
 

NE – 15. 7.      
15. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
++ Ivanka Janc, obl. 
++ Stanko Bijol in starši  

PO – 16. 7.  7.00 + Franc Poklukar                                              OTOK 

TO – 17. 7.   19.00 + Bogomir Zupan  

SR – 18. 7.     19.00 ++ Ivana Marija Golja in sorodniki  

ČE – 19. 7.     19.00 + Minka Poklukar, 40. obl.  

PE – 20. 7.     18.00 
19.00 

++ Francka in Janez Pfajfar                                REČICA 
+ Franc Poklukar  

SO – 21. 7.     8.00 Še ni namena za sveto mašo 

NE – 22. 7.      
16. NEDELJA MED 
LETOM 

8:00 
10.00 
19.00 

Za farane   
++ vsi Ševljovi  
++ Janko Eržen, obl. 

PO – 23. 7.      7.00 Še ni namena za sveto mašo 

TO – 24. 7.     19.00 + Ivana Potočnik 30. d.  

SR – 25. 7.           19.00 Še ni namena za sveto mašo 

ČE – 26. 7.     19.00 + Francka Razingar  

PE – 27. 7.           18.00       
      19.00 

++ Hrušnikovi                                                REČICA 
+ Albert Cuznar, 30. d.    

SO – 28. 7.    8.00 Še ni namena za sveto mašo             

NE – 29. 7.    
17. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
+ Franc Poklukar  
Še ni namena za sveto mašo                         

PO – 30. 7.    7.00 Še ni namena za sveto mašo                           OTOK                 

TO – 31. 7.    19.00 ++ Marija Robida, obl. in Franc Robida                        

SR – 1. 8.     19.00 Še ni namena za sveto mašo     

ČE – 2. 8.     19.00 ++ Jordan Blaževič in starši                           

PE – 3. 8.     18.00 
19.00 

Še ni namena za sveto mašo                          REČICA   
+ Mirko Beljan, 30. d.                    

SO – 4. 8.            8.00 Še ni namena za sveto mašo                       

NE – 5. 8.      
18. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
Še ni namena za sveto mašo 
+ Anton Železnikar                                                                                  

PO – 6. 8.     7.00 + Gregor Potočnik                                            OTOK                       

TO – 7. 8.     19.00 Še ni namena za sveto mašo                          

SR – 8. 8.           19.00 + Franc Poklukar  

ČE – 9. 8.     19.00 ++ starši Globevnik                        

PE – 10. 8.           18.00 
      19.00 

Še ni namena za sveto mašo                          REČICA 
+ Franc Poklukar                     

SO – 11. 8.     8.00 + Romana Razingar                           

NE – 12. 8.    
19. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
Še ni namena za sveto mašo 
Še ni namena za sveto mašo                                         

 

 

 

OZNANILA 
leto XXVII, številka 5, 2. julij do 12. avgust 2018 

 

 

Na pot v Konstantinopel 
 

Mirujemo v Tebi, o Boga Beseda, 

ostajamo, kjer smo doma. Nate vežemo počitek.  

Tvoj stol je, Tvoje bdenje in postanek, 

spet Tvoja pot, ob Tvojih pomigljajih tudi zdaj 

naravnost gremo dalje. Od angelov pa kakega  

mi pošlji za vodnika, veščega spremljavca, 

ki vodi naj z ognjenim me in pa z oblačnim stebrom, 

ki reže morje, tóke ustavlja naj z besedo, 

obilno hrani me od zgoraj in od spodaj.  

Z rokámi upodobljen križ odvrača naj 

sovražnika predrznost. Naj sredi dneva vročina me ne žge, naj noč strahu ne 

nosi. 

Narêdi zame, svojega častilca, gladko in prehodno  

razdrapano in strmo stezo, 

kot često tudi prej si, varovaje z roko, me potegnil iz 

nevarnosti na kopnem in na morju, iz 

bolezni strašnih in okoliščin sovražnih. 

Ko vse storimo vešče 

in v skladu z upi, póti najdemo 

prikladno izpolnitev, znova tečemo 

nazaj k prijateljem, k sorodstvu, radostni k radóstnim 

prikažemo doma se, napore popustimo.  

Častimo Tebe hrepeneč, da na naklonjeno in  

kar se da lahko bomo zadnjo naleteli pot.  

 

Gregor iz Nazianza, Izbrane pesmi, Kud Logos, Ljubljana 2014, 149. 

 

 
 



• Oratorij v Župniji Bled bo potekal od 2. do 7. julija. Pri pripravi ob vodstvu 

sester Hčera Marije Pomočnice so sodelovali animatorji z Bleda in iz 

Zasipa. Med oratorijem ste tako kot pretekla leta povabljeni prinesti 

kakšno sladko okrepčilo za otroke. Vsem iskrena hvala.  

• V nedeljo 22. 7. bomo obhajali nedeljo sv. Krištofa. Pri maši bo 

blagoslov vozil, da bi se z vsake poti srečno vrnili in tudi drugih ne 

spravljali v nevarnost. Darovali boste lahko za vozila, ki jih naši misijonarji 

potrebujejo pri svojem delu širom po svetu.  

• V nedeljo 29. 7. bo dar, ki ga boste oddali v pušico, namenjen obnovi 

Črnomlja, ki ga je pred kratkim prizadelo neurje s točo. Vsaka nesreča 

je posebna priložnost in opomin, da se zavemo svoje nemoči, si znamo 

odgovoriti na vprašanje, kaj nam je podarjeno in prosimo Boga za 

blagoslov v svojem življenju.  

• V mesecu juliju in avgustu bodo ob ponedeljkih ob 7h zjutraj svete maše 

na otoku. Za brezplačni prevoz na otok bodite najpozneje ob 6h 30 v 

pristanišču pri Vili Bled. Ob ponedeljkih zvečer v župnijski cerkvi poleti ne 

bo svete maše.  

• V začetku julija bo skoraj v celoti zasijal prenovljen glavni oltar Matere 

Božje, Kraljice na jezeru. Obnavljamo tudi zunanjost zvonika otoške 

cerkve, v izvajanju pa je tudi še kar nekaj drugih projektov.  

• S. Majda Merzel, s. Marija Zabret in s. Angelca Vozelj zapuščajo skupnost 

Hčera Marije Pomočnice na Bledu in odhajajo v svoje druge skupnosti 

po Sloveniji. Vse tri sestre so močno zaznamovale pastoralno življenje v 

našem kraju. Zahvaljujemo se jim za možnost sodelovanja z Župnijo 

Bled, za vse ure verouka, za pomoč in naklonjenost pri pripravi na 

praznike ter na vsebine, ki jih spremljajo, za vse ure pogovorov in iskanj 

poti za oznanilo evangelija. Hvala jim tudi za skrb za vsakdanji kruh, za 

domačnost, dobroto, naklonjenost, pričevanje vere in vse molitve. 

Nova predstojnica sestrske skupnosti na Bledu bo s. Bernarda Žibert, na 

Bled pa prihajajo s. Irena Novak, s. Milena Derlink in s. Elizabeta Petek.  

• Če se boste odpravili na počitnice v druge kraje, se radi priporočite 

angelu varuhu. Radi pojdite k sveti maši, obiščite svetišča in kulturne 

spomenike in se skušajte vživeti v okoliščine in navade tamkajšnjih 

prebivalcev. Obnašajte se spoštljivo, hvaležno in ne onesnažujte 

narave. Vsaka pot je povabilo k spreobrnitvi, vsaka pot je kakor knjiga, 

iz katere se vsi lahko veliko naučimo za bolj odgovornejše življenje.  

• V cerkvi je pri stranskem Jezusovem oltarju ves čas na voljo Najsvetejši 

zakrament, kjer lahko kadar koli čez dan v tihoti molite in premišljujete 

ter zrete v skrivnost vere, navzočnost Boga sredi med nami.  

 

Besede s. Majde Merzel ob odhodu z Bleda:  

• Dragi blejski farani! Ob pogledu na devet let, ki sem jih preživela na 

Bledu, me navdaja predvsem velika hvaležnost Bogu in vsem, ki sem 

vas srečevala. Hvala za vso vašo dobroto in naklonjenost do naše 

skupnosti. Zahvaljujemo se Gospodu Bogu, da smemo deliti z vami in 

vi z nami trenutke veselja in bolečine, dneve praznikov in preizkušenj … 

V imenu vse skupnosti se vam vsem zahvaljujem za to podelitev življenja 

v občestvu. Hvala otrokom, mladim in staršem za pot, ki jo moremo 

sestre hoditi z vami v zorenju v veri. Zahvaljujem se g. župniku Janezu 

Ferkolju za pristno bratsko duhovniško sodelovanje v skrbi za rast Božjega 

kraljestva. Hvala mnogim sodelavcem, dobrotnikom in vsem, ki molite 

za nas.  

Vsi trenutki slovesa še na poseben način prebujajo zavest, da je v 

življenju zares pomembno samo eno: ostajati povezani in zedinjeni v 

gotovosti, da smo eno Kristusovo telo na poti vere, upanja, ljubezni ter 

dobrohotnega sprejemanja vseh, ki prihajajo med nas.  

s. Majda Merzel, HMP 

 

 

 

MAŠNI NAMENI OD 2. 7. DO 12. 8. 2018 
 

PO – 2. 7. 7.00 + Ivana marija Golja, obl.                                   OTOK 

TO – 3. 7.     19.00 + Anica Kocilja, 30. d.  

SR – 4. 7.    19.00 ++ Marija in Janez Pintar, obl. 

ČE – 5. 7.     19.00 + Alojz Vidic 

PE – 6. 7.  18.00 
19.00 

++ starši Rozman in Kobilca                                      REČICA 
+ Albert Cuznar, 7. d.  

SO – 7. 7.   8.00 + Franc Poklukar  

NE – 8. 7.     
14. NEDELJA 
MED LETOM   

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane   
++ Anica in Franc Vovk                                                    
+ Franc Poklukar  

PO – 9. 7.   7.00 + Ivana Rupnik                                                    OTOK  

TO – 10. 7.   19.00 + Milena Podgornik  

SR – 11. 7.    19.00 + Franc Razingar  

ČE – 12. 7.     19.00 + Mirko Beljan, 7. d.  

PE – 13. 7.     18.00 
19.00 

+ Sholastika Černe                                             REČICA 
+ Potočnik Ivana, 7. d.  

SO – 14. 7.   8.00 Še ni namena za sveto mašo 

 


