
 

NE – 17. 2.         
6. NEDELJA MED 
LETOM     

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
+ Bogomir Zupan  
++ pokojni iz družine Korošec  

PO – 18. 2.      18.00 ++ Jože Poljanec in v zahvalo                     

TO – 19. 2.  8.00 Še ni namena za sveto mašo                 

SR – 20. 2.         18.00 + mama Francka Pazlar  

ČE – 21. 2.         18.00 + Alojz Slivnik  

PE – 22. 2.          18.00 ++ Klemen in Franc Janc   

SO – 23. 2.          8.00 ++ starši Kelbl in Rezka Zupan  

NE – 24. 2.     
7. NEDELJA MED 
LETOM 

8:00 
10.00 
18.00 

Za farane   
+ Stanko Bijol, obl.  
++ Mojca in Jože Toman  

PO – 25. 2.           18.00 + Anton Mežan, obl.  

TO – 26. 2.          18.00 Še ni namena za sveto mašo  

SR – 27. 2.                18.00 ++ Ana in Franc Rekar  

ČE – 28. 2.         18.00 ++ Jordan Blaževič in starši  

PE – 1. 3.        18.00 ++ Marija in Anton Plemelj 

SO – 2. 3.  8.00 + Janez Kokalj, 20. obl.  

NE – 3. 3.        
8. NEDELJA MED 
LETOM 

8.00 
10.00 
18.00 

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

PO – 4. 3.        18.00 Še ni namena za sveto mašo  

TO – 5. 3.        18.00 ++ Darinka in Jože Trpinc      

SR – 6. 3.       
PEPELNICA     

18.00 ++ Anica Knaflič in sorodniki         

ČE – 7. 3.          18.00 + Andrej Ponikvar, obl.      

PE – 8. 3.                 18.00 ++ Ivan in Pete Zupan  

SO – 9. 3.                  8.00 Še ni namena za sveto mašo          

NE – 10. 3.          
1. POSTNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
+ Marjan Jarc  
Še ni namena za sveto mašo                                                           

PO – 11. 3.         18.00 ++ Jakob Beton in Janez Mežan  

TO – 12. 3.          18.00 ++ Marica in Jovo Vasič 

SR – 13. 3.                18.00 Še ni namena za sveto mašo          

ČE – 14. 3.        18.00 ++ starši Globevnik  

PE – 15. 3.                18.00 + Janez Valjavec 

SO – 16. 3.         8.00 Še ni namena za sveto mašo                                

NE – 17. 3.        
2. POSTNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane 
++ Anton in Lojz Janc, obl. 
Še ni namena za sveto mašo   

PO – 18. 3.  18.00 + Jerca Žvab  

TO – 19. 3.  18.00 ++ Poklukarjevi  

SR – 20. 3.  18.00 Še ni namena za sveto mašo  

ČE – 21. 3.  18.00 ++ starši in stric Cena - Porovi 

PE – 22. 3.  18.00  V zahvalo in za zdravje  

SO – 23. 3.  8.00 Še ni namena za sveto mašo  

NE – 24. 3.  
3. POSTNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
V zahvalo  
Še ni namena za sveto mašo  

 

 

 
OZNANILA 

 
 

leto XXVIII, številka 1, 3. 2. do 24. 3. 2019 

 

SVEČA 

 
V luč spremenjeno olje ali vosek sta predpodoba tistega, kar 

kristjan v veri pričakuje ob vstajenju. Zato pri slovesnem 

bogoslužju na oltarjih gori veliko sveč. Veliko sveč gori tudi pred 

milostnimi podobami, pri katerih kristjani iščejo tolažbo za svoje 

in za utrujene duše drugih ljudi. Ljubezen je razsipna, kakor je 

pokazala tista skesana grešnica, ki je zlila na Jezusa obilje 

dragocenega olja iz narde, da bi ga še pred smrtjo mazilila za 

pogreb.  

Najgloblji smisel življenja je v tem, da se v resnici in ljubezni 

razdajamo za Boga, kakor se sveča použiva v luč in žar.  

 

Sveča je prispodoba za rojstvo iz materinega naročja v svetlobo 

sveta in za drugo rojstvo iz naročja smrti v onstransko večno 

svetlobo.  

 

Sveče pred milostno podobo naj bi bile izraz nenehne molitve.  

Sveča ob rajnem in na grobu je znamenje, da duša rajnega ni 

umrla, ampak nekje še naprej sveti.  
Iz knjige Sveta znamenja, Egon Kapellari, 2013. 

 

 

 

 

 



• Ob prazniku Gospodovega darovanja v templju ter dnevu 

posvečenega življenja voščimo vsem sestram Hčeram Marije 

Pomočnice na Bledu ter g. salezijancu Vinku Cingerletu Božjega 

blagoslova. Hvala za vse!   

• Na god sv. Blaža 3. 2. ob 15h ste lepo vabljeni k sveti maši na otok. Pri 

maši bo blagoslov kruha, sadja in bonbonov.  

• Na Prešernov dan 8. 2. je v Republiki Sloveniji kulturni praznik, v molitvi 

pa se radi spomnimo največjega slovenskega pesnika dr. Franceta 

Prešerna, ki ima spomenik tudi na Bledu.  

• Na god Lurške Matere Božje bo ob 8h zjutraj sveta maša na otoku, v 

župnijski kapeli pa bo večerno sv. mašo ob 18h daroval ljubljanski 

pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar. Po maši bo srečanje g. škofa s 

člani ŽPS, ko bo tekla beseda o združevanju župnij v prihodnosti. Člani 

ŽPS pridite, če le morete, dobrodošli tudi ostali farani.  

• Mladinska veroučna srečanja, ki potekajo ob petkih ob 20h menjaje v 

Gorjah, na Bledu in v Zasipu so lepo obiskana. Vabimo, da starši 

spodbudite svoje odraščajoče otroke, da pridejo, da nas bo še več. 

Na srečanjih sva vsakokrat navzoča tudi oba župnika in vsaj ena od 

sester HMP.  

• Sveti postni čas bomo začeli s pepelnico 6. marca. Sveta maša bo 

ob 18h v župnijski cerkvi. Ta dan velja strogi post, ko se zdržimo mesnih 

jedi in se smemo le enkrat na dan do sitega na jesti. Povabljeni ste, 

da si poiščete odločitev, s katero boste v skrivnosti in moči posta zoreli 

za veselje velikonočnega praznika. Svete maše bodo v župnijski kapeli 

predvidoma do začetka postnega časa.  

• Pobožnost križevega pota bomo molili ob petkih pol ure pred mašo ter 

ob nedeljah popoldne. 10. 3. bo ob 15h križev pot na otoku, 17. 3. v 

grajski kapeli in 24. 3. na Rečici.  

• 28. 2. od 10h do 15h so otroci osnovnošolci lepo vabljeni k našim 

sestram na počitniški oratorijski dan.  

• Od 8. do 10. 3. se lahko veroučenci od 4. do 8. razreda prijavijo na 

duhovne vaje, ki bodo pri naših sestrah na Bledu.  

• Verouk bo v tednu od 18. do 22. 3. potekal pri naših sestrah. 24. 3. se 

bomo ob praznikih sv. Jožefa in Gospodovega oznanjenja pri maši 

posebej spomnili očetov in mater, zato lepo vabimo, da starši z otroki 

pridete k maši ob 10h.  

• Na slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji bo naša rojakinja 

karmeličanka s. Marija Irena Potočnik v samostanu v Sori izpovedala 

svoje večne redovne zaobljube. Slovesnost bo ob 17h, v Soro pa se 

boste lahko peljali tudi z avtobusom, za kar se že lahko prijavite v 

župnijski pisarni oz. preko e-pošte: info@zupnija-bled.si.  

• Postne duhovne vaje za dijake in študente bodo pri naših sestrah od 

22. do 24. 3. Lepo vabljeni.  

• Sestre HMP na Bledu vabijo tudi na duhovno pripravo na veliko noč 

(kateheza ob sveti podobi, odlomek iz Svetega pisma in molitev). 

Datumi: 20. in 27. 3. od 19h do 21 ter 3. in 10. 4. od 19h 45 do 21h 

15.  

• Oratorij bo letos potekal v Gorjah in sicer za tri župnije skupaj: Zasip, 

Gorje in Bled, datumsko pa bo razpet v teden med 19. in 25. 8.  

• Za svetišče Matere Božje, Kraljice na jezeru, so bile obnovljene štiri slike 

za oltar sv. Blaža in sv. Marije Magdalene, restavriran je bil starodavni 

Marijin gotski kip ter obnovljene tri večne luči. V zadnjih mesecih smo v 

celoti prenovili tudi kletne prostore otoške mežnarije.  

• 3. 2. 2019 je izšel tednik Družina v prenovljeni grafični in vsebinski prilogi. 

V zakristiji se lahko naročite na prejem treh brezplačnih številk ob tem 

pa boste prejeli tudi knjižni dar.  

• Postno romanje za našo župnijo bo 7. aprila, obiskali bomo Belo 

Krajino. Lahko se že prijavite v župnijski pisarni oz. preko spletne pošte.  

• Najlepša hvala vsem, ki skrbite za lepo pospravljeno in čisto našo 

župnijsko cerkev, za njeno okrasitev in urejenost ter vsakovrstno pomoč 

in sodelovanje pri svetih mašah. Bog povrni! 

 

MAŠNI NAMENI OD 4. 2. DO 24. 3. 2019 
PO – 4. 2. 18.00 ++ Čopovi z Rebra                                                

TO – 5. 2.        18.00 + Pavel Tolar  

SR – 6. 2.              18.00 + Marija Ambrožič, 30. d.   

ČE – 7. 2.         18.00 ++ Poklukarjevi 

PE – 8. 2.      18.00 + Jelka Kunej, 1. obl.   

SO – 9. 2.      8.00 Za zdravje  

NE – 10. 2.        
5. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
18.00 

Za farane  
+ Marija Kociper, 2. obl.                                               
++ družina Kajdiž  

PO – 11. 2.       8.00 
18.00 

Na čast Lurški Materi Božji                                      OTOK  
++ Ana in Adolf Mulej  

TO – 12. 2.        18.00 + Milena Černe, 1. obl.  

SR – 13. 2.         18.00  Še ni namena za sveto mašo  

ČE – 14. 2.       18.00 + Valentin Jenko  

PE – 15. 2.         18.00 + Mihael Benedik, 30. d.  

SO – 16. 2.        8.00 + Marjan Jarc  

 

mailto:info@zupnija-bled.si

