
 

NE – 27. 5.     
NEDELJA SVETE 
TROJICE  

8.00 
10.00 
17.00 

Za farane 
++ Ana in Jože Poljanec, 30. obl. 
+ Domen Kavčič                                             OTOK 

PO – 28. 5.     19.00 ++ Ana Jan, 25. obl. ter oče Franc in brat Marko  

TO – 29. 5.  19.00 ++ Mojca in Jože Toman, obl.  

SR – 30. 5.    19.00 + Jakob Repinc, 30. d.  

ČE – 31. 5.    
SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI  

9.00 
19.00 

Po tamkajšnjem namenu           KAPELA SV. DRUŽINE  
++ sestra Marija Fajfar in Helena Lunar  

PE – 1. 6.    18.00 
19.00 

++Gašperjevi, Ferjanovi, Frančiška Peternelj     REČICA 

++ sestre Černe  

SO – 2. 6.    8.00 Po namenu  

NE – 3. 6.     
9. NEDELJA MED 
LETOM 

8:00 
 

19.00 

++ Marija in Jože Zupančič  
 
++ Sušnikovi z Dob  

PO – 4. 6.     19.00 ++ Franc in Franci Svetina  

TO – 5. 6.    19.00 + Marko Jan, obl.   

SR – 6. 6.          19.00 Ne bo svete maše  

ČE – 7. 6.    19.00 + Francka Razingar  

PE – 8. 6.          18.00       
      19.00 

+ Janez Pogačar                                          REČICA 
++ družina Skumavec   

SO – 9. 6.   8.00 + Franc Poklukar                 

NE – 10.6.   
10. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
++ Marija Zupan in mama Cilka 
++ Jelka in Rudi Rakuš ter Ivanka Stare                          

PO – 11. 6.   19.00 + Franc Poklukar                       

TO – 12. 6.    19.00 Še ni namena za sveto mašo                       

SR – 13. 6.    19.00 + Franc Poklukar                       

ČE – 14. 6.    19.00 Še ni namena za sveto mašo                          

PE – 15. 6.    18.00 
19.00 

+ Ivanka Kosar REČICA   
++ pokojni Marija Klatzer in Marta Smolej                          

SO – 16. 6.           8.00 Še ni namena za sveto mašo                       

NE – 17. 6.     
11. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ Bogomir Zupan  
+ Iztok Oražem                                                                                  

PO – 18. 6.    19.00 ++ Ana in Adolf Mulej                         

TO – 19. 6.    19.00 Še ni namena za sveto mašo                          

SR – 20. 6.          19.00 ++ Marija Mežan in Antonija Beton  

ČE – 21. 6.    19.00 Še ni namena za sveto mašo                       

PE – 22. 6.          18.00 
      19.00 

V dober namen                                            REČICA  
+ Franc Poklukar                        

SO – 23. 6.    8.00 Še ni namena za sveto mašo                          

NE – 24. 6.   
ROJSTVO JANEZA 
KRSTNIKA – KRES  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
++ starši, sestra in vsi Levstikovi  
+ Bogomir Zupan                                             
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HRIB KADILA 
Medtem ko v Visoki pesmi gora mire simbolizira Kalvarijo, hrib kadila označuje goro 

Tabor, kamor je šel Jezus molit in kamor prihajajo duše molit z njim. Je gora mire 

potemtakem višja od hriba kadila? Da. V nebesih je vse samo kadilo; mire ni več in 

blaženi se zedinjajo z Bogom v kontemplaciji brez oblaka. Na zemlji pa se od 

Jezusove smrti dalje dovršuje božansko zedinjanje v mašni daritvi: tam si namreč 

Gospod pri-likuje svojo žrtev. Zato nikdar ne izgubljajmo poguma, kadar Jezus 

podaljšuje naše bivanje na ostrih vrhovih bolečine ali trde odpovedi.  

Koga bomo našli, potem ko prisopihamo na hrib kadila? Blažene duše, ki so prispele 

na njegove vrhove … Tam vdihavajo dišave večnosti. Bog se tam dopušča na neki 

način dotikati; tam daje občutek svoje navzočnosti: tam se Jezus kaže v veličastvu 

in preobražen. Njegova sveta človeškost, ki je za nas brezmadežno zrcalo njegove 

božanskosti in resnični Jeruzalem, brezmadežna nevesta Najvišjega, se nam kaže 

vsa žareča od neskončne bleščave: Videl sem Jeruzalem, kako se spušča z neba, 

odet z Božjim sijajem (prim. Raz 21,2a.23b). Ponuja se našim očem, ki jim mora biti 

luč že na tem svetu: Njegova svetilka je Jagnje (Raz 21,23). To je začetek nebes. 

Duša, ki je tako edinjena z našim Gospodom v sladkostih kontemplacije, postaja 

nekak drugi Jezus. Na vse stvari misli z Jezusom; na vse gleda le v odnosu do Jezusa. 

Njena dela so Jezusova dela – in Oče se ji smehlja kot predmetu svojega večnega 

veselja. Kdo neki bi lahko opisal, koliko sreče in moči prinašajo pristnemu 

kontemplativcu ti Očetovi poljubi, ki jih prejema v sozvočju z Jezusom? Prodirajo v 

največjo globino duše, preoblikujejo jo in pobožanstvujejo – tja do enosti duha: Kdor 

se drži Gospoda, je en duh (prim. 1 Kor 6,17).  

Hvala, dobri Učenik, da si nam podaril poklic, ki nam omogoča slutiti te trenutke 

blaženosti na zemlji. Ne dopusti, da bi se izmikali tvoji milosti, ki nas skladno z našo 

odmerjenostjo priteguje k tebi.  
Antologija kartuzijanskih piscev. Na notranji poti k Bogu, Ljubljana 2014, Kud Logos, 477-478. 

 

 



• V nedeljo 13. maja, na obletnico prikazanj Fatimske gospe, bodo pri šmarnični 

sveti maši na otoku ob 17h prepevali bogoslovci ljubljanskega semenišča. Lepo 

vabljeni, da pridete. Bogoslovce priporočamo v molitev.  

• Ob godu sv. Marije Dominike Mazzarelo, soustanoviteljici sester Hčera Marije 

Pomočnice voščimo Božjega blagoslova in izrekamo zahvalo za vse, kar storijo 

za župnijo Bled.  

• V mesecu maju ste lepo, še posebej otroci, povabljeni k šmarnični pobožnosti. 

Starejši ste otrokom pri tem lahko velik zgled in spodbuda.  

• V ponedeljek 14. maja bo ob 18h v župnijski cerkvi srečanje z gospodom 

nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom, ki bo na binkošti ob 11h veroučencem 

8. in 9. razreda podelil zakrament svete birme. Na srečanje ste lepo vabljeni vsi 

farani. Med mašo ob 19h bo g. nadškof v spovednici na voljo za spoved, po 

maši pa se bo v veroučni učilnici srečal s člani župnijskega pastoralnega sveta.  

• Pred binkošti obhajamo devetdnevnico, h kateri naj zagotovo pridejo vsi 

birmanci. Birmance priporočamo v molitev.  

• Z letošnjim veroučnim letom bomo zaključili v nedeljo 3. junija s sveto mašo ob 

8h zjutraj. Takrat obhajamo zunanjo slovesnost praznika Svetega rešnjega Telesa 

in Krvi. Po maši bo procesija, če bo le mirno vremo tudi na otok, kjer bo blagoslov 

na vse štiri strani neba. Za prevoz na otok se javite v župnijski pisarni do 31. maja.  

• 6. junija bo enodnevno dekanijsko romanje duhovnikov, zato takrat ne bo svete 

maše.  

• Oratorij bo v naši župniji potekal od 2. do 7. julija. Spoznavali bomo življenje 

misijonarja Božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga. Prijave najkasneje do 20. 

junija. Kasnejših prijav zaradi organizacije ne bomo mogli sprejemati.  

• Sestre hčere Marije Pomočnice vabijo v Marijin dom na duhovno-počitniški 

teden od 24. do 29. junija za osnovnošolce, od 27. do 31. julija pa na duhovno-

počitniške dneve za družine in zakonce. Lahko povabite tudi svoje sorodnike in 

prijatelje od drugod. 

• V mesecu juniju, ki je posvečen češčenju Jezusovega Srca bomo pri levem 

stranskem oltarju izpostavili monštranco z Najsvetejšim. Naš čas kliče k mnogo 

molitve pred Najsvetejšim zakramentom. Spodbujamo vas, da se radi ustavite v 

cerkvi tudi takrat ko ni maše in molite v zbrani tihoti. 

• Na otoku pospešeno potekajo zadnja restavratorska dela pred ponovno 

postavitvijo glavnega oltarja v cerkvi.  

• Iskrena hvala vsem, ki kakor koli sodelujete in pomagate pri oblikovanju 

pastoralnega življenja in vzgoje v župniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz življenja našega zavetnika sv. Martina 

»Ko je Martin prenehal z vojaško službo, se je odpravil k sv. Hilariju, škofu mesta Piktave, 

čigar vero so takrat glede božjih reči vsi poznali in cenili, ter se nekaj časa zadržal pri 

njem. Ta Hilarij ga je postavil za diakona in ga skušal še tesneje pripeti nase ter pridobiti 

za božjo službo, ko pa je Martin to ves čas zavračal in vzklikal, kako je ni vreden, je mož 

v svoji globoki razumnosti dojel, da se ga bo dalo navezati samo s službo, ki se bo zdela 

nekoliko ponižujoča. Zato ga je postavil za eksorcista. Tega imenovanja Martin ni zavrnil, 

da ne bi bilo videti, kot da ga ima za preneznatno. Nedolgo potem je v spanju dobil 

opomin, naj v skrbi za vero obišče domovino in starše, ki so še vedno vztrajali v 

poganstvu, odpotoval je s pristankom sv. Hilarija, potem ko ga je ta s številnimi molitvami 

in solzami zavezal, naj se vrne. Pravijo, da se je na potovanje odpravil otožen, bratom 

pa je povedal, da ga čakajo mnoge težave. Dogodki so pokazali, da je bilo to res. 

Najprej je v Alpah zgrešil pot in naletel na razbojnike. Ko je eden od njih že dvignil sekiro 

in ga je nameraval treščiti po glavi, mu je drugi zadržal desnico; kljub temu so mu zvezali 

roke za hrbtom ter ga izročili enemu od njih, naj ga straži in oropa. Ta ga je odpeljal na 

samo in začel poizvedovati, kdo je. Odgovoril je, da je kristjan. Vprašal ga je tudi, ali ga 

je strah. Tedaj je Martin odločno odgovoril, da se še nikoli ni čutil tako varnega, saj ve, 

da bo božje usmiljenje najbližje v preizkušnjah; in da mu je bolj žal zanj, saj zaradi svojega 

roparskega početja ni vreden Kristusovega usmiljenja. Nato se je začel pogovarjati o 

evangeliju in je razbojniku oznanjal božjo besedo. Kaj naj še okolišim? Razbojnik je 

veroval, pospremil Martina in ga poslal na pot s prošnjo, naj moli zanj pri Gospodu. Istega 

človeka so pozneje videli, kako se je predal življenju v veri, tako da je zgornja pripoved 

menda prišla od njega samega.«  

Sulpicij Sever, Martinovo Berilo, MD Celje, 2017, 43-44. 

 

MAŠNI NAMENI OD 14. 5. DO 24. 6. 2018 

 
PO – 14. 5. 19.00 ++ sestri Helena Lunar in Marija Fajfar 

TO – 15. 5.     19.00 + Jakob Repinc, 7. d.  

SR – 16. 5.   19.00 ++ Ivanka in Anton Janc 

ČE – 17. 5.    19.00 + Bogomir Zupan 

PE – 18. 5.  18.00 
19.00 

+ Alojz Slivnik                                                    REČICA 
Po namenu  

SO – 19. 5.   8.00 ++ Bergantovi  

NE – 20. 5.    
BINKOŠTI  

8.00 
11.00 
17.00 

Za farane   
V priprošnjo Svetemu Duhu  
+ Tadej Mohor                                                    OTOK  

PO – 21. 5.   19.00 + Marija Pretnar, 3. obl. 

TO – 22. 5.  19.00 ++ Ana in Janez Urbanc, obl. 

SR – 23. 5.   19.00 + Marija Škafar, 30. d.  

ČE – 24. 5.    19.00 ++ Gašperjevi, Ferjanovi in Frančiška Peternelj  

PE – 25. 5.    18.00 
19.00 

++ Milena Černe                                    REČICA 
+ Franc Ferk  

SO – 26. 5.   8.00 Za srečno operacijo 

 


