
 

NE – 17.9. 
24. NEDELJA 
MED LETOM   

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
++ Anton, vsi Černetovi in Repetovi  
+ Marija Kociper  

PO – 18.9. 19.00 + Pavla Tavčar  

TO – 19.9. 19.00 ++ pokojni iz družin Kete in Smolej  

SR – 20.9. 19.00 + Marija Burja, obl.  

ČE – 21.9. 19.00 + Joža Mežan  

PE – 22.9. 18.00 
19.00 

+ sestra Helena Lunar                              REČICA 
Še ni namena za sveto mašo  

SO – 23.9. 8.00 Še ni namena za sveto mašo  

NE – 24.9. 
25. NEDELJA 
MED LETOM   

8:00 
10:00 
19.00 

Za farane 
+ p. Jakob Bijol  
+ Franc Papler  

PO – 25.9. 19.00 ++ starši Arh in Toman  

TO – 26.9. 19.00 ++ Francka in Matevž Pintar  

SR – 27.9. 19.00 ++ Nika Bohinc in sorodniki  

ČE – 28.9. 19.00 + Anđelina Kočevar, obl. 

PE – 29.9. 18.00 
19:00 

++ Ivanka in Janez Pintar                        REČICA 
++ mati in oče Guzelj  

SO – 30.9. 8.00 Še ni namena za sveto mašo   

NE – 1.10. 
ROŽNOVENSKA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
16.00 
19.00 

Za farane  
++ Jelica in Janez Košenina, obl. 
Materi Božji v zahvalo                                  OTOK 
++ Joža in Janez Zalokar   

PO – 2.10. 19.00 ++ stari starši in sorodniki Papler  

TO – 3.10. 19.00 Za varstvo angelov varuhov  

SR – 4.10. 19.00 ++ Ana in Janez Urbanc 

ČE – 5.10. 19.00 + Pavla Narad Pintar, 30. d. 

PE – 6.10. 15.00 Za duše v vicah 

SO – 7.10.        8.00 V zahvalo in za zdravje   

NE – 8.10. 
27. NEDELJA 
MED LETOM  

6.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ Peter Kadunc, ml.  
Še ni namena za sveto mašo  

PO – 9.10. 19.00 + Alojz Slivnik  

TO – 10.10. 19.00 Po namenu   

SR – 11.10. 19.00 Še ni namena za sveto mašo  

ČE – 12.10. 19.00 Še ni namena za sveto mašo  

PE – 13.10.      19.00 Še ni namena za sveto mašo  

SO – 14.10. 8.00 Po namenu   

NE – 15.10. 
28. NEDELJA 
MED LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
+ Jože Černe  
+ Marija Kociper  
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V raju padec – v vrtu rešitev 
 
»Grški prevod Svetega pisma Stare zaveze, Septuaginta, uporablja za 

edenski vrt posebno besedo paradeisos (paradiž, raj) namesto 

običajnega izraza kepos (vrt). S to posebno besedno izbiro se edenski 

vrt razlikuje od drugih. »Paradiž« označuje vrt, v katerem je bil svet še v 

redu. Paradiž, edenski vrt, je »Božji vrt« (2 Mz 28,13), je simbol za 

stvarstvo pred padcem v greh. Na številnih mestih Stare zaveze »vrt« 

označuje zdrav in urejen življenjski prostor, ki ga Bog podarja in v 

katerem je on sam vrtnar. Nasproti Božjemu vrtu pa obstaja opustošen, 

puščoben, posušen in nerodoviten vrt, »puščava«, ki je simbol kaosa, 

nesreče, uničenja, življenju neprijaznega okolja in oddaljenosti Boga. 

Obljube odrešenja so pogosto prikazane v podobah in simbolih vrta. 

Prerok Amos (Am 9,13s) in Jeremija (Jer 29,5;31,12) imata rodoviten vrt, 

bogat z vodo, za podobo Izraelove prenovitve in na novo podarjeno 

odrešenje. Starozavezna simbolika vrta torej napoveduje ponovno 

vzpostavitev rajskega vrta. Podoba napovedanega zveličanja pa ima 

tudi globoko eshatološko razsežnost, kaže na končno dovršitev.« (Justina 

Metzdorf, V raju padec – v vrtu rešitev: v Communio 3(2017), 279. 

Vsem voščim, da bi bilo vse delo v novem pastoralnu letu 2017/2018 

doseganje urejenega vrta duše ter bi pripomoglo k vzgoji vesti.  

Janez Ferkolj, župnik  

 
 
 
 



• V nedeljo 3. 9. ob 19h 45 lepo vabljeni v župnijsko cerkev na 
sakralni koncert argentinskega pevca slovenskega rodu, g. Luke 
Debevca Mayerja. Dobrodošli so prostovoljni prispevki za pevca.  

• Na praznik Marijinega rojstva, mali šmaren, bo sveta maša ob 
16h tudi na otoku. Za brezplačen prevoz na otok bodite ob 15h 
v pristanišču pri Vili Bled. Sveta maša bo ob 9h še v kapeli sv. 
družine pri sestrah, ob 18h na Rečici ter ob 19h v župnijski cerkvi.  

• V novem pastoralnem letu 2017/18 bomo z veroukom pričeli 11. 
9. Urnik je objavljen na spletni strani Župnije Bled (www.zupnija-
bled.si). Katehetska sveta maša z blagoslovom veroučnih in 
šolskih potrebščin bo 17. 9. ob 10h.  

• Stična mladih bo letos 16. 9. Mladi se lahko prijavite pri sestrah ali 
preko elektronske pošte Župnije Bled. Podrobnejša navodila 
izveste ob prijavi. Kmalu se bodo začel tudi petkov mladinski 
verouk.  

• Ministrantsko srečanje bo v soboto 23. 9. s sveto mašo ob 8h 
zjutraj. Lepo vabljeni novi člani.  

• Vsi, ki želite pobliže spoznati umetnost pritrkavanja in tudi postati 
bogoslužni sodelavci – pritrkovalci, ste vabljeni, da se udeležite 
vaje, ki bo v soboto, 23. 9. ob 18h v pevski sobi. Še posebej lepo 
vabljeni veroučenci (fantje in dekleta) višjih letnikov osnovne šole.  
Redne vaje bodo potekale po dogovoru, predvidoma vsak drugi 
teden. Tako bo nova zasedba v sodelovanju z izkušenimi člani 
pripravljena na predstavitev na Martinovo nedeljo (12. 
novembra), za Božič pa že samostojno. Vnaprejšnja najava 
interesentov je zaželjena. Kontakt: Matej - 041 699 971 ali Andraž 
- 031 847 950. 

• V Marijinem domu bo tudi letos potekal popoldanski oratorij z 
možnostjo igre, učne pomoči in delavnic – vsak torek, sredo in 
četrtek od 13.00 do 17.30.  Filmska delavnica bo potekala ob 
četrtkih od 14.00 do 15.30 (začetek 21. 9.). Sestre vabijo mlade in 
odrasle prostovoljce za učno pomoč in drugo sodelovanje. 

• Svetopisemske urice za otroke od 3. do 6. let potekajo v Marijinem 
domu dvakrat mesečno ob torkih od 16.30 do 17.30 ure. Prvo 
srečanje bo v torek, 26. septembra. 

• Svetopisemske ure za odrasle potekajo prav tako dvakrat 
mesečno ob torkih od 16.30 do 17.30 ure. Prvo srečanje bo v 
torek, 26. septembra. 

• Duhovne vaje v tišini za mlade in odrasle bodo od 21. do 24. 
septembra v Marijinem domu. 

• Duhovne vaje za devetošolce in srednješolce bodo v Marijinem 
domu od 29. septembra do 1. oktobra.  

• V Marijinem domu se bo možno učiti tujih jezikov: angleščine, 
nemščine in italijanščine. Tečaj za posamezni jezik bo potekal ob 
zadostnem številu prijav. Prijave zbiramo do 20. septembra. 

• Seja ŽPS bo v ponedeljek 11. 9. ob 19h 30.  

• Sestanek za starše prvoobhajancev bo v ponedeljek 18. 9. ob 
19h 30, za starše birmancev (8. in 9. r) pa v torek 19. 9. ob 19h 
30.  

• Na rožnovensko nedeljo, 1. 10., bo sveta maša ob 16h tudi na 
otoku. Za brezplačni prevoz na otok bodite ob 15 v pristanišču pri 
Vili Bled.  

• V soboto 7. oktobra bomo imeli jesensko romanje v Olimje. 
Prijavite se lahko v župnijski pisarni ali preko elektronske pošte: 
info@zupnija-bled.si. 

• V mesecu oktobru posebej lepo vabljeni k molitvi rožnega venca 
pol ure pred večerno sveto mašo. Družine, zakonski pari, 
posamezniki, veroučenci, ki boste molili »naprej« si lahko svoj 
datum rezervirate v župnijski pisarni ali po elektronski pošti.  

• Svete maše na Rečici bodo še v mesecu septembru, nato pa 
letos še na prvo adventno nedeljo ter 31. 12. ob 23h.  

• 16. 8. sta Blejski otok obiskala g. Zdravko Počivalšek, minister RS 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter državna sekretarka na 
istem ministrstvu ga. Eva Štravs Podlogar. V nedeljo 27. 8. je 
blejski otok obiskal liechtensteinski princ Nikolaus s soprogo 
princeso Marghareto.  

• Ponedeljkove jutranje svete maše na otoku je v juliju in avgustu 
obiskalo krepko preko 2000 romarjev iz vse Slovenije, tudi iz tujine, 
Blejcev bi lahko bilo veliko več, je pa res bilo tudi nekaj takih, ki so 
pohvalno prišli vsakokrat oz. večkrat.  

• Če bi kak fant, ki je že opravil maturo, rad postal duhovnik, naj se 
javi pri župniku, da se nato uredi vse potrebno za vstop v 
bogoslovje.  

MAŠNI NAMENI OD 4. 9. DO 15. 10. 2017 

 

PO – 4.9.  19.00 ++ starši Šilar 

TO – 5.9.  19.00 + Katarina Žerjav   

SR – 6.9. 19.00 + Pavla Tavčar  

ČE – 7.9. 19.00 ++ Francka in Jože Burja 

PE – 8.9. 16.00 
18.00 
19.00 

++ vsi pokojni Mišišnikovi iz Zazerja                OTOK 
V zahvalo in Mariji v čast                             REČICA 
++ Marija in Jordan Blaževič  

SO – 9.9. 8.00 ++ Frančiška in Alojz Žust  

NE – 10.9. 
23. NEDELJA 
MED LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
++ za nerojene otroke; Pavla Narad Pintar, 7. d.  
Za zdravje  

PO – 11.9. 19:00 ++ družina Kapus in sorodniki  

TO – 12.9. 19.00 ++ Julijana Peterca  

SR – 13.9. 19.00 ++ Slavka in Filip Oblak ter hči Mimi  

ČE – 14.9. 19.00 + Janko Košir, 30. d.  

PE – 15.9. 18.00 
19.00 

+ Pavla Tavčar                                           REČICA 
++ starši Globevnik  

SO – 16.9. 8.00 + Janko Šorl  

 

http://www.zupnija-bled.si/
http://www.zupnija-bled.si/
mailto:info@zupnija-bled.si

