NE – 25. 6.
12. nedelja med
letom – DAN
DRŽAVNOSTI
PO – 26. 6.
TO – 27. 6.
SR – 28. 6.
ČE – 29. 6.
PE – 30.6.
SO – 1. 7.
NE – 2. 7.
13. nedelja med
letom
PO – 3. 7.
TO – 4. 7.
SR – 5. 7.
ČE – 6. 7.
PE – 7. 7.
SO – 8. 7.
NE – 9. 7.
14. nedelja med
letom
PO – 10. 7.
TO – 11. 7.
SR – 12. 7.
ČE – 13. 7.
PE – 14. 7.
SO – 15. 7.
NE – 16. 7.
15. nedelja med
letom
PO – 17. 7.
TO – 18. 7.
SR – 19. 7.
ČE – 20. 7.
PE – 21. 7.
SO – 22. 7.
NE – 23. 7.
16. nedelja med
letom

8.00
10.00
12.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
8:00
10:00
19.00
7.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19:00
8.00
8.00
10.00
19.00
7.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00
7.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00

Za farane
++ pokojni iz družin Marolt in Ulamec
+ Borut Rus, 30. d.
++ Poklukarjevi
++ Tadej, Bogdan in Egidija Erjavec
+ Mihael Dacar
++ Antonija Marolt, obl.
++ Frančiška in Peter Gorišek
Za zdravje
REČICA
++ Ana in Adolf Mulej
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
+ Joža Mežan
++ Marta in Silva
++ za roške žrtve ter očeta in strice
OTOK
++ Marija in Janez Pintar, obl.
Po namenu
++ Poklukarjevi
+ Joža Mežan
+ Vili Leban, obl.
REČICA
V zahvalo in za zdravje
Za zdravje
Za farane
++ Stanko Bijol in starši
+ Marjana Pretnar
Za Božji blagoslov v zakonu Redos
OTOK
Še ni namena za sveto mašo
+ Alojzij Slivnik
++ Francka in Franc Razingar
++ Marjana in Jakob Ušeničnik
++ Ivana in Tomaž Potočnik
REČICA
Še ni namena za sveto mašo
Za zdravje
Za farane
+ Ivanka Janc, obl.
Še ni namena za sveto mašo
++ za pokojne sestre HMP in salezijance OTOK
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
++ Francka in Janez Pfajfar
REČICA
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
+ Alojzij Slivnik
Še ni namena za sveto mašo

OZNANILA
leto XXVI, številka 4, 11. junij do 23. julij 2017

JEZUSOVO KRALJEVANJE V NAS

»O, Jezus, ti si tako čist, ti si čistost sama in me ljubiš s čisto ljubeznijo. Tudi
jaz te hočem ljubiti z najčistejšo ljubeznijo, kolikor sem jo zmožen. Zate te
hočem ljubiti v tebi samem, se pravi v tvoji lastni ljubezni. Ničesar nočem
ljubiti razen tebe, pa tudi tebe hočem ljubiti zaradi tebe, edinole v tvoje
zadovoljstvo. Zato te ljubim, srčno ljubljeni Jezus, ljubim v prečisti ljubezni, s
katero ljubiš sebe ti sam. Ljubim te tudi v prečisti ljubezni, s katero tebe
ljubita Oče in Sveti Duh ter tvoja prečista Mati; ljubim te, kakor te ljubijo tvoji
angeli in svetniki. O, Oče Jezusov in Sveti Duh, ljubita na mojem mestu
mojega Zveličarja in popravita vse pogreške, ki sem jih kdaj zagrešil glede
ljubezni do njega. O, Mati Jezusova, angeli, svetniki in svetnice Jezusovi,
pridite mi na pomoč, pomagajte mi ljubiti svojega in mojega Stvarnika.
Pridite, ljubimo ga, našega Gospoda, uporabimo in použijmo vse svoje
bitje in vse svoje sile v tem, da ljubimo njega, ki nas je ustvaril le zato, da
ga ljubimo« (sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas, Kartuzija Pleterje, 1984).
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Skupnost hčera Marije Pomočnice obhaja jubilejno 50. obletnico svojega
delovanja na Bledu. Sestram se zahvaljujemo za vse, s čimer prispevajo, da
nam je Božja Previdnost bližje. Vso njihovo skupnost priporočamo v molitev in
voščimo Božjega blagoslova, Marijinega varstva ter duha sv. Janeza Bosca,
sv. Marije Dominike Mazzarello in vseh drugih svetnikov in svetnic salezijanske
družine. Pokojnih sester in duhovnikov salezijancev se bomo posebej
spomnili tudi pri sveti maši 17. 7. na otoku.
18. junija bomo obhajali zunanjo slovesnost praznika Svetega Rešnjega
telesa in krvi. Sveto mašo bo ob 8h daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc
Šuštar, nato bo procesija skozi vas in na otok, kjer bo blagoslov na vse štiri
strani neba. Tisti, ki se boste peljali na otok, se prijavite v župnijsko pisarno do
četrtka 15. 6., sicer vam prevoza ne bomo mogli zagotoviti. Nosači bander
in neba bodite pozorni, da boste lepo oblečeni. Tudi z obleko kažete
spoštovanje oz. nespoštovanje do svetega.
V soboto 17. junija po jutranji sveti maši ob 8h lepo vabimo otroke, da gredo
z gdč. Alenko Potočnik nabirat cvetje za procesijo. V pomoč bodo tudi
cvetovi, ki jih boste prinesli starejši (do sobote zvečer pred vrata župnišča).
Člane ŽPS lepo vabimo, da v soboto 24. junija ob 9h skupaj poromamo na
otok, kjer si bomo podrobnosti obnove lahko natančno in ob razlagi tudi
ogledali. Svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti ali osebno; lahko
pridete tudi ostali. Najmanjše število udeležencev je 10.
Lepo vabljeni k sveti maši za domovino 25. 6. ob 12h na Blejski otok. Za
brezplačni prevoz bodite od 11h dalje v pristanišču pod Vilo Bled. Otoško
cerkev je ravno 25. 6. 1523 posvetil ljubljanski škof Krištov, pl. Ravbar. 25. 6.
po večerni sveti maši bo v župnijski cerkvi sv. Martina orgelski koncert, ki ga
pripravlja ga. prof. Snežka Podpečan. Ravno tako zvečer istega dne bo ob
19h koncert tudi na otoku in sicer pevskega zbora Triglav Bled.
Od 25. do 30. junija bo pri sestrah potekal duhovno počitniški teden za
osnovnošolce. Lepo vabljeni.
Na praznik prvakov apostolov sv. Petra in Pavla ste posebej lepo vabljeni
moliti za duhovnike in nove duhovniške poklice, ki jih v Cerkvi na Slovenskem
vse bolj primanjkuje.
V naši župniji bo poletni oratorij potekal od 3. do 8. julija. Otroka lahko na
oratorij prijavite še v tednu do 17. 6. V molitev priporočamo voditelje
oratorija, animatorje in otroke. Dobrodošlo bo, če jim boste med oratorijem
prinesli kaj sladkega, pijačo in sadje.
Od 19. do 23. julija bodo pri sestrah duhovne vaje v tihoti za študente,
mlade v poklicih ter mlajše zakonce.
V mesecu juliju in avgustu ste lepo vabljeni k sveti maši na Blejski otok vsak
ponedeljek ob 7h zjutraj. Za brezplačni prevoz na otok bodite ob 6h 30 v
pristanišču pod Vilo Bled.
Če se kopate v blejskem jezeru in priplavate do otoka, upoštevajte, da je
Blejski otok spomenik državnega pomena, že sam po sebi svetišče in muzej

•

•

•

in da se temu primerno tudi obnašate, se odpočijete na diskretnem prostoru
ter se po otoku ne sprehajate v kopalkah ali sončite na stopnišču.
V zadnjem obdobju so Blejski otok obiskali slovenski premier dr. Miro Cerar,
švedski premier Stefan Lofven ter luksemburški premier Xavier Bettel. Otok si je
v celoti z velikim zanimanjem ogledala tudi direktorica občinske uprave
Občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič.
Katehistinjam ga. Petri Ulamec, ga. Brigiti Lukman in s. Mariji Zabret in ostalim
sestram iskrena hvala za vso pomoč pri pastoralnem delu in poučevanju
verouka. Hvala tudi gdč. Niki Frelih, ki vodi otroški zbor in gdč. Heleni
Gregorc, ki ga je vodila pred njo.
V sklopu obnov na Blejskem otoku se dokončuje fasada cerkvene ladje,
portalov nad vhodnimi vrati, južna zakristija ter vrata vanjo, freske v vhodni
lopi, obnovljen je gotski sklepnik na vzhodni strani cerkve, zaradi golobov so
bile nameščene dodatne mreže na okna; obnavlja se tlak iz zelenega tufa v
vhodni lopi v cerkev. Nameščen je že prvi del ustrezno restavriranih cerkvenih
klopi z dodanimi klečalniki. Obratovati je začelo povsem novo tovorno
dvigalo na zahodni strani otoka, dograjen je bil nov vhod v Potičnico. V
prihodnjih dneh bo dokončana obnova kapelice Matere Božje ob južnem
stopnišču ter fasada mežnarije. Bogu, Kraljici na jezeru in vsem mojstrom,
obrtnikom in zaposlenim na otoku velika HVALA.

MAŠNI NAMENI OD 1. 5. DO 23. 7. 2017
PO – 12. 6.
TO – 13. 6.
SR – 14. 6.
ČE – 15. 6.
PE – 16. 6.
SO – 17. 6.
NE – 18. 6.
11. nedelja
med letom
PO – 19. 6.
TO – 20. 6.
SR – 21. 6.
ČE – 22. 6.
PE – 23. 6.
SO – 24. 6.

19.00
19.00
19.00
9.00
19.00
18.00
19.00
8.00
8.00
19.00
19:00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00

V dober namen Alena in Katje Frank
++ Marica in Cilka Zupan
+ Marta Smolej, obl.
Po tamkajšnjem namenu
PRI SESTRAH
+ Irena Curk
++ Ivanka, Alojz in Tone Janc
REČICA
++ Terezija in Rafael Kadunc
+ Dušan Golub, 7. d.
Za farane; Alojzij Slivnik, 30. d.; starši, sestra in vsi
Levstikovi
+ Marija Kociper
++ Marija, roj. Dobrota in Stane Gorišek
++ Damjan Trpina, 30. d.; Silva Piber, 30. d.
+ Pavel Prhavc. st.
+ Emilija Korbar
++ Gašperjevi, Ferjanovi in Frančiška Peternelj
REČICA
++ Marija Mežan in Antonija Beton, obl.
Po namenu

