NE – 7. 10.
27. NEDELJA MED
LETOM
PO – 8. 10.
TO – 9. 10.
SR – 10. 10.
ČE – 11. 10.
PE – 12. 10.
SO – 13. 10.
NE – 14. 10.
28. NEDELJA MED
LETOM
PO – 15. 10.
TO – 16. 10.
SR – 17. 10.
ČE – 18. 10.
PE – 19. 10.
SO – 20. 10.
NE – 21. 10.
29. NEDELJA MED
LETOM
PO – 22. 10.
TO – 23. 10.
SR – 24. 10.
ČE – 25. 10.
PE – 26. 10.
SO – 27. 10.
NE – 28. 10.
30. NEDELJA MED
LETOM
PO – 29. 10.
TO – 30. 10.
SR – 31. 10.
ČE – 1. 11.
PE – 2. 11.
SO – 3. 11.
NE – 4. 11.
31. NEDELJA MED
LETOM

8.00
10.00
16.30
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
8.00
8:00
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
8.00
8.00
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
8.00
8.00
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00
10.00
15.00
7.00
8.00
18.00
8.00
8.00
10.00
19.00

Za farane
+ Pavel CERKOVNIK, 13. obl.
+ Peter KADUNC, 9. obl.
OTOK
Še ni namena za sveto mašo
++ Vida in Milan PAZLAR (Zagorice)
V zahvalo Bogu in Mariji za srečen porod
++ brat in svakinji ŽAGAR
+ Berta VIDIC, 30. d.
+ Antonija RAKUŠ, obl.
++ Franci PAZLAR in vsi pokojni PAZLARJEVI REČICA
Za farane
+ Jože ČERNE
V zahvalo Bogu in Mariji za varstvo
++ družina OMOVŠEK (Gojzd 26 nad Kamnikom)
Za zdravje
++ Ivanka in Janez PINTAR
+ Mijo DJUKANOVIĆ
Po namenu
Za vero v družini
Za farane
++ družina MOHORIČ
++ pokojni starši PROSIČ in RUS
+ Bogomir ZUPAN
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Na čast sv. Antonu v zahvalo
+ Ivica ERŽEN
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
++ starša in brata ter ostali KUHARJEVI
++ Darja in Viktor POTOČNIK, obl.
+ Marjan JARC
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
++ družine Poljanec, Mohorič in Murgelj
Bogoslužje Božje besede na pokopališču
Za pokojne duhovnike
OTOK
Za duše v vicah
REČICA
Andrej, Vera in Franc PEDIČEK
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
+ Ivan ZUPAN, obl.
Še ni namena za sveto mašo

OZNANILA
leto XXVII, številka 7, 23. 9. do 4. 11. 2018

Sveto obhajilo
»Sveta večerja je dušna hrana, ki nas obvaruje, da bi se izrodili, in
krepi našo dušo v dobrem. Ubogi romar si, moj brat, po tuji, tebi
nepoznani deželi. Strma je pot k tvoji in moji domovini. Šibke so
naše noge. Odrešenik nas ljubi. ʽKer je vzljubil svoje, ki so bili na
svetu, jim je skazal ljubezen do konca (Jn 13.1).ʼ Zato nam je dal
največ, kar je imel, svoje meso in svojo kri za dušno hrano. Tako kot
je nekoč mana v puščavi hranila potujoče, tako nas hrani in
ohranja življenje naših duš čudovita mana – telo in kri Jezusa
Kristusa pod podobama kruha n vina. Sv. Ignacij, veliki junak vere
iz 2. stoletja, zato v svojih pismih prebivalcem Smirne pomiluje tiste,
ki zaradi zmotnih načel svete večerje ne prejemajo in zato
duhovno umrejo. Sv. Ciril iz Jeruzalema uči o sveti večerji, da je
duhovni obed, ki dušo posveti in krepi, tako kot krepi kruh telo.
Razsvetli naš razum tako, kot osvetli jutranja zarja temo zemlje.
Poživi našo voljo za dobro, tako kot poživi jutranja rosa cvetlico
polja. Če torej ne čutiš nobene potrebe, nobenega hrepenenja
po uživanju svete večerje, potem nimaš prave, žive vere. Če
nimaš žive vere, potem si v svojem duhu slep in mrtev na svoji
duši.« (bl. Anton Martin Slomšek, Kruh življenja, Slomškova založba, Maribor 2009, 73.)

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

V nedeljo 23. 9. ob 19h ste k našim sestram lepo vabljeni k ogledu filma
o škofu bl. Antonu Martinu Slomšku, ki so ga posneli otroci med
popoldanskim oratorijem pri sestrah.
Na god svetih nadangelov Mihaela, Rafaela in Gabrijela bo sveta
maša na otoku ob 17h. Za brezplačni prevoz bodite od 15h 30 dalje v
pristanišču pri Vili Bled.
V soboto 6. 10. bomo romali na Kurešček, k Novi Štifti ter na Goro nad
Sodražico. Odhod avtobusa bo ob 8h 30 z avtobusne postaje. Prijavite
se lahko do petka 28. 9.
Na rožnovensko nedeljo 7. 10. bo sveta maša ob 16h 30 tudi na otoku.
Za prevoz bodite ob 15h 30 pri Vili Bled.
Z birmanci in njihovimi starši ter botri bomo od 28. do 31. 10. odšli na
romanje v Rim. Birmance in vse druge mlade lepo vabimo k
mladinskim veroučnim srečanjem, ki vsak petek ob 20h potekajo
izmenično na Bledu oz. v Zasipu. Učno vodilo nam bo knjiga Hoja za
Kristusom, avtorja Tomaža Kempčana, ki jo tudi drugim priporočamo v
branje. Kupite jo lahko pri Mohorjevi družbi.
Vse dijake in študente vabimo na duhovni vikend Odkriti sebe v
Gospodu. Program, kjer bomo odkrivali, kdo smo v Gospodovih očeh
in kakšno je naše poslanstvo na tem svetu, bo potekal pri sestrah v
Marijinem domu od 26. do 28. 10.
Na praznik vseh svetih bosta sveti maši ob 8h in ob 10h v župnijski cerkvi,
ob 15h bo pobožnost besednega bogoslužja na pokopališču, zvečer
ob 18h pa bomo v cerkvi molili vse štiri dele rožnega venca. Pred
praznikom pojdite k sveti spovedi, za kar imate priložnost vsako nedeljo
ob 7h 15.
Na vernih duš dan bodo svete maše ob 7h na otoku, ob 8h na Rečici
ter ob 18h v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni, da pridete k vsem trem
svetim mašam za rajne. V mesecu novembru molimo »očenaše« za
rajne, morebiti priloženi dar, bomo razdelili v mašne namene za rajne,
za katere se mašuje tekom leta.
Z obnovo cerkve Matere Božje – Kraljice na jezeru na Blejskem otoku
nadaljujemo pri stranskem oltarju sv. Blaža.
Pastoralne prostore bomo v spodnje prostore župnišča predvidoma
preselili do konca oktobra.
Nove člane v svoje vrste vabijo ministranti in otroški pevski zbor. Bodoči
ministranti naj za prvo ministriranje pridejo na nedeljo 15 min pred sveto
mašo ob 8h ali ob 10h. Otroški pevski zbor Mladi labodi, ki ga vodi gdč.
Nika Frelih bo imel vaje ob nedeljah ob 9h po dogovoru.
Naš faran g. mag. Boštjan Poklukar je postal notranji minister v vladi
Republike Slovenije. Voščimo mu, da bi bil uspešen pri zelo
odgovornem poslanstvu v blagor Slovenije in njenih državljanov.
Blejski otok je 9. 9. 2018 ob spremstvu bivše gospe ministrice Alenke
Smerkolj obiskala ministrica iz Združenih Arabskih Emiratov gospa
Ohood bit Khalfan Al Roumi.

Bl. škof Anton Martin Slomšek je v Drobtinicah leta 1862 objavil lepo pesem o
pitju vode in ko smo ravno v času trgatve, pomislimo, koliko streh nad glavo
razdre alkohol in koliko nesreč prinese, ogromno tudi med otroke in mlade.
Radi se priporočite bl. Antonu Martinu na njegov god, ki ga obhajamo 24.
septembra.
Najboljše vince za otročiče
Najboljše, sladko vince
Za deco belo je;
izpod pečevja 'zvira,
Prelepo sveti se.
Po logu tiho teče,
In ž'vinco napoji,
Tud' ptičica si žejo
Brez plače ugasi.
Od tega vinca glava
Bolela te ne bo;
Telo bo tvoje zdravo
In spanje prav sladko.
Je čista voda zdrava
Za deco majheno,
Tak' mislim, da starejšim
Tud' škod'vala ne bo.
(bl. Anton Martin Slomšek)

MAŠNI NAMENI OD 24. 9. DO 4. 11. 2018
PO – 24. 9.
TO – 25. 9.
SR – 26. 9.
ČE – 27. 9.
PE – 28. 9.
SO – 29. 9.
NE – 30. 9.
26. NEDELJA
MED LETOM
PO – 1. 10.
TO – 2. 10.
SR – 3. 10.
ČE – 4. 10.
PE – 5. 10.
SO – 6. 10.

19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
17.00
8.00
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
8.00

+ Ana ARH
++ Marijana in Ivan HABE
++ Francka in Matevž PINTAR ter pokojni RANTOVI
++ Nika BOHINC in sorodniki
+ Mimi ČERNE
REČICA
+ Ljudmila BOGUT
Za zdravje
++ Frančiška in Franc PINTAR
OTOK
Za farane
++ Anton, vsi ČERNETOVI in REPETOVI
+ Josip VIŠAK
++ Jelica in Janez KOŠENINA
V čast in zahvalo angelom varuhom
+ Janez KOKALJ
+ Ivanka ROZMAN
++ družina ČOP (iz Grajske 20)
++ Ana in Janez URBANC

