d.  

SR – 5.4. 19.00 + Emil Čarni, obl.  

ČE – 6.4. 19.00 ++ starši Prskalo in brat Marjan  

PE – 7.4. 18.00 
19:00 

+ Jožef Pintar                                          REČICA 
+ Robert Šafarič   

SO – 8.4. 8.00 + Frančiška Kolman, 30. d.  

NE – 9.4. 
CVETNA NEDELJA  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
++ Matevž in Frančiška ter sestra Marica  
++ Peter Žemva in starši  

PO – 10.4. 19.00 Za zdravje  

TO – 11.4.. 19.00 + Anton Žnidar, 30. d.  

SR – 12.4. 19.00 + Marija Kociper  

ČE – 13.4. 
VELIKI ČETRTEK 

19.00 + Marjan Jarc  
+ Rozalija Potočnik, 7. d.  

PE – 14.4. 
VELIKI PETEK  

15.00 
19.00 

Pobožnost križevega pota na pokopališču  
Obredi velikega petka  

SO – 15.4. 
VELIKA SOBOTA  

     20.00 Še ni namena za sveto mašo  

NE – 16.4. 
VELIKA NOČ  

6.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ Marjana Pretnar  
+ Marija Kociper  

PO – 17.4. 9.00 
19.00 

Po tamkajšnjem namenu              PRI SESTRAH 
+ Primož Rode 

TO – 18.4. 19.00 ++ Marijana in Ivan Habe, obl.  

SR – 19.4. 19.00 ++ Julijana Černe in vsi Petranovi  

ČE – 20.4. 19.00 V zahvalo za ozdravitev  

PE – 21.4.      19.00 Še ni namena za sveto mašo  

SO – 22.4. 8.00 Še ni namena za sveto mašo  

NE – 23.4. 
BELA NEDELJA  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
++ starši Poklukar ter Marija in Stanko  
++ pokojni starši Colja  

 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA 
 

 
leto XXVI, številka 2, 12. marec do 23. april 2017  

 

 

SOLZA NA KRIŽU 
 
 
Postni čas nas postavlja na Jezusov križev pot. Zazrti smo v skrivnost 
Jezusovega trpljenja, Božjega upanja, da ne bomo zavrgli življenja, h 
kateremu nas vodi z vstajenjem od mrtvih. Prav vsak človek lahko na Jezusovi 
poti križa najde sebe. Najprej je šel on po naši poti križa, nesel tudi naš križ.  
Pri spovednici naše župnijske cerkve je zelo lep misijonski križ. Ob njem je 
klečalnik in ko pokleknete nanj in se zazrete v Jezusov obraz, boste videli 
solzo.  
Kolikokrat Bog joka zaradi nas? 
 
Na Njegovem križevem potu iz Ljubezni do vsakega človeka s tančico 
kesanja obrišimo žalost Božjega Sina, solzo Boga in vseh ljudi, ki trpijo zaradi 
naših grehov in slabosti. Vzljubimo križ in Križanega ter prosimo za milost vere 
in dar evangeljskih kreposti.  
 
 
Janez Ferkolj, župnik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• V postnem času ste posebej vabljeni k pobožnostim križevega pota vsak 
postni petek pol ure pred večerno sveto mašo. 17. 3. molitev pripravi 
molitvena skupina, 24. 3. mlajši in starejši pevci, 31. 3. zakonska skupina, 
7. 4. bralci Božje besede.  
V nedeljo 19. 3 bo ob 15h pobožnost križevega pota v kapeli pri sestrah, 
26. 3. v kapeli na gradu, 2. 4. pa bomo imeli postno romanje v Šmarje 
pri Jelšah (odhod avtobusa ob 12h 30 z avtobusne postaje na Bledu). 

• V nedeljo 19. 3. bo ob 15h na Brezjah molitvena ura s sveto mašo za 
duhovne poklice. Pobožnost tokrat pripravlja dekanija Radovljica. Lepo 
vabljeni.  

• V ponedeljek 20. 3. bo ob 18h 30 sestanek za starše prvoobhajancev.  
• 20. in 22. 3. bo verouk potekal pri sestrah.  
• V noči na 26. 3. se urini kazalci pomaknejo za 1 uro naprej, odtlej pa 

bodo večerne svete maše ob 19h. Od 31. 3. dalje bo ob petkih ob 18h 
sveta maša tudi na Račici, razen 21. 4., ko na Rečici izjemoma ne bo 
svete maše.  

• V nedeljo 26. marca se bomo pri sveti maši ob 10h posebej spomnili 
staršev. Otroci in starši zato zelo lepo povabljeni, da pridete k maši.  

• Na tiho nedeljo boste lahko dobili oljčne vejice za v bagance. Vejice 
priskrbijo mladi iz gibanja fokolarov, darovi pa so namenjeni v 
dobrodelne namene. Pričakovani dar za vejico je 1 eur.  

• Prihodnja seja ŽPS bo v sredo 29. 3. po večerni sveti maši.  

• Na cvetno nedeljo bo pri vseh mašah blagoslov zelenja in baganc, 
pred mašo ob 10h pa na Slovenskem trgu pred cerkvijo. Darovi v pušico 
bodo tisto nedeljo namenjeni našemu pevskemu zboru, ki se namerava 
udeležiti jesenskega srečanja zborov v Rovinju na Hrvaškem.  

• V soboto 1. aprila ste po jutranji sveti maši v čim večjem številu vabljeni k 
pospravljanju in urejanju prostorov župnijskih stavb in njihove okolice. S 
sabo prinesite grablje, metle, prijatelje in dobro voljo.  

• Pred veliko nočjo poskrbite za zakrament svete spovedi. V župnijski cerkvi 
imate to možnost v od 10. do 12. 4. eno uro pred večerno sveto mašo.  

• V velikem tednu ste lepo povabljeni k bogoslužjem. Na veliki četrtek ob 
19h, na veliki petek ob 15h h križevemu potu na pokopališču ter k 
obredom v župnijski cerkvi ob 19h. Na veliko soboto bo ob 7h blagoslov 
ognja, do 12h boste imeli priložnost za molitev pri Božjem grobu, ob 20h 
pa bo velikonočna vigilija. Na veliko noč bodo svete maše ob 6h, 10h 
ter ob 19h. Na veliki petek pridite k obredom v žalnih oblačilih, nosači 
bander in neba na veliko noč pa naj bodo v obleki z belo srajco in 
kravato. Rokavice boste dobili v zakristiji. 

• Blagoslov jedil bo potekal po sledečem vrstnem redu: 14h Grič;14h 30 
otok; 15h Želeče; 15h 30 Dindol; 16h Rečica; 16h 30 kapela Sv. družine 
pri sestrah; 17h župnijska cerkev.  

• Na velikonočni ponedeljek bo sveta maša ob 9h pri sestrah ter ob 19h v 
župnijski cerkvi.  

• Naše sestre od 16. do 19. 3. vabijo na duhovne vaje v tišini, ki bodo 
potekale na Bledu, od 30. 3. do 2. 4. pa v Olimju. Duhovne vaje v tišini 
za zaročence in zakonce bodo od 26. do 30. aprila na Bledu. 
Voditeljica: s. Bernarda Žibert.  

• Lepo vabljeni, da se naročite oz. preberete novo številko revije 
Communio, ki jo izdaja založba Družina.  

• Če kdo pozna kakšno starejšo oz. blejsko molitev in bi radi, da bi bila 
objavljena v župnijski pesmarici, jo posredujte najkasneje do 19. 3. Za 
pesmarico bo namenjen tudi vaš dar v pušico na veliko noč.  

• Hvala vsem ki skrbite in se že pripravljate na slovesno obhajanje 
velikonočnih praznikov.  

• Na Blejskem otoku obnavljamo fasado cerkve Matere Božje – Kraljice na 
jezeru.  
 
 

VELIKONOČNO VOŠČILO 
 
Župnik Janez Ferkolj, salezijanec g. Vinko Cingerle ter skupnost Hčera Marije 
Pomočnice vam voščimo blagoslovljen postni čas in radostno veliko noč. Da bi 
vero v ljubezen, svetost in moč Troedinega Boga črpali iz Jezusovega praznega 
groba in živeli tako, da bomo poslednji dan njegovi in s poveličanim telesom 
vstali tudi mi.  
 
Janez Ferkolj, župnik  

 

 

 

MAŠNI NAMENI OD 13. 3. DO 23. 4. 2017 
 

PO – 13.3.  18.00 ++ Angela in Jakob Gerželj  

TO – 14.3.  18.00 + Anton Mežan, obl.  

SR – 15.3. 18.00 ++ Janez Mežan in Jakob Beton  

ČE – 16.3. 18.00 ++ starši Globevnik; + Anton Žnidar, 7. d.  

PE – 17.3. 18.00 ++ Marija in Antonija Razingar  

SO – 18.3. 8.00 ++ Rezka Kelbl in Bjolovi  

NE – 19.3. 
3. POSTNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
++ Anton in Lojze Janc, obl. 
+ Jerca Žvab  

PO – 20.3. 18:00 + Stane Mulej  

TO – 21.3. 18.00 ++ Anica Knaflič in sorodniki  

SR – 22.3. 18.00 + Marija Ana Ložar, 30. d.  

ČE – 23.3. 18.00 + Franc Sebanc  

PE – 24.3. 18.00 + Marija Kociper, 30. d.; v zahvalo  

SO – 25.3. 8.00 + Roman Rostohar  
 


