
 

NE – 21. 1.  
3. NEDELJA MED 
LETOM   

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
++ Matevž Pintar in vsi pokojni Rantovi  
+ Ivana Golja  

PO – 22. 1.  18.00 ++ Katarina in Franc Černe  

TO – 23. 1. 18.00 ++ Frenk Koder, 4. obl. ter Ivana Potočnik  

SR – 24. 1.  18.00 + Robert Šafarič, obl.  

ČE – 25. 1.  18.00 + Joža Žvab 

PE – 26. 1.  18.00 + Franc in Klemen Janc 

SO – 27. 1.  8.00 ++ Pungarčevi z Bleda  

NE – 28. 1.  
4. NEDELJA MED 
LETOM   

8:00 
10:00 
18.00 

Za farane 
+ Frančiška Rozman   
++ Ivana Potočnik, obl., in Frenk Koder  

PO – 29. 1,  18.00 ++ Ana in Ivana Pangerc  

TO – 30. 1.  18.00 + Niko Brecl  

SR – 31. 1.  7.00 
18.00 

Po namenu                           KAPELA SV. DRUŽINE 
++ starši Golja, brat, sestra in sorodniki  

ČE – 1. 2.  18.00 + Minka Pretnar  

PE – 2. 2.  9.00 
18.00 

Po namenu KAPELA                            SV. DRUŽINE 
++ za prijatelje: Domen Kern, Anja Oražem, 
Luka Kovačič, Damjan Zupanc  

SO – 3. 2.  8.00 
15.00 

++ Ajda in Borut Rus  
++Jaka Kunšič in vsi pokojni pletnarji             OTOK  

NE – 4. 2.  
5. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
+ Cecilija Mežan  
 Še ni namena za sveto mašo   

PO – 5. 2.  8.00 
18.00 

Še ni namena za sveto mašo    GRAJSKA KAPELA 
+ Franc Poklukar  

TO – 6. 2.  18.00 Še ni namena za sveto mašo   

SR – 7. 2.  18.00 + Franc Poklukar  

ČE – 8. 2.  18.00 + pesnik France Prešeren    

PE – 9. 2.  18.00 + prof. Marija Janežič  

SO – 10. 2.         8.00 + Roman Kavčič    

NE – 11. 2.  
6. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
15.00 
18.00 

Za farane 
+ Ivana Šlibar – Gromova  
+ Metka Markelj                                           OTOK 
Še ni namena za sveto mašo  

PO – 12. 2.  18.00 + Franc Poklukar  

TO – 13. 2.  18.00 + Franc Poklukar  

SR – 14. 2. 7.00 
18.00 

Po namenu                           KAPELA SV. DRUŽINE  
+ Marta Juvan  

ČE – 15. 2.  18.00 Še ni namena za sveto mašo  

PE – 16. 2.        18.00 + Petra Praprotnik  

SO – 17. 2.  8.00 + Marjan Jarc  

NE – 18. 2. 
1. POSTNA 
NEDELJA   

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
+ Franc Poklukar  
+ Stanko Bijol, obl.  

 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA 
 

 
leto XXVII, številka 1, 7. januar do 18. februar 2018 

 

 

Modri počastijo Jezusa 

 
»Zvezda je v Izraelu očitno zašla. Po srečanju s svetopisemsko besedo spet posije 

modrim. Stvarstvo, ki ga razlaga Sveto pismo, spet spregovori človeku. Evangelist Matej 

poseže po presežnikih, da bi opisal odziv modrih: ʽKo so zagledali zvezdo so se silno 

razveseliliʼ (Mt 2,10). To je veselje človeka, kateremu Božja luč zasije v srce in ki sme videti, 

da se njegovo upanje uresničuje. To je veselje človeka, ki je našel in bil najden. […] Modri 

se pred kraljevim otrokom poklonijo do tal (proskynesis), to se pravi, da se pred njim vržejo 

na tla. Takšna počastitev se izvrši pred Bogom – Kraljem. Na tej osnovi je mogoče razložiti 

tudi darove, ki jih modri prinašajo. Niso uporabna darila, ki bi bila za sveto Družino v tistem 

trenutku koristna. Darovi izražajo isto kakor priklonitev do tal. Darovi izpovedujejo kraljevsko 

visokost tistega, kateremu so poklonjeni. Zlato in kadilo sta tudi v Iz 60,6 omenjena kot 

darova počastitve, ki jih ljudstva prinašajo Izraelovemu Bogu.  

Cerkveno izročilo je v več različicah razumelo, da so v treh darovih upodobljeni 

trije vidiki Kristusove skrivnosti: zlato kaže na Jezusovo kraljevanje, kadilo na Božje 

sinovstvo, mira na skrivnost njegovega trpljenja.  

V resnici je mira omenjena v evangeliju sv. Janeza po Jezusovi smrti. Evangelist 

nam pove, da je Nikodem za maziljenje Jezusovega trupla med drugim pripravil tudi 

miro (Jn 19,39). Tako je z miro skrivnost križa spet tesno povezana z Jezusovim kraljestvom 

in se skrivnostno napoveduje že v počastitvi modrih. Maziljenje je poskus, da bi se upirali 

smrti, ki doseže svojo dokončnost šele v trohnjenju. Žene zaradi nastopajočega praznika 

niso mogle maziliti Jezusovega trupla na večer križanja. Ko so na velikonočno jutro prišle 

h grobu, da bi ga mazilile, je Jezus že vstal od mrtvih. Jezus ni več potreboval mire kot 

sredstva zoper smrt, ker je Božje življenje samo premagalo smrt.«  

 

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Jezus iz Nazareta - Jezusovo otroštvo, Družina, Ljubljana 2012, 121-

122. 

 

 



• V ponedeljek 15. 1. bo seja župnijskega pastoralnega sveta. 

Člani in tudi drugi farani lepo vabljeni.  

• Pogovorni večer za starše zakonce in mlade z naslovom Lepota 

izkušnje (Božjega) odpuščanja bo v soboto, 27. januarja, ob 

20.00 v Marijinem domu. Gost bo salezijanec Marko Košnik. 

• Našim sestram Hčeram Marije Pomočnice ter g. salezijancu g. 

Vinku Cingerletu ob godovnem prazniku sv. Janeza Bosca 

voščimo Božjega blagoslova in se zahvaljujemo za vse njihovo 

delo in pomoč v župniji.  

• Na svečnico obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju. 

K blagoslovu prinesite sveče, ki jih boste uporabljali pri molitvi. 

Poskrbite tudi za svečo za zadnjo uro in za mrtvaški oder.  

• Na god sv. Blaža bo sveta maša ob 15h tudi na otoku. Za 

brezplačni prevoz bodite ob 13h 30 pri Vili Bled. Pri maši se bomo 

posebej spomnili pokojnih pletnarjev. Med bogoslužjem na ta 

dan bo obred podeljevanja blagoslova sv. Blaža zoper bolezni v 

grlu in vsako drugo zlo, za rabo v bolezni skozi leto bo še 

blagoslov bonbonov, sadja in kruha kakor priporoča Rimski 

obrednik.   

• Na god svetih škofov Albuina in Ingenuina bo 5. 2. bo ob 8h sv. 

maša v grajski kapeli. Lepo vabljeni. 

• Na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, bo v župnijski cerkvi 

sv. maša za pesnika Franceta Prešerna.   

• Na praznik Lurške Matere Božje bo sveta maša na otoku ob 15h. 

Za brezplačen prevoz bodite ob 13h 30 pri Vili Bled. Pri maši bo 

blagoslov bolnikov. Na otoku je pri studenčku lurška kapelica, kjer 

se le radi pobožno ustavite, ko greste mimo. Istega dne 

obhajamo še svetovni dan bolnikov.  

• 11. 2. ob 17h bo na Breznici dekanijsko srečanje za birmanske 

botre. Birma v naši župniji bo na binkošti, 20. maja ob 11h.  

• Duhovne vaje za družine v Marijinem domu bodo potekale od 

26. do 28. 1. v Marijinem domu, od 9. do 11. 2. pa duhovne vaje 

ob Božji besedi za mlade in odrasle. 

• Na pepelnico 14. 2. ste lepo vabljeni v svetišče. Med mašo bo 

pepelenje. Ta dan velja strogi post, ko se smemo le enkrat na 

dan do sitega na jesti in se vzdržimo mesnih jedi. Ta dan se začne 

štiridesetdnevni postni čas pred veliko nočjo, ki jo bomo letos 

obhajali 1. aprila. Na postne petke bo pol ure pred mašo 

pobožnost križevega pota, na prvo postno nedeljo bo križev pot 

ob 15h v župnijski cerkvi.  

• Duhovne vaje za veroučence od 4. do 7. razreda bodo od 4. do 

6. 3. v Marijinem domu. 

• Iskrena hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali pri pripravi svetišča 

in slovesnosti v božičnih praznikih.  

 
Svetonočna molitev 

 

Gospod, ki v nepristopni luči bivaš 

in dvignjen v nedogledne si višine, 

pa vendar sklonjen v zemeljske nižine 

na grešnike svoj blagi svit razlivaš. 

 

Usmili se me v svoji blagi moči: 

tema zmaguje mi bolne oči, 

naj Tvoja zvezda silo ji zdrobi, 

da bo svetlo kot Modrim v tisti noči. (bl. Alojzij Grozde) 

 

 

 

MAŠNI NAMENI OD 8. 1. DO 18. 2. 2018 
 

PO – 8. 1. 2018 18.00 V zahvalo za uspešno leto  

TO – 9. 1.   18.00 + Janez Pazlar    

SR – 10. 1. 18.00 Po bratovem in očetovem namenu  

ČE – 11. 1.  18.00 ++ Marija in Franc Robida  

PE – 12. 1. 18.00 + Janez Kokalj, 30. d.   

SO – 13.1. 8.00 Na čast Svetemu Duhu  

NE – 14. 1.  
2. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane   
+ Milena Valjavec   
++ Jože Poljanec in starši  

PO – 15. 1. 18.00 ++ Pavla Piber ter Jerca in Minca Piber  

TO – 16. 1. 18.00 ++ Sonja Furlan, 30. d.  

SR – 17. 1. 18.00 Za Božji blagoslov  

ČE – 18. 1. 18.00 + Ljudmila Bogut, 30. d.  

PE – 19. 1. 18.00 ++ stric Marjan Kokalj ter Joža in Franci Tišler 

SO – 20. 1. 8.00 + teta Ivana Pazlar  

 


