
 

NE – 15. 4.    
3. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ Franc Žerovc 
++ stari starši in sorodniki Papler  

PO – 16. 4.    19.00 + Bogomir Zupan  

TO – 17. 4. 19.00 V zahvalo  

SR – 18. 4.   19.00 Za zdravo pamet  

ČE – 19. 4.   19.00 + Marjetka Brlec, obl. 

PE – 20. 4.   19.00 + Terezija Zupan  

SO – 21. 4.   8.00 Za srečno operacijo  

NE – 22. 4.    
4. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

8:00 
10:00 
19.00 

Za farane 
+ Marjana Pretnar  
++ starši Colja  

PO – 23. 4.    19.00 + Andrej Ponikvar, 30. d.  

TO – 24. 4.   19.00 ++ starši, brat in svakinje Žagar  

SR – 25. 4.          8.00 
      19.00 

Še ni namena za sveto mašo                         REČICA 
++ starši Marija in Franc Burja 

ČE – 26. 4.   19.00 + Jakob Tomaž Bijol, 30. d.  

PE – 27. 4.         18.00 
      19.00 

+ Alojz Slivnik                                                  REČICA  
+ Franc Poklukar  

SO – 28. 4.   8.00 + Franc Poklukar                           

NE – 29. 4.  
5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
++ mama in brat Knaflič 
Še ni namena za sveto mašo                          

PO – 30. 4.   19.00 Še ni namena za sveto mašo                          

TO – 1. 5.   19.00 + Rozalija Panjan, 30. d.  

SR – 2. 5.   19.00 ++ Marija in Janez Zalokar 

ČE – 3. 5.   19.00 Še ni namena za sveto mašo                          

PE – 4. 5.   18.00 
19.00 

Še ni namena za sveto mašo                      REČICA 
+ Franc Poklukar                                                  

SO – 5. 5.          8.00 ++ Zdravko Valentin Jenko, 1. obl. 

NE – 6. 5.    
6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
17.00 

Za farane 
++ starši Marija in Stanko Poklukar  
Še ni namena za sveto mašo                          OTOK                                                

PO – 7. 5.   19.00 Še ni namena za sveto mašo                          

TO – 8. 5.   19.00 Še ni namena za sveto mašo                          

SR – 9. 5.         19.00 + Ana Medja  

ČE – 10. 5.   
VNEBOHOD  

9.00 
19.00 

Po tamkajšnjem namenu           KAPELA SV. DRUŽINE  
Še ni namena za sveto mašo                          

PE – 11. 5.          18.00 
       19.00 

++ Milena in Ana Černe                               REČICA 
+ Franc Poklukar                           

SO – 12. 5.   8.00 Še ni namena za sveto mašo                          

NE – 13. 5.   
7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
17.00 

Za farane 
+ Marija Golias  
++ starši Rant in Turšič z Mlina                          OTOK 

 

 

 
OZNANILA  

leto XXVII, številka 3, 1. april do 13. maj 2018 

 

V SMERI NOVE ZEMLJE 
 

 

Božji Sin Jezus Kristus je premagal smrt, vstal od mrtvih in živi. Most svetega križa je zdržal izdajo, 

zapuščenost, sovraštvo, strah, grozo, obup, trpljenje in smrt. Božja ljubezen je zmagala. 

Prerojeni iz svetlobe praznega groba v velikonočnem jutru na potih Boga romamo naproti 

novi zemlji večnosti. »Neverni nagonsko sluti v Kristusu neko svetlo prasilo, ki ji mora biti 

človeštvo hvaležno, da se je kdaj pojavila na tem strpinčenem planetu. Vernemu pa je Kristus 

ves njegov smisel in vsa njegova usoda« (prim. Alojz Rebula, Skozi prvo zagrinjalo, MD1994, 196).  

 V svojem imenu, v imenu g. Vinka Cingerleta SDB in skupnosti Hčera Marije 

Pomočnice vam voščim blagoslovljeno veliko noč. Aleluja! 

                                                                                         Janez Ferkolj, župnik 

 

*** 

 

»Vaša svetost papež Frančišek, 

 

Z velikim veseljem Vam podarjamo potico, ki je bila spečena v Potičnici na Blejskem 

otoku v Sloveniji. Blejski otok je starodavna romarska Božja pot, kjer so tisočletne 

korenine vernosti in kulture slovenskega naroda. Potica je praznični kolač, ki nas 

spominja na Kristusovo krono iz trnja. 

Voščimo Vam Blagoslovljen praznik velike noči. Naj Vam sladkost Jezusovega križa in 

trpljenja vlije telesnih moči in Božjega navdiha, da boste ladjo vesoljne Cerkve varno 

vodili v pristan neminljivega velikonočnega jutra.  

Janez Ferkolj, župnik, s sodelavci na Blejskem otoku in farani Župnije Bled.« (slovenski 

prevod potici priloženega voščila) 

 

 



• Papežu Frančišku je potico z Blejskega otoka na veliko soboto 2018 osebno predal veleposlanik pri 

Svetem sedežu nj. eksc. g. Tomaž Kunstelj.  

• Hvala vsem za vse, s čimer ste sodelovali pri pripravi velikonočnih praznikov ter vsem, 

ki se odzovete povabilu v poglabljanje skrivnosti vere in k obhajanju bogoslužij.  

• Na Rečici bomo z rednimi petkovimi mašami ob 18h začeli 27. 4. Na god sv. Marka 

bo tam sv. maša in prošnja procesija 25. 4. ob 8h zjutraj.  

• Duhovne vaje v tišini za mlade bodo v Marijinem domu pri sestrah od 27. do 30. 4.  

• V mesecu maju vse otroke vabimo k šmarnični pobožnosti. Letos bomo prebirali 

življenje častitljivega Božjega služabnika Friderika Barage, ki je bil škof med Indijanci 

v Ameriki. Letos se spominjamo 150. obletnice njegove smrti.  

• Slovesnost prvega svetega obhajila bo za 15 naših veroučencev tretjega razreda 6. 

maja ob 10h. Njih in njihove družine priporočamo v molitev.  

• Srečanje ŽPS bo v četrtek 10. maja po večerni sveti maši.  

• Slovesnost svete birme bo v naši župniji na binkošti 20. 5. ob 11h. Srečanje g. 

nadškofa msgr. Stanislava Zoreta z birmanci, starši in botri bo 14. 5. ob 18h v župnijski 

cerkvi. Lepo vabljeni, da se srečanja udeležite tudi ostali farani. Po večerni maši se 

bo g. nadškof srečal še s člani župnijskega pastoralnega sveta.  

• V mesecu maju ob nedeljah ob 19h ne bo svete maše, ste pa lepo vabljeni k 

šmarnični sveti maši na Blejski otok vsako majsko nedeljo ob 17h. Za brezplačni 

prevoz bodite od 15h dalje v pristanišču pri Vili Bled.  

• Po veliki noči bomo začeli s prenovo in ureditvijo prostorov v pritličju župnišča, kjer 

bodo od jeseni dalje pastoralni prostori za potrebe župnije Bled. Načrtuje se 

ogrevanje župnijske cerkve sv. Martina. Vsak nasvet je zelo dobrodošel.  

• Na Blejskem otoku obnove potekajo po načrtu. Letos pozimi smo uredili novo pokrito 

skladišče na zahodni strani mežnarije. Po veliki noči se začne temeljita obnova vseh 

oltarjev v otoški cerkvi.  

• Blejski otok so protokolarno obiskali: 13. 3. v spremstvu veleposlanika g. Mylese 

Geirana predsednik Irskega senata g. Denis O'Donovan; 14. 3. g. Sotir Tsatsarov, 

bolgarski generalni tožilec in g. Drago Šketa, slovenski državni generalni tožilec, ter 

veleposlanik Bolgarije v Sloveniji g. Dimitar Abadjiev; 23. 3. predsednik Senata 

Republike Poljske g. Stanisław Karczewski in poljski veleposlanik v Sloveniji g. Paweł 

Czerwinski.  

 
»Odkar je moral Abraham sprejeti darovanje svojega sina Izaka, sina obljube, je vera dejanje, 

ki nas korenito predrugači. Po preizkušnji darovanja svojega sina niti Abraham niti Izak nista 

več ista; Izak za Abrahama ni več isti sin. Bil je darovan in izročen Bogu, postal je znamenje 

nekega drugega posinovljenja. Tudi Abraham ne živi več samo kot človek, ki je prejel Božji 

dar: dar svojega sina Izaka. Sprejel je razlastitev tega daru ter ponovno zadobitev kot duhovno 

dediščino.   

         Vera je vedno velikonočno popotovanje k iskanju Očetove volje, v potomstvu 

Abrahamove zvestobe in njegove pokorščine, vse do žrtvenega oltarja za sina Izaka. Sv. Pavel 

je vero opredelil kot pokorščino Očetu (Rim 1,5; 16,25). Toda razumeti moramo, da naša 

pokorščina lahko vodi h gori daritve. Pot vere je tako pot človekove privolitve Božji volji. 

Očetove zapovedi so vedno življenjska listina, ki zahteva našo ljubečo privolitev. Vera je 

hotenje tistega, kar Bog hoče, ljubezen do tega, kar Bog ljubi, četudi nas to vodi vse do križa. 

        Svojo vero stavimo v Jezusa Kristusa. Opiramo se nanj, kajti ʽon je voditelj in dopolnitelj 

vereʼ (Heb 12,2). Po njem rečemo ʽamenʼ v slavo Bogu (2 Kor 10,20). Beseda amen se v 

hebrejščini nanaša na nekaj trdnega in vrednega zaupanja. Ta beseda torej izraža odgovor 

človekove zvestobe Bogu v Jezusu Kristusu. Na Boga se lahko opremo kakor na skalo, v 

prepričanju in gotovosti, da se ne bo zrušila, tudi če je postavljena na rob brezna. V 

povezanosti vere je Bog moja trdnjava, moja utrdba in moja skala.   

Vera ne predpostavlja poroštva. Vernik potuje ponoči, kakor romar, ki išče svetlobo. Kar pozna, 

pozna le po večerni senci in hodi s pomočjo ʽcognitio vespertinaʼ (večerno poznavanje), in 

še ne v ʽcognitio matutinaʼ (jutranje poznavanje), v spoznanju jasnega gledanja, kakor se 

lepo izrazita sv. Avguštin in sv. Tomaž.   

  Če se oprem na zelo pomenljivo srednjeveško izvornost besed, ne morem prezreti, da 

bi beseda verovati, credere, pomenila tudi cor-dare, ʽpodariti svoje srceʼ in ga brezpogojno 

izročiti v roke Drugega. 

         Verujoči človek kakor Abraham privoli, da postane jetnik nevidnega Boga; sprejme, 

da je v pokornem poslušanju, vodljivosti svojega srca in v svetlobi razuma v Očetovi posesti. 

Pot k Bogu je privolitev in zapustitev, ne da bi pričakovali koristi od pomirjujočih gotovosti. Sv. 

Pavel nam je dal čudovit program: ʽVendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene 

osvojil Kristus Jezusʼ (Flp 3,12).« (Prim. kardinal Robert Sarah in Nicolas Diat, Bog ali nič, 

Družina, Ljubljana 2018, 268-269). 

 

MAŠNI NAMENI OD 2. 4. DO 13. 5. 2018 
 

PO – 2. 4. 9.00 
19.00 

Po tamkajšnjem namenu               KAPELA SV. DRUŽINE  
++ Peter Žemva in starši, obl. 

TO – 3. 4.    19.00 + oče Franc Papler 
+ Rozalija Panjan, 7. d. 

SR – 4. 4.  19.00 ++ Košeninovi in Lenčkovi 

ČE – 5. 4.   19.00 + Emil Čarni, obl. 

PE – 6. 4. 19.00 ++ Dešmanovi   

SO – 7. 4.  8.00 + Valentin Mežan 

NE – 8. 4.   
NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane   
++ starši Poklukar, Marija in Stanko   
++ starši in stric Cena - Porovi 

PO – 9. 4.  19.00 + Milena Černe 

TO – 10. 4. 19.00 + Milena Černe 

SR – 11. 4.  19.00 + Magdalena Peternel, 30. d.  

ČE – 12. 4.   19.00 ++ Ivanka in Janez Pintar  

PE – 13. 4.   19.00 V zahvalo za zdravje  

SO – 14. 4.  8.00 Še ni namena za sveto mašo  

 


