
 

NE – 26. 8.      
21. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
++ Franc Drol, starši in brat Bajuk 
Še ni namena za sveto mašo 

PO – 27. 8.   7.00 ++ Ajda in Borut Rus                                              OTOK 

TO – 28. 8.    19.00 ++ Nika Bohinc in Alexis 

SR – 29. 8.      19.00 ++ vsi pokojni iz družine Zupan  

ČE – 30. 8.      19.00 Še ni namena za sveto mašo  

PE – 31. 8.      18.00 
19.00 

++ Pavla in Jože Pintar, 1. obl.                            REČICA 
+ Franc Sebanc  

SO – 1. 9.      8.00 Še ni namena za sveto mašo 

NE – 2. 9.       
22. NEDELJA MED 
LETOM -
ANGELSKA 

8:00 
10.00 
19.00 

Za farane   
++ Jožica Čpajaković, 30. d.                             REČICA 
+ Ivan Hrovat  

PO – 3. 9.       19.00 + Mate Bajič 

TO – 4. 9.      19.00 + Marija in Anton Zupan   

SR – 5. 9.            19.00 + Mimi Černe  

ČE – 6. 9.      19.00 ++ Francka in Jože Burja  

PE – 7. 9.            18.00       
      19.00 

+ Mimi Černe, 30. d.                                       REČICA 
Še ni namena za sveto mašo     

SO – 8. 9.     8.00 
16.00 

Še ni namena za sveto mašo          
++ Rozalija in Stane Krivec                             OTOK    

NE – 9. 9.     
23. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
Še ni namena za sveto mašo  
+ Anica Justin, 1. obl.                        

PO – 10. 9.     19.00 ++ Slavka in Filip Oblak ter Mimi Trpin                             

TO – 11. 9.     19.00 + Anica Urevc                      

SR – 12. 9.      19.00 + Mimi Černe  

ČE – 13. 9.      19.00 + Angela Matkovič, 30. d.               

PE – 14. 9.      18.00 
19.00 

++ Lucija in Janez Černe                             REČICA   
+ Franc Poklukar, 1. obl.            

SO – 15. 9.             8.00 Še ni namena za sveto mašo                       

NE – 16. 9.       
24. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ p. Jakob Bijol, obl. 
++ Janez in Jože Zalokar, obl.                                                                   

PO – 17. 9.      19.00 + Bogomir Zupan                     

TO – 18. 9.      19.00 Za zdravje in srečno zadnjo uro                       

SR – 19. 9.            19.00 V dober namen  

ČE – 20. 9.      19.00 Še ni namena za sveto mašo                     

PE – 21. 9.            18.00 
      19.00 

++ Hrušnikovi                                                 REČICA 
+ Matevž Kristan          

SO – 22. 9.      8.00 Še ni namena za sveto mašo                      

NE – 23. 9.     
25. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
Še ni namena za sveto mašo  
Še ni namena za sveto mašo                                         
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Oblike Marijinega češčenja pri Slovencih 

Najpomembnejše prvine Marijinega češčenja, ki so med Slovenci zorele v teku stoletij, 

so: češčenje, pesmi in posvetitev. Slovenci častimo božjo Mater Marijo zlasti v številnih 

marijanskih romarskih svetiščih. Ta svetišča so živi spomeniki našega krščanskega življenja 

in trdni braniki naše samostojnosti. Kdo bi mogel prešteti vse druge cerkve, majhne in 

velike, posvečene naši Gospe, po vsej slovenski zemlji? Človeka, ki potuje po naši 

domovini, prevzame nešteto majhnih cerkvic in kapel, posejanih po dolinah in gričih 

našega raja pod Triglavom.  

 Marijina svetišča in pesmi že stoletja spremljajo in vzgajajo naš narod. 

Mnogovrstne oblike pobožnosti do Marije so poučevale naše ljudstvo v veri prav tako 

kako pesmi, oltarji in čudodelne podobe v naših cerkvah. V obdobjih najhujših 

preizkušenj so se naši predniki z zaupanjem zatekali pod varstvo božje Matere. Molili so 

in vzdržali so! 

 Zmaga Kumer takole piše o češčenju Matere božje na Slovenskem: ʽKomaj 

kateri evropski narod ima tako bogato pesemsko izročilo ter v njem toliko nabožnih, zlasti 

Marijinih pesmi, kakor slovenski. Med legendarnimi so nekatere prevzete iz splošno-

evropskega krščanskega izročila ali pa je izposojena samo snov. Podrobnosti v zgradbi 

verzov, kitic, načina izražanja in glasbenega ritma pa kažejo, da smo tudi od drugod 

prevzeto oblikovali po svoje. Ne samo legendarne pesmi, tudi nekatere nabožne 

Marijine se v ljudskem petju v cerkvi oglašajo v značilnem 5/8 taktu. Petje lavretanskih 

litanij z enokitičnim odpevom p vsakem tretjem slavilnem klicu pa je sploh slovenska 

posebnost. V legendarnih pesmih, ki imajo seveda vse melodijo in jih ljudje še danes 

pojejo, je Marija prikazana kakor katera naših skromnih kmečkih mater, vedno z Jezusom 

v naročju, roma na božja pota, skrbi za svoje Dete, trpi s Sinom kot Marija sedem žalosti 

in bi mu rada olajšala muke. Hkrati pa je zaradi božjega materinstva prikazana kot 

priprošnjica celo v brezupnih stiskah, kar dokazuje, da ji je ljudstvo v vseh težkih časih 

naše zgodovine neomajno zaupalo.ʼ« 

Anton Štrukelj, Klečeča teologija, Družina, Ljubljana, 176-178. 

 
 



• Na vigilijo slovesnega praznika Marijinega vnebovzetja 14. 8. bo po 
večerni sveti maši ob 19h 30 v župnijski cerkvi orgelski koncert svetovno 
priznanega in izjemno spoštovanega organista slovenskega rodu 
Nathana J. Laubeja iz ZDA. Te dni je na evropski turneji po mestih Stuttgart, 
Glebe Residence, Albersroda, Bled, Armstadt, Dunaj, Mariager, 
Copenhagen, Bridlington in Lagrasse. Lepo vabljeni na koncert, povabite 
še svoje znance in prijatelje ter ne zamudite izjemne priložnosti srečanja z 
enim izmed največjih glasbenikov na svetu. Posnetke njegovih koncertov 
do sedaj si lahko ogledate tudi na youtubu, ko vtipkate npr. njegovo ime.  

• Na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja bodo svete maše ob 8h in 10h 
v župnijski cerkvi ter ob 17h Blejskem otoku. Za brezplačni prevoz na otok 
bodite od 15h dalje v pristanišču pri Vili Bled. Ob 15h 30 imate možnost 
vodenega ogleda otoka. Hkrati bo to priložnost za pogovor o poteku 
obnove. Za ogled bodite ob 15h 30 pri kipu sv. Marije Magdalene pred 
cerkvijo.  

• Še do konca meseca avgusta bodo na otoku svete maše ob ponedeljkih 
ob 7h zjutraj, ter 22. 8. na praznik Marije Kraljice na jezeru, prav tako ob 7h 
zjutraj. Za brezplačni prevoz na otok bodite ob 6h 30 pri Vili Bled.  

• V četrtek 23. 8. bo v župnijski cerkvi ob 19h 30 koncert gostov iz Sankt 
Petersburga (Vasilij Meljnikov – violina; Pia Brodnik – sopran; Irina Rozanova 
– orgle). Lepo vabljeni.  

• Na angelsko nedeljo 2. 9. bo ob 10h sveta maša na Rečici. Ob 10h tisto 
nedeljo v župnijski cerkvi ne bo svete maše.  

• Na praznik Marijinega rojstva, mali šmaren, bo sveta maša na otoku ob 
16h. Za brezplačni prevoz na otok bodite eno uro prej pri Vili Bled.    

• Na mali šmaren 8. 9. bo ob 19h v župnijski cerkvi koncert, ki ga pripravlja 
ga. Mojca Benedik. Lepo vabljeni.  

• Z veroukom bomo v novem veroučnem letu 2018/19 pričeli v nedeljo 16. 
9. s sveto mašo ob 10h. Takrat bo tudi blagoslov torb in potrebščin za šolo 
in verouk. Veroučni urnik bo znan kmalu po velikem šmarnu.  

• Vodenje redovne skupnosti sester Hčera Marije Pomočnice je 11. 8. 
prevzela s. Bernarda Žibert, v skupnost so prišle tri nove sestre: s. Elizabeta 
Petek, s. Irena Novak in s. Milena Derlink. Izrekamo jim dobrodošlico in jim 
voščimo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.  

• Otroci s sodelavci filmske delavnice v Marijinem domu vabijo na premiero 
filma o blaženem škofu Antonu Martinu Slomšku. Film si lahko ogledate v 
dvorani Marijinega doma v nedeljo, 23. 9. ob 19. uri.   

• V Marijinem domu bo tudi letos potekal popoldanski oratorij z možnostjo 
igre, učne pomoči in delavnic – vsak četrtek od 14h do 15h 30. Začeli 
bomo v 27. 9. Sestre vabijo mlade in odrasle prostovoljce za učno pomoč 
in sodelovanje. 

• Svetopisemske urice za otroke od 3 do 6 let potekajo v Marijinem domu 
dvakrat mesečno ob sredah, od 17h do 18h. Prvo srečanje bo 26. 9.  

• Svetopisemske ure za odrasle potekajo v istem terminu od 17h do 18h.  
• Duhovni vikend "Odkriti sebe v Gospodu" za srednješolce in študente bo 

od 21. do 23. 9. v Marijinem domu.  

• V Marijinem domu se bo možno učiti tujih jezikov: angleščine, nemščine 
in italijanščine. Tečaj za posamezni jezik bo potekal ob zadostnem številu 
prijav. Vabljeni tudi osnovnošolci. Prijave zbiramo do 20. 9. 

• Osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje vabljeni na Stično mladih, ki 
bo 15. 9. v Stični. Program se začne ob 9h in traja do 18. ure. Prijavite se 
pri s. Barbari Poredoš HMP na telefon: 041-811-369. 

• Veselimo se obnove zvonika in glavnega oltarja v cerkvi Matere Božje, 
Kraljice na jezeru.  

• Blejski otok se pred kratkim obiskali: prof. dr. Janez Bogataj s člani 
mednarodne komisije European region of astronomy ter si med drugim v 
Potičnici na otoku ogledali prikaz peke potice; župan mesta Istanbul v 
Turčiji dr. Hasan Agkün; novomeški škof msgr. Andrej Glavan s škofi iz 
Moldavije, s Češke in Slovaške; beograjski nadškof msgr. Stanislav 
Hočevar; nj. Ekscelenca škof Kronštadtski Nazarij; nj. 
Vidokopreosveštenstvo mitropolit zagrebško-ljubljanski dr. Porfirije; dr. 
Stanislav Lipovšek, celjski škof – predsednik Sveta krščanskih Cerkva; mag. 
Geza Filo, škof Evangeličanske Cerkve v Sloveniji; msgr. Leonardo 
Sapienza, tesen sodelavec papeža Frančiška; evropska komisarka za 
regionalno politiko ga. Corina Cretu; ga. Alenka Smerkolj, ministrica za 
razvoj ter še mnogi drugi.  

• 27. julija je bila na Blejskem otoku podpisana izjava Mirovno poslanstvo 
krščanskih Cerkva ob ekumenskem srečanju na Bledu.  

• Od 28. do 31. oktobra bomo z birmanci in njihovimi družinami poromali v 
Rim. Čim prej se prijavite preko elektronske pošte: info@zupnija-bled.si. 

 

MAŠNI NAMENI OD 13. 8. DO 23. 9. 2018 
PO – 13. 8. 7.00 + Franc Poklukar                                                  OTOK 

TO – 14. 8.      19.00 + Janko Gartner  

SR – 15. 8.     8.00 
10.00 
17.00 

Za farane 
Še ni namena za sveto mašo  
++ Marjanca in Božo Benedik                            OTOK 

ČE – 16. 8.      19.00 + Ivo Pustotnik 

PE – 17. 8.   18.00 
19.00 

++ Janc, Zupan in Vidic                                  REČICA 
+ Bogomir Zupan  

SO – 18. 8.    8.00 Za zdravo pamet  

NE – 19. 8.      
20. NEDELJA 
MED LETOM   

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane   
+ Anton Guček                                                   
+ Angela Matkovič, 7. d.   

PO – 20. 8.    7.00 Še ni namena za sveto mašo                                        OTOK  

TO – 21. 8.    19.00 ++ Fani in Ivan Cvelbar ter Ivica Šuligoj 

SR – 22. 8.     7.00 
19.00 

+ Dragica Repe, 40 obl.                                      OTOK 
++ Anica Kobilca in Janez  

ČE – 23. 8.      19.00 Še ni namena za sveto mašo  

PE – 24. 8.      18.00 
19.00 

++ Branko Koder, obl. in Frenk                                 REČICA 
+ Ana in Beno Plemelj    

SO – 25. 8.    8.00 V dober namen  
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