
 

NE – 18. 11.       
33. NEDELJA MED 
LETOM   

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
+ Marjana Pretnar, obl.  
 ++ Marjan in starši Šolar  

PO – 19. 11.    18.00 Za zdravje in pomoč                 

TO – 20. 11.     18.00 + Marko Kozelj, 30. d.  

SR – 21. 11.       18.00 + Ivan Cengle, obl. in sorodniki ter mama Marija 
Cengle  

ČE – 22. 11.       18.00 + mama Marina in oče Jakob Ušeničnik   

PE – 23. 11.        18.00 ++ starši in Mimi Trpin  

SO – 24. 11.        8.00 ++ starši Turk in starši Kunčič  

NE – 25. 11.   
KRISTUS KRALJ  

8:00 
10.00 
18.00 

Za farane   
Za zdravje  
+ Majda Ulčar  

PO – 26. 11.         18.00 Po namenu  

TO – 27. 11.        18.00 + Jelka Kunej    

SR – 28. 11.              18.00 + Minka Ambrožič  

ČE – 29. 11.        18.00 ++ Alojz Perne in starši  

PE – 30. 11.             18.00 + Franc Papler, obl.  

SO – 1. 12.       8.00 + Milan Pavšič 30. d.  

NE – 2. 12.       
1. ADVENTNA 
NEDELJA   

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
+ Alojz Slivnik                                                  REČICA   
++ starši Rupnik                         

PO – 3. 12.       18.00 + Bogomila Majda Pangerc, 30. d.              REČICA     

TO – 4. 12.       18.00 + Franc Visenjak            

SR – 5. 12.        18.00 ++ mama Marija Zupan in ata Valentin Zupan ter 
stari starši Zupan           

ČE – 6. 12.        18.00 ++ oče Milan Grgurič in brat Milan Grgurič ter 
mama Alojzija          

PE – 7. 12.               18.00 + Francka Maček  

SO – 8. 12.                8.00 
       15.00 

Za vse pokojne duhovnike in bogoslovce  
Mariji v zahvalo                                                 OTOK              

NE – 9. 12.        
2. ADVENTNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
18.00 

Za faran 
++ Anika in Jože Kovačič  
++ Marija in Valentin Zupan                                                               

PO – 10. 12.        18.00 ++ Marija Cengle , obl. in sorodniki ter oče Ivan 
Cengle  

TO – 11. 12.        18.00 ++ Adi in Mimi Mulej ter pokojni Šlibarjevi                

SR – 12. 12.              18.00 ++ Majda in Blaž Pangerc                

ČE – 13. 12.             18.00  + Lucija Černe, obl.  

PE – 14. 12.             18.00 ++ pokojni iz družin Hadalin in Bevk                    

SO – 15. 12.       8.00 ++ starši in stari starši Urbančič in Koren                                      

NE – 16. 12.      
3. ADVENTNA 
NEDELJA - 
GAUDETE 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
++ starši Smolej in Kete  
++ Pretnarjevi in Pikonovi                                      
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leto XXVII, številka 8, 4. 11. do  16. 12. 2018 

 

 
Iz Devetdnevnice k božjemu služabniku Antonu Strletu: 

 

Molitveno življenje: »Če sem odkritosrčen, moram reči, da v središču mojega molitvenega 

življenja, ki naj bi prešinjalo vse ostalo življenje, ni rožni venec, marveč sveta maša (pravim 

ʽsvetaʼ, čeprav danes že kar težko izrečemo to besedo). Tudi na drugo mesto še ne pride. 

To mesto zavzema zame že skoraj 50 let vsakdanja premišljevalna molitev (ne 

ʽtranscendentalna meditacijaʼ!), v kateri se mi ob božji besedi in ob živi navzočnosti 

troedinega Boga samega v občutju popolne svobodnosti ʽsrce navriska in izjoče ʼ ter ogreje 

in razsvetli vse, kar me bridkega in prijetnega čaka vsak dan, ogreje tudi za ʽSrediščeʼ 

(Evharistijo), da bi moglo s svojo težnostno močjo navdihovati in prežemati celotno življenje. 

Na tretje mesto pride rožni venec: vsaj en del prav vsak dan že gotovo nad 50 let (kvečjemu 

za kak mesec zelo hudih bolezni je moral odpasti). Zdi se mi nepogrešljiv. Nekaj 

nepogrešljivega bi manjkalo brez njega. Kakor če hiša s svojim ʽSrediščemʼ ne bi imela okoli 

sebe lepega in bogatega vrta z varujočo ograjo! Ta vrt – rožni venec – nikoli ne zastari; 

vedno je svež in nov. naj me prežema občutje veselja, bridkosti ali zmagovitosti – vedno 

grem rad na sprehod po tem vrtu, da se spet osvežim in okrepim: da mi veselje ne utone v 

valovih bridkosti, da se mi žalost in zaskrbljenost ne spremeni v brezupnost. Devica Marija 

me vodi h Kristusu, ob katerem ves svet postane luč, pa naj se na zunaj kaže še tako 

temnega. In ker je Kristusova stvar tudi moja stvar, zato sem glede te stvari popolnoma 

gotov. Kajti Kristusova stvar bo zmagala, prej ali slej, za časa mojega življenja ali pa po moji 

smrti: kakor Bog hoče!« 
(Devetdnevnica k božjemu služabniku Antonu Strletu, (pripravil Andrej Pirš), Ljubljana, Salve 2018.) 

 

 

 

Devetdnevnico k božjemu služabniku Antonu Strletu lahko brezplačno dobite v župnijski 

pisarni.  

 

 

 

 

 



• Danes obhajamo zahvalno nedeljo. Hvala vsem, ki kakor koli pomagate in 

sooblikujete verno občestvo Župnije Bled, ter za ta košček Kristusovega 

skrivnostnega telesa, ki je Cerkev, ljubeče skrbite, varujete in ohranjate.  

• 4. novembra ob 16h so vsi člani ŽPS vabljeni na dekanijsko srečanje v Bohinjsko 

Bistrico. Gost bo g. Janez Logar, spregovoril pa nam bo o vzgoji otrok s pomočjo 

vere.  

• Na posebne listke ste lepo povabljeni napisati imena rajnih, za katere želite, da v 

mesecu novembru molimo pri svetih mašah. Morebiti priloženi dar bo namenjen 

darovanju maš skozi leto. Ob tem še obvestilo, da je Slovenska škofovska 

konferenca odločila, da je pričakovani dar za mašo odslej 20 eur.  

• V soboto 10. 11. bomo obhajali praznik celodnevnega češčenja. Sveti maši bosta 

ob 8h ter ob 18h, ko bo sklep pobožnosti vodil rojak p. Damjan Ristić, SJ. Lepo 

vabljeni da pridete.  

• V nedeljo 11. 11. bomo obhajali praznik našega zavetnika sv. Martina. 

Najslovesneje bo pri sveti maši ob 10h. Zagotovo pridite! Med 9h in 10h ste 

povabljeni v prostore Karitas prinesti kakšno slaščico za h klepetu po maši. Od 9. 

do 11. 11. bosta v naši župniji na praksi dva bogoslovca iz ljubljanskega 

semenišča: g. Matej Rus in g. Blaž Zorko. Radi molite zanju. V ljubljanskem 

bogoslovnem semenišču je sicer 35 škofijskih bogoslovcev za vse letnike in vse 

škofije na Slovenskem, v povprečju pa to pomeni 1 novo mašo za posamezno 

škofijo na leto, za prihodnjih šest let. Če se številka ne popravi, bo pri nas kmalu 

zelo zelo primanjkovalo duhovnikov. Radi molite in vzgajajte za nove duhovniške 

poklice, njihovo svetost in stanovitnost.  

• Verouk se bo v prenovljenih prostorih župnišča začel v petek 7. 11. Prostori so bili 

prebeljeni, obnovljena in toplotno izolirana so bila vsa okna, obnovljen tlak, 

dodane nove luči, povsem nov je tudi toaletni prostor v pritličju. Naj bo 

blagoslovljeno in v blagor duš!   

• V ponedeljek 12. 11. bo ob 18h 30 srečanje ŽPS. Vsi člani ste lepo vabljeni!  

• Na prvo adventno nedeljo ob 10h bo sveta maša na Rečici. Tam bo sveta maša 

tudi na praznik sv. Andreja 30. 11. ter 3. 12. ob 18h na god sv. Frančiška Ksaverja. 

V župnijski cerkvi ob vseh treh terminih ne bo svete maše.  

• Sv. Miklavž nas bo obiskal v sredo 5. 12. ob 16h 30. Otroci so Miklavžu do 30. 11. 

povabljeni napisati pismo ter ga oddati v poseben nabiralnik na Starem farovžu.  

• Na praznik Marijinega brezmadežnega spočeta bo sveta maša ob 15h na otoku. 

Za brezplačen prevoz bodite od 14h dalje v pristanišču pri Vili Bled. Takrat bodo na 

otoku potekali tudi t. i. adventni dnevi potice. Lepo vabljeni! 

• Od 28. do 31. 10. smo z letošnjimi birmanci, starši, botri in še nekaterimi farani 

romali v večno mesto Rim. Na sredini avdienci smo se posebej srečali s papežem 

Frančiškom, ki nam je podelil blagoslov v slovenskem jeziku ter spodbudil naj jemo 

potico. Spomnil se tudi zaledenelega blejskega jezera, ko je v študentskih letih 

obiskal Bled. Vsak je prejel še rožni venec.  

• Duhovnik in muzikolog dr. Edo Škulj in naš organist Jurij Dobravec sta  

pripravila obsežno knjigo Orgle Slovenije, v kateri sta z besedo,  

podatki in fotografijami prikazala celotno dediščino orgel v naši  

državi, 1094 orgel. Knjigo lahko naročite pri g. Juriju Dobravcu osebno, v župnijski 

pisarni ali pa v prodajni galeriji Stari farovž. Za dodatne informacije vam bo v 

pomoč spletna stran www.orgle.si. 

• Pred kratkim smo dali popraviti streho na naši župnijski cerkvi.  

• Naše sestre vabijo k duhovni pripravi na božič. Ob kratkih katehezah - razlaga ene 

od svetih podob, poglabljanju Božje besede in molitve – boste lahko v treh 

zaporednih srečanjih vstopali v skrivnost božiča. Prvo srečanje: 28. 11. 2018 ob 

19h. 

• Če želite, da bi duhovnik obiskal ostarele in onemogle na domu na prvi petek v 

mesecu, to sporočite v župnijsko pisarno.  

• Ob petkih ob 20h imamo mladinska veroučna srečanja. Mlade lepo vabimo, da 

pridete.  

• V svoje vrste nove člane vabi otroški pevski zbor, ki ga vodi gdč. Nika Frelih, fantje 

pa povabljeni v ministrantske vrste. Zborček ima vaje od nedeljah ob 9h, ministranti 

pa preprosto pridite k bogoslužju in se pridružite ostalim ministrantom 15 min pred 

mašo v zakristiji.  

• Pred kratkim sta prestopila prag večnosti dva velika globoko verna Slovenca ter 

pronicljiva krščanska misleca dr. Andrej Capuder in dr. Alojz Rebula. Priporočamo, 

da si priskrbite oz. preberete katero od njunih številnih književnih del, ki jih po nižji 

ceni lahko poiščete in naročite tudi npr. na spletnem portalu www.bolha.com. 

• V župnijski pisarni lahko brezplačno prejmete Devetdnevnico k božjemu služabniku 

Antonu Strletu, ki je bil profesor za dogmatično teologijo, hkrati pa na različne 

načine dejaven tudi v dušnem pastirstvu. Še posebno se je odlikoval v zvestem 

spovedovanju. Bil je človek izredne delavnosti in molitve. Cerkev potrebuje 

svetnike, nikar ne spreglejmo tistih, ki jih že ima in tistih, v katerih duha svetosti 

prepoznavamo že za časa življenja na zemlji. Devetdnevnica je primerna, ko se 

človek s posebno prošnjo obrača k božjemu služabniku Antonu Strletu. Da bi bil 

lahko razglašen za blaženega, je potreben čudež na njegovo priprošnjo. A ne le v 

izrednih, tudi v rednih stvareh je prav, da se mu priporočamo.  

 

*** 
 

MAŠNI NAMENI OD 5. 11. DO 4. 12. 2018 
PO – 5. 11. 18.00 + Franc Mandelc, 30. d.                                                    

TO – 6. 11.       18.00 V zahvalo  

SR – 7. 11.             18.00 + Ana Berčič, 30. d.  

ČE – 8. 11.        18.00 + Milan Pavšič, 7. d.  

PE – 9. 11.     18.00 + Jerica Turk, 3. obl. 

SO – 10. 11.     8.00 
18.00 

++ Tomaž in Borut ter vsi pokojni alpinisti 
+ Marjan Šolar  

NE – 11. 11.       
MARTINOVA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane   
++ Štefan in Marjan Bevčič                                               
++ Ciril Petkovšek in starši  

PO – 12. 11.      18.00 + Ljubomir Bajič  

TO – 13. 11.      18.00 + Janez Kajdiž  

SR – 14. 11.       18.00 ++ Marija in Martin Metelko ter sin  

ČE – 15. 11.        18.00 ++ Bogomila Majda Pangerc, 7. d.; v zahvalo  

PE –  16. 11.        18.00 + Marija Kapš, obl. 

SO – 17. 11.      8.00 + Bogomir Zupan 

 

http://www.orgle.si/

