NE – 14.5.
5. velikonočna
nedelja
PO – 15.5.
TO – 16.5.
SR – 17.5.
ČE – 18.5.
PE – 19.5.
SO – 20.5.
NE – 21.5.
6. velikonočna
nedelja
PO – 22.5.
TO – 23.5.
SR – 24.5.
ČE – 25.5.
PE – 26.5.
SO – 27.5.
NE – 28.5.
7. velikonočna
nedelja
PO – 29.5.
TO – 30.5.
SR – 31.5.
ČE – 1.6.
PE – 2.6.
SO – 3.6.
NE – 4.6.
BINKOŠTI
PO – 5.6.
TO – 6.6.
SR – 7.6.
ČE – 8.6.
PE – 9.6.
SO – 10.6.
NE – 11.6.
NEDELJA SVETE
TROJICE

8.00
10.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
8:00
10:00
17.00
19.00
7.00
19.00
8.00
19.00
19.00
9:00
19.00
18.00
19:00
8.00
8.00
10.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00

Za farane
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
OTOK
+ Marija Kociper
+ Miha Košenina
Po namenu
++ vsi pokojni Vovkovi
++ Marija Groeller in Marija Cerkovnik
++ Ivanka in Anton Janc
REČICA
Še ni namena za sveto mašo
+ Marija Zupan, 30. d.
Za farane
++ Mohoričevi in vnuk Štefan
++ Duši Jelenec in Polonca Žnidar
OTOK
+ Marija Kociper
Za blagoslov pri delu
OTOK
Za zdravje in za zdravo pamet
Za vsakdanjji kruh
REČICA
+ Albin Košenina
++ Romana Razingar in Franc Ferk
Po tamkajšnjem namenu
PRI SESTRAH
+ Marija Metelko
++ Ana in Janez Urbanc
REČICA
Še ni namena za sveto mašo
++ vsi pokojni Bergantovi
Za farane
++ Franc in Franci Svetina
V zahvalo Materi Božji na jezeru
OTOK
++ Marija in Joža Zupančič
Za zdravje
+ Ljubomir Bajić
++ Mojca in Jože Toman, obl.
Za zdravje v družini
+ Janez Pogačar, obl.
REČICA
Še ni namena za sveto mašo
Po namenu
Za farane
+ Marko Jan, obl.
+ Marija Kociper
Po namenu
+ Marija Metelko
++ Vladimir in Darko Bolte
Še ni namena za sveto mašo
+ Ivanka Kosar, 5. obl.
REČICA
++ Frančiška in Drago Hribar
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
+ Marija Cerkovnik, obl.
+ Katarina Sušnik

OZNANILA
leto XXVI, številka 3, 30. april do 11. junij 2017

PRVI ŠMARNIČAR
Začetnik slovenske majniške pobožnosti je duhovnik Janez Volčič. Rodil se je 27.
aprila 1825 v Škofji Loki, leta 1851 pa je prišel za kaplana v Horjul pri Ljubljani, kjer
je med drugim napisal prve slovenske šmarnice.
Svojim prvim šmarnicam je za uvod napisal prelepo navodilo, kako naj jih
obhajamo. Med drugim pravi: »Glej, da boš dolžnosti svojega stanu ta mesec
lepo in natanko opravil in bodi prepričan, da bo to najlepše češčenje Marije …
Deni na stene svoje hiše ali izbice podobo Device Marije, lepšo ko premoreš; če
ne premoreš velike, vsaj majhno podobico. Srečen si, če moreš tudi druge
znance in sorodnike k temu pridobiti. To podobo Marije, naše Matere, lepo
okrasi; če nimaš drugega, naberi prijetnih šmarnic ali prinesi drugih lepih poljskih
cvetlic in jih okoli podobe na steno potakni. In ta kraj svojega stanovanja imej kot
Mariji posvečeno hišico. Pomisli dobro, česa boš Marijo s to pobožnostjo
posebno prosil, da bi ti kakšno milost od Jezusa sprosila ali da bi te kakšne
nevarnosti varovala … In to imej ves mesec pred očmi. … Zjutraj, ko vstaneš,
vsak dan tega meseca poglej podobo Marije, izroči se ji popolnoma in lepo
moli angelsko češčenje. Potem moli še ʽO, Gospa Moja …ʼ Če ti je mogoče,
pojdi tudi med tednom vsak dan k sveti maši ali postavi se vsaj v duhu večkrat
pred tabernakelj, v katerem Jezus sam v podobi kruha prebiva … Tudi litanije
Matere Božje moli vsak dan, če ti je le mogoče. – Varuj se najbolj tistega greha,
ki je tvoj navadni, h kateremu največje nagnjenje čutiš. Izprašaj vsak večer svojo
vest o vseh pregreških sploh; posebej pa večkrat premišljuj, kako se boš za naprej
poglavitnemu grehu ustavljal. – Daruj tudi Dobra dela Mariji; pritrguj si kako malo
reč pri jedi; potrpi z napakami svojega bližnjega …
Tako je Janez Volčič, naš prvi šmarničar, učil Marijine častilce ne le krščansko
živeti, temveč tudi z Marijo hoditi po poti popolnosti.
prim. Anton Štrukelj, Klečeča teologija, Družina, Ljubljana 2000, 168-171.
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Na Blejskem otoku lahko že od daleč vidite, da obnavljamo
cerkveno fasado. Našli smo tudi nekaj fragmetov fresk iz
obdobja gotike. Dela bodo zaključena v prvi polovici maja.
Obenem se obnavlja še južna zakristija ter kapelica ob otoškem
južnem stopnišču. V cerkvi Matere Božje na jezeru lahko vidite
zelo lepo obnovljeno prižnico. Obnovitveno delo je v
Restavratorskem centru v Ljubljani potekalo eno leto in je
vrnjeno v izgled izpred 300 let. Obnovljeni in nameščeni so tudi
že vsi trije lestenci. V cerkev se vrača obnovljeni prvi del klopi,
začeli smo z obnovo glavnega oltarja. Pred veliko nočjo smo
Blejski otok povezali z optičnim vodom, ter izvedli nov priključek
električnega voda. Sanirana je bila poškodba obale zaradi
padca drevesa na zahodni strani otoka. V prvih dneh maja bo
zamenjano dotrajano tovorno dvigalo na zahodni strani otoka
in izboljšan vhodni prostor v Potičnico. Vsa dela opravljajo
vrhunski strokovnjaki po najsodobnejših restavratorskih pravilih.
Otroci in odrasli ste v mesecu maju vsak dan posebej lepo
vabljeni k šmarnični pobožnosti. Prebirali bomo povest o
Svetogorski Kraljici.
V mesecu maju ste lepo vabljeni k sveti maši na Blejski otok
vsako nedeljo ob 17. Za brezplačen prevoz bodite ob 15h 45 v
pristanišču pod Vilo Bled.
V nedeljo 7. maja bo 15 veroučencev 3. razreda pristopilo k
zakramentu prvega svetega obhajila, dan prej pa bodo pri prvi
sveti spovedi. Otroke in njihove družine priporočamo v molitev.
Rečičani posebej lepo vabljeni, da se v mesecu maju izročate
Fatimski Gospe, katere kip je v cerkvi sv. Andreja. 13. maja bo
minilo 100 let od prikazanj v Fatimi na Portugalskem, kamor bo
ob tej priložnosti poromal tudi papež Frančišek ter med
slovesnostjo vidca bl. Frančiška in bl. Jacinto razglasil za
svetnika.
V nedeljo 14. 5. ste ob 20h lepo vabljeni na koncert zbora
Canticum novum. Koncert bo v župnijski cerkvi.
Na prošnje dneve pred praznikom Gospodovega vnebohoda
bo sveta maša v ponedeljek 22. 5. ob 7h na otoku in 23. 5. ob
8h na Rečici. Bogu se bomo priporočili za blagoslov pri delu, za
vsakdanji kruh in za Božje varstvo.
V nedeljo 28. 5. k sveti maši ob 10h posebej lepo vabljeni vsi
onemogli in ostareli. Med mašo bodo prejeli zakrament
bolniškega maziljenja, po maši pa jim predstavniki karitas
pripravljajo velikodušno pozornost v veroučni učilnici. Mlajši radi
poskrbite za prevoz vaših dragih onemoglih svojcev.
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V četrtek 1. junija bo v župnijski cerkvi ob 19h 30 (po maši)
koncert zbora The Grove singers of London iz Velike Britanije.
Lepo vabljeni.
Z veroukom bomo v tem pastoralnem letu zaključili 4. junija – na
binkošti - s sveto mašo ob 10h.
V Marijinem domu pri sestrah bodo od 2. do 4. junija duhovne
vaje za veroučence 9. razreda in srednješolce. Vsebina se bo
razpletala ob zgledu Carla Acutisa, navzoči pa bodo mladi iz
različnih krajev Slovenije.
Zunanjo slovesnost praznika Sv. Rešnjega telesa in krvi bo v
nedeljo ob 8h vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franci Šuštar. Po
maši bo procesija, ki se bo sklenila z blagoslovom na vse štiri
strani na otoku. Za prevoz se pravočasno prijavite v župnijski
pisarni.
Duhovno-počitniški teden za osnovnošolce bo v Marijinem
domu od 25. do 30. junija.
Oratorij bo v naši župniji potekal od 3. do 8. julija, prijava pa
sprejemamo do 4. junija.
Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali lepo obhajali velikonočne
praznike.

MAŠNI NAMENI OD 1. 5. DO 11. 6. 2017
PO – 1.5.
TO – 2.5.
SR – 3.5.
ČE – 4.5.

19.00
19.00
19.00
19.00

PE – 5.5.

18.00
19.00
8.00
8.00
10.00
17.00
19.00
19:00
19.00

SO – 6.5.
NE – 7.5.
4. velikonočna
nedelja
PO – 8.5.
TO – 9.5.
SR – 10.5.
ČE – 11.5.
PE – 12.5.
SO – 13.5.

19.00
19.00
18.00
19.00
8.00

+ Branko Štefelin
+ Marija Pretnar
+ Ivana Steenoven, 7. d.
+ Marija Zupan, 7. d.
Za zdravje
++ Kristina in Jože Poljanec
Za zdravje
Po namenu
Za farane
++ mama in brat Magdič
++ Anika in Jože Kovačič
Še ni namena za sveto mašo
+ Marija Kociper
+ Jožefa Marolt, 30. d.
V zahvalo
+ Ana Medja, obl.
Za zdravje
+ Amalija Primožič
+ Marija Zupanec, 30. d.
Po namenu

REČICA

OTOK

REČICA

