NE – 29. 10.
30. NEDELJA
MED LETOM
PO – 30. 10.
TO – 31. 10.
SR – 1. 11.
VSI SVETI

ČE – 2. 11.
VERNE DUŠE
PE – 3. 11.
SO – 4. 11.
NE – 5. 11.
31. NEDELJA
MED LETOM
PO – 6. 11.
TO – 7. 11.
SR – 8. 11.
ČE – 9. 11.
PE – 10. 11.

8.00
10.00
18.00
8.00
18.00
8.00
9.00
10.00
18.00
6h 30
7h 30
18.00
18.00
8.00
8:00
10:00
18.00
8.00
18.00
18.00
18.00
8.00
18.00

SO – 11. 11.
NE – 12. 11.
MARTINOVA
NEDELJA
PO – 13. 11.
TO – 14. 11.
SR – 15. 11.
ČE – 16. 11.
PE – 17. 11.
SO – 18. 11.
NE – 19. 11.
33. NEDELJA
MED LETOM
PO – 20. 11.
TO – 21. 11.

8.00
8.00
10.00
18.00
8.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00
8.00
10.00
18.00
8.00
18.00

SR – 22. 11.
ČE – 23. 11.
PE – 24. 11.
SO – 25. 11.
NE – 26. 11.

18.00
18.00
18.00
8.00
8.00
10.00
18.00

JEZUS KRISTUS
KRALJ VESOLJSTVA

Za farane
++ starši in brata in ostali Kuharjevi
++ družina Stare in Rakuš
+ Anica Justin
+ Joža Mežan
Za farane
Po tamkajšnjem namenu
PRI SESTRAH
++ Ana in Jože ter pokojni iz družin Poljanec,
Murgelj in Mohorič
Molitev rožnih vencev za rajne
Po tamkajšnjem namenu
PRI SESTRAH
Za vse pokojne duhovnike
OTOK
Za vse rajne
+ Anton Kocjančič, obl. in za zdravje
++ Dragica in Drago Repe, 30. d.
Za farane; + Tolar Pavel, obl.
++ Franc Mežan – Zakoparjev iz Gradu
+ Štefan Poklukar, 35. obl.
Po namenu
+ Janez Černe, obl.
+ Franci Visenjak
+ Jerica Turk, 2. obl.
Za farane
++ Janc, Zupan in Vidic; ++ Tomaž Humar in
Borut Bergant – Čita; ++ starša in Mimi Trpin
Za farane
Za farane
+ Ljubomir Bajić, 2. obl.
+ Anica Justin
Za zdravo pamet
Bogu v zahvalo
++ Rudi Vidic in štirje sinovi
+ Mijo Đukanović, 30.
+ Katarina Krušič
+ Pavla Narad Pintar
Za farane
+ Ivan Zupan, 15. obl.
+ Alojzij Slivnik
Po namenu
++ Ivan Cengle, obl. Ter sorodniki in Marija
Cengle
++ Darja in Viktor Potočnik, obl.
+ Lovro Mohorič
++ starši Turk in Kunčič
+ Antonija Rakuš, 30. d.
Za farane
++ Štefan Bevčič in vsi pokojni Mohoričevi
++ Marjana Pretnar
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TABERNAKELJ IN VEČNA LUČ
Jezusa Kristusa pod podobo kruha prejemamo pri obhajilu, da bi tako obdarovan
človek sam nekako postal kruh za življenje sveta. Za to je seveda potrebno dolgo in
potrpežljivo zorenje, včasih pa tudi boleče očiščevanje. Da bi pot v skrivnost
evharistije globlje dojeli, je v katoliški Cerkvi že dolgo navada prihajati v cerkev tudi
kadar ni maše, in moliti pred tabernakljem. Kristus je tam navzoč v podobi kruha, da
bi mogli bolni in umirajoči vsak čas prejeti to sveto hrano kot popotnico. Kristus je
navzoč in čaka na ljudi, ki prihajajo utrujeni in obupani po krepčilo in tolažbo.
Pred tabernakljem stalno gori tako imenovana »večna luč«. V cerkev
vstopajočemu kaže, da je tukaj Kristus zakramentalno navzoč. Vabi ga, naj s
poklekom pozdravi Jezusa. Rahlo utripajoča luč je tudi simbol za nemir v srcu
molivca, ki prihaja iz vsakdanjosti in se počasi umirja. Po želji mnogih molivcev naj bi
»večna luč« namestniško gorela zanje in za druge, tudi če ni v cerkvi nobenega
molivca.
Češčenje je merilo ljubezni do Boga in tudi do ljudi. Če bodo tabernaklji
prazni in kraji evharističnega češčenja zapuščeni, bo v deželi in družbi bolj hladno.
Kdor ohranja luč, gorečo pred tabernakljem, pomaga preprečevati, da bi ljubezen
ugasnila.
Prim. Egon Kapellari, Sveta znamenja, Mohorjeva družba, Družina, Celje 2013, 59-60.
LEPO VABLJENI K MOLITVI PRED NAJSVETEJŠI ZAKRAMENT, K VEČNI LUČI – VSAK DAN –
POSEBNO PA NA PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA, 10. NOVEMBRA.

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

V nedeljo 15. oktobra ob 17h lepo vabljeni na koncert treh zborov v
Zasip.
V soboto 21. 10. ob 19h 30 ste lepo vabljeni na koncert, ki ga v naši
v župnijski cerkvi pripravlja Vokalna skupina Ivana Cankarja, ki jo vodi
g. Tom Varl.
V nedeljo 29. 10. po večerni sveti maši lepo vabljeni na orgelski
koncert, ki ga pripravlja ga. Marija Snežka Podpečan iz Novega
mesta.
Na praznik vseh svetih bosta sveti maši v župnijski cerkvi ob 8h in 10h.
Ob 15h bo besedno bogoslužje na pokopališču pri križu ter blagoslov
grobov. Ob 18h bo v cerkvi molitev vseh štirih delov rožnega venca
za rajne. Na vernih duš dan bodo svete maše ob 6h 30 v kapeli pri
sestrah, ob 7h 30 na otoku (za prevoz bodite ob 7h v pristanišču pri
Vili Bled) ter ob 18h v župnijski cerkvi. Pred praznikom vseh svetih
boste imeli 31. 10. eno uro pred sveto mašo priložnost za sveto
spoved.
Dan celodnevnega češčenja pred praznikom sv. Martina, škofa, bo
10. 11. Sveta maša bo ob 8h zjutraj, sklep češčenja pa z večerno
sveto mašo ob 18h. Sklepno slovesnost bo vodil nadškofijski kancler
msgr. Franci Miklič. Na praznik župnijskega zavetnika sv. Martina bo
sveta maša ob 8h zjutraj. Zvečer ob 19h pa bo koncert z naslovom
Pod plaščem svetega Martina, ki ga bodo izvedli štirje zbori: Župnijski
zbor sv. Martina Bled, ki ga vodi ga. Polona Frelih, Renesančni zbor
Laudate iz Zagreba, ki ga vodi ga. Elena Konovalova, Mladinski zbor
Totus tuus, ki ga vodi ga. Vida Mihelčič ter Otroški zbor Mladi labodi,
ki ga vodi gdč. Nika Frelih. Prostovoljni prispevek boste lahko oddali v
poseben nabiralnik pod korom, namenjen pa je pevcem našega
kora. Glavna slovesnost ob praznika našega zavetnika sv. Martina bo
na Martinovo nedeljo 12. novembra ob 10h.
Pri nedeljskih svetih mašah ob 8h lahko farani za sodelovanje pri
petju uporabljate posebne knjižice s pesmimi, ki jih je izbral in uredil
naš organist g. Jurij Dobravec. Lepo ste se že navadili, zato kar
pogumno uporabite svoje glas za še ubranejše petje.
Svetopisemske urice za otroke od 3. do 6. let potekajo v Marijinem
domu dvakrat mesečno ob torkih od 16h 30 do 17h 30. Naslednje
srečanje bo 24. oktobra.
Svetopisemske ure za odrasle potekajo prav tako pri sestrah in sicer
dvakrat mesečno ob torkih od 16h 30 do 17h 30. Naslednje srečanje
bo 24. oktobra.
V Marijinem domu tudi letos poteka popoldanski oratorij z možnostjo
igre, učne pomoči in delavnic – vsak torek, sredo in četrtek od 13h do
17h 30. Filmska delavnica poteka ob četrtkih od 14h do 15h 30.
Mladi lepo vabljeni na vseslovensko srečanje salezijanske mladine, ki
bo v Marijinem domu 3. in 4. novembra.

•

Šola molitve za odrasle in mlade bo pri sestrah štiri četrtke v adventu
ob 19h. Prvo srečanje 30. novembra.
• Praznik sv. birme bo v naši župniji na binkoštno nedeljo 20. maja ob
11h, birmoval pa bo ljubljanski g. nadškof in metropolit msgr. Stanislav
Zore. Srečanje g. birmovalca z birmanci, starši in botri bo v ponedeljek
14. maja ob 18h v naši župnijski cerkvi. Duhovne vaje za birmance
bodo potekale od 8. do 10. 12. na Koprivniku.
• Do vključno 11. 12. bodo svete maše ob ponedeljkih v župnijski
cerkvi ob 8h zjutraj, ob 18h pa je možno iti k sveti maši v kapelo sv.
družine pri naših sestrah.
• 11. 10. smo v temeljito obnovo izročili glavni oltar iz cerkve Matere
Božje, Kraljice na jezeru, na Blejskem otoku. Delo bo opravil
restavratorski center Ministrstva za kulturo v Ljubljani. Glavnina del bo
izvedena v centru, fiksni del oltarja pa bo obnovljen na mestu
samem. Če bo vse po sreči, naj bi oltar na otok vrnili v mesecu
avgustu 2018. Cena obnove glavnega oltarja bo znašala 110.000
eur + DDV.
• 4. oktobra je Blejski otok obiskala prof. dr. Ineta Ziemele, predsednica
ustavnega sodišča Republike Latvije.
Napis na blejskem pokopališču:
»To pokopališče je bilo za časa gosp. Josipa Razboršeka, župnika in dekana,
v letu 1890 od župnijske cerkve na ta kraj prestavljeno. Cerkev Matere Božje
na Jezeru je zanj prostor kupila, ga na svoje stroške pozidala in župnijski cerkvi
sv. Martina v Gradu v polno last prepustila.«
***
Našel se je podatek, da se znamenita skala nad Slovenskim trgom pred
župnijsko cerkvijo sv. Martina na Bledu imenuje Kalvarija in da je bil nekoč na
njej postavljen velik križ.

MAŠNI NAMENI OD 15. 10. DO 26. 11. 2017

PO – 16. 10.
TO – 17. 10.
SR – 18. 10.
ČE – 19. 10.
PE – 20. 10.
SO – 21. 10.
NE – 22. 10.
29. NEDELJA
MED LETOM
PO – 23. 10.
TO – 24. 10.
SR – 25. 10.
ČE – 26. 10.
PE – 27. 10.
SO – 28. 10.

8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
8.00

+ Pavla Narad Pintar
+ Jakob Repe, 8. obl.
+ Janez Franc Poklukar, 30. d.
+ Anica Justin
+ Antonija Rakuš, 30. d.
+ Franc Soklič, 30. d.
Za farane
+ Pavel Cerkovnik, 12. obl.
+ Marija Kapš, obl.
+ Mijo Đukanović
+ Franc Komar
+ Stane Mulej, 1. obl.
+ Ivica in Janko Eržen
++ starši Eržen
+ Franc Poklukar

