
 

NE – 4. 3.   
3. POSTNA  
NEDELJA  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
+ Valentin Mežan  
++ Vinko in starši Potočnik  

PO – 5. 3.   18.00 ++ Darinka in Jože Trpinc 
+ Gabrijela Jelka Kunej, 30. d.  

TO – 6. 3. 18.00 ++ starši Globevnik 

SR – 7. 3.  18.00 ++ Anica Knaflič in sorodniki 

ČE – 8. 3.  18.00 ++ Ivan, Francka in Peter Zupan  

PE – 9. 3.  18.00 + Alojz Ambrožič, obl. 

SO – 10. 3.  8.00 + Milena Černe, 30. d.  

NE – 11. 3.   
4. POSTNA 
NEDELJA   

8:00 
10:00 
18.00 

Za farane 
++ Franc Žerovc, obl. in starši Žerovc 
++ pokojni iz družine Korošec 

PO – 12. 3.   18.00 ++ Ana in Franc Rekar 

TO – 13. 3.  18.00 ++ Angela in Jakob Gerželj 

SR – 14. 3.        18.00 ++ Franc Kunčič, obl., Tomaž in starši 

ČE – 15. 3.  18.00 ++ Marija in Anton Plemelj 

PE – 16. 3.        18.00 ++ Jakob Beton in Janez Mežan 

SO – 17. 3.  8.00 + Alojz Slivnik  

NE – 18. 3.  
5. POSTNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
++ Anton in Alojz Janc, obl. 
+ Jože Poljanec  

PO – 19. 3.  18.00 + Jerca Žvab 
+ Božena Žemva, 30. d.  

TO – 20. 3.  18.00 ++ Marica in Jovo Vasič 

SR – 21. 3.  18.00 ++ Minka in Antonija Razingar 

ČE – 22. 3.  18.00 + Marija Metelko, 1. obl. 

PE – 23. 3.  18.00 + Marjana Pretnar, 2. obl. 

SO – 24. 3.         8.00 ++ starši Kelbl  

NE – 25. 3.  
CVETNA NEDELJA   

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ Marija Mandelc  
++ Antonija Rakuš in Terezija Knaflič                            

PO – 26. 3.  19.00 + Anton Mežan, obl.  

TO – 27. 3.  19.00 Za zdravje 

SR – 28. 3.        19.00 + Franc Poklukar  

ČE – 29. 3.  
VELIKI ČETRTEK 

19.00 + Angelca Tomanič 
+ Franc Poklukar 

PE – 30. 3.  
VELIKI PETEK  

      15.00 
      19.00 

Pobožnost križevega pota na pokopališču 
Obredi velikega petka 

SO – 31. 3. 
VELIKA SOBOTA  

 20.00 
 

+ Franc Poklukar  

NE – 1. 4.  
VELIKA NOČ  

6.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ Franc Poklukar 
Še ni namena za sveto mašo  

 

 

 
OZNANILA 

leto XXVII, številka 2, 18. februar do 1. april 2018 
 

 

BOG ALI NIČ 
 

 

Pri založbi Družina je na pepelnično sredo 14. febraurja 2018 izšla knjiga z naslovom 

Bog ali nič, Pogovor o veri. Knjigo je napisal kardinal Robert Sarah v sodelovanju z 

novinarjem Nicolasom Diatom. Kardinal Sarah je prefekt Kongregacije za 

bogoslužje in disciplino zakramentov v Rimu. Delo je prevedel vaš župnik Janez 

Ferkolj.  

 Knjiga Bog ali nič spada med ene najbolj aktualnih in branih na svetu v 

zadnjem času. Vsebina skozi življenjepisno pripoved avtorja, ki se je rodil v Gvineji v 

Afriki, pogumno obravnava vsa pereča vprašanja, ki jih o veri želi in naposled tudi 

mora slišati človek tretjega tisočletja. Ta knjiga je radikalna, ker sega v korenine 

krščanske veroizpovedi. Do tja je kardinala Saraha privedla Božja Previdnost, 

njegova zasluga pa je neprestani boj za to, da bi vedno izbral in živel za Boga, saj 

sicer človeku ostane samo še pošastna usoda niča. Mnogo molitve, posta, pokore, 

tihote in trderga dela je avtorja prepojilo, da danes lahko s tako velikim mirom, z 

jasnino misli, s ponižnostjo in z osupljivim pogumom na glas govori Resnico.  

 Z naslovnimi besedami Bog ali nič med nami tiho veje sveti postni čas. S 

temi besedami se bo končalo naše zemeljsko in začelo večno življenje.  

 Knjigo vam iz srca in iskreno priporočam v branje. Preko njenega izjemnega 

sporočila vam prihajam naproti tudi s svojim sporočilom, za katerega bi si želel in 

molim, da se ukorenini v vašem življenju. Naj vam bo v duhovni prid in veselje.  

 

 

Janez Ferkolj, župnik 

 

 

 

 

 

 



• V postnem času ste vsak petek pol ure pred sveto mašo lepo vabljeni k 

pobožnosti križevega pota, ki jih pripravijo sledeče skupine: 16. 3. bralci 

Božje besede; 23. 2. Karitas; 2. 3. duhovnika in sestre; 9. 3. birmanci; 16. 3. 

prvoobhajanci; 23. 3. molitvena skupina. Križev pot bomo skupaj molili tudi 

ob nedeljah ob 15h in sicer: 18. 2. župnijska cerkev; 25. 2. otok; 4. 3. kapela 

sv. družine pri sestrah; 11. 3. Rečica. Na tiho nedeljo bomo imeli postno 

romanje v Idrijo. Za romanje se prijavite v župnijski pisarni ali preko 

elektronske pošte info@zupnija-bled.si. 

• Od petka do sobote zvečer bodo ob pomoči naših sester potekale 

priprave na letošnji oratorij. Mladi lepo povabljeni k sodelovanju.  

• Na tretjo postno nedeljo bo imel vse nedeljske svete maše naš br. Jaro 

Knežević.  

• V molitev vam priporočamo naše prvoobhajance in birmance. Prvo sveto 

obhajilo bo v naši župniji 6. maja ob 10h, sveta birma pa na binkošti 20. 

maja ob 11h.  

• Duhovne vaje za veroučence od 4. do 7. razreda bodo od 2. do 4. marca 

v Marijinem domu. 

• Šola molitve za odrasle in mlade bo pri sestrah štiri četrtke v postu ob 19.00 

(1., 8., 15. in 22. marec). 

• V ponedeljek, 12. in v sredo 14. marca, bo verouk za vse skupine pri sestrah. 

Ta dva dneva se po dogovoru s katehistinjama udeležijo verouka tudi 

veroučenci 1. in 6. razreda. 

• Postne duhovne vaje v tišini za mlade in odrasle bodo v Marijinem domu 

od 15. do 18. marca. Postne duhovne vaje za mlade pa bodo od 23. do 

25. februarja. 

• Sestanek za starše birmancev bo v ponedeljek 5. 3. ob 18h 30, za starše 

prvoobhajancev pa v torek 6. marca ob 18h 30.  

• Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo 14. 3. ob 18h 30.  

• Spodbujamo vas, da ste med pogrebi pozorni, da se pred mrliškimi 

vežicami pogovarjate tišje ter posebej med sprevodi ne klepetate oz. 

diskretno opozorite tiste, ki to počno. Gre za osnovno vsebino bontona in 

za spoštovanje do pokojnega, ki ste ga prišli pospremit h grobu.  

• Ostareli in bolni, ki bi želeli, da vas duhovnik na prvi petek v mesecu obišče 

in prinese sveto obhajilo, to sporočite.  

• V velikem tednu vas vse lepo vabimo k bogoslužjem in obredom velikega 

tedna. Na veliki petek bodite pozorni na temnejša žalna oblačila ter na to, 

da ta dan, ko je zemljo prepojila Kristusova rešnja kri nikakor ne opravljate 

nobenih del na svojih dvoriščih, vrtovih, sadovnjakih, poljih …  

• V soboto 17. marca bomo imeli okrog stavb na Slovenskem trgu 

spomladansko čistilno akcijo. Pospravljali bomo tudi kino, ki vse bolj kliče po 

obnovi. V letošnjem letu nameravamo vse stavbe vključno s cerkvijo 

povezati v nov ogrevalni sistem, predvidoma v jesenskem času se bodo 

verouk, vaje pevskih zborov, Karitas itd. preselili v prostore župnišča.  

• Na otoku obnova cerkve poteka v skladu z restavratorskim načrtom. Zelo se 

veselimo celostne obnove glavnega oltarja Matere Božje, Kraljice na 

jezeru. Kot tudi že sami opažate se lepo povečuje število romarjev, ki 

pridejo na otok k maši. Bog daj blagoslova tudi v prihodnje.  

• G. Jurij Rakuš iz Begunj pripravlja romanje v Međugorje od 27. do 30. 4. 

Prijavite se lahko preko telefona 041515070. 

• Knjigo Bog ali nič lahko naročite v župnijski pisarni, preko elektronskega 

naslova info@zupnija-bled.si, ali pri založbi Družina d. o. o. Cena znaša 

29,90 eur.  

 

 

*** 

 

»Družba brez Boga, ki ima duhovno spraševanje za mrtvo črko, prikriva praznino 

svojega materializma in duši čas, da bi laže pozabila na večnost. Čim bolj 

materija razpenja svojo moč, raje človek uživa v nenaravnih, samovšečnih in 

sprevrženih zabavah; bolj ko človek pozablja na Boga in bolj gleda na samega 

sebe. Ko se opazuje, vidi popačenje in sramoto, ki so jih njegove razvratnosti 

zarezale v njegov obraz. Da bi imel občutek, da še naprej ostaja sijoče bitje 

prvotne lepote Božje stvaritve, se naliči. Toda skrito zlo je podobno žerjavici pod 

pepelom.« (Iz knjige Bog ali nič) 

 

 

MAŠNI NAMENI OD 19. 2. DO 1. 4. 2018 
 

PO – 19. 2. 18.00 + Ana in Adolf Mulej 

TO – 20. 2.   18.00 + mama Francka Pazlar 

SR – 21. 2. 18.00 + Janko Šorl, 6. obl.  

ČE – 22.2  18.00 ++ Godina in Kociper  

PE – 23. 2. 18.00 + Klemen in Franc Janc   

SO – 24. 2. 8.00 + Terezija Zupan   

NE – 25. 2.  
2. POSTNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane   
+ Marija Kociper, 1. obl.  
+ Štefan Rožič in starši 

PO – 26. 2. 18.00 ++ Toman Jože in hčerka;  
+ Božena Žemva, 7. d. 

TO – 27 . 2. 18.00 ++ Milka in Ciril Svetina 

SR – 28. 2. 18.00 + Ana Frank 

ČE – 1. 3.  18.00 + Jože Pavlič, 30. d.  

PE – 2. 3.  18.00 + Alojz Slivnik 

SO – 3. 3. 8.00 V zahvalo za uspešen študij 

 

mailto:info@zupnija-bled.si

