
 

NE – 14. 4.          
CVETNA NEDELJA  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
++ starši Poklukar, Marija in Stanko  
+ Marija Čop, 30. obl.  

PO – 15. 4.      19.00 Po namenu                 

TO – 16. 4.   19.00 + Dušan Lebar          

SR – 17. 4.          19.00 + Dušan Lebar  

ČE – 18. 4.          19.00 + Romana Razingar  

PE – 19. 4.           19.00 Obredi velikega petka   

SO – 20. 4.           20.00 Velikonočna vigilija  

NE – 21. 4.      
VELIKA NOČ  

6:00 
10.00 
19.00 

Za farane   
+ Marjan Jarc  
+ Franc Žerovc  

PO – 22. 4.            9.00 
19.00 

Po tamkajšnjem namenu                   KAPELA SV. DRUŽINE 

Še ni namena za sveto mašo  

TO – 23. 4.           19.00 Za pošteno delo, dobre delavce in uspešno delovno leto  

SR – 24. 4.                 19.00  V čast Svetemu Duhu  

ČE – 25. 4.          7.30 
19.00 

Za Božji blagoslov                                         REČICA  
++ Marija in Franc Burja  

PE – 26. 4.         19.00 + Alenka Marija Kuhar  

SO – 27. 4.   8.00 ++ Marija in Štefan Prskalo in brat Marjan  

NE – 28. 4.         
BELA NEDELJA  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
++ mama in brat Magdič  
Starši Colja  

PO – 29. 4.         19.00 + Jože Prhavc  
TO – 30. 4.         19.00 Še ni namena za sveto mašo  

SR – 1. 5.        19.00 Še ni namena za sveto mašo 

ČE – 2. 5.           19.00 ++ Zalokarjevi z Rečice    
PE – 3. 5.                  19.00 Še ni namena za sveto mašo 

SO – 4. 5.                   8.00 Še ni namena za sveto mašo          

NE – 5. 5.           
3. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

8.00 
10.00 
17.00 

Za farane 
+ Valentin Jenko, 2. obl.  
+ Marjeta Horvat                                                OTOK           

PO – 6. 5.          19.00 Še ni namena za sveto mašo 

TO – 7. 5.           19.00 Še ni namena za sveto mašo 

SR – 8. 5.                  19.00 Še ni namena za sveto mašo          

ČE – 9. 5.         19.00 + Ana Medja, 8. obl. 

PE – 10. 5.                 19.00 ++ babici Mimi in Cilka  
SO – 11. 5.         8.00 Še ni namena za sveto mašo                                

NE – 12. 5.         
4. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

8.00 
10.00 
17.00 

Za farane 
+ Helena Hrovat  
+ Metka Markelj                                               OTOK    

PO – 13. 5.   7.30 
19.00 

Na čast fatimski Materi Božji                          REČICA  
+ Alenka Marija Kuhar  

TO – 14. 5.   19.00 + Alojz Slivnik  

SR – 15. 5.   19.00 Še ni namena za sveto mašo  

ČE – 16. 5.   19.00 + Franc Poklukar  

PE – 17. 5.   18.00 
19.00 

+ Ivanka Kosar                                              REČICA  
++ mama Ivanka, Tonček in Alojz Janc  

SO – 18. 5.   8.00 Še ni namena za sveto mašo  

NE – 19. 5.   
5. VELIKONOČNA  
NEDELJA   

8.00 
10.00 
17.00 

Za farane  
+ Alenka Marija Kuhar 
+ Ela Hudovernik                                                                  OTOK                                  
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LOMLJENJE KRUHA 

 
Lomljenje kruha: osrednje dejanje krščanstva. Pri zadnji večerji Jezus lomi 

kruh in ga deli. Nalije tudi vino in ga deli. Ni dovolj reči, da se Jezus daje. 

Daje se kot zlomljeni kruh in kot nalito vino; daje svoje zlomljeno telo in svojo 

prelito kri. Jagnje Božje je darovano za življenje in zveličanje sveta.  

 Gospod Jezus, združi tudi mene s seboj v tvojem darovanju. Stori iz 

mojega življenja v tvojih rokah pitno daritev Bogu in ljudem. Vlij me v svojo 

kupo kot razlito vino. Stori iz mene v samih tvojih rokah zlomljeni kruh, ki ga 

držiš v svojih rokah, daješ s svojimi rokami. Utopi v svoji krvi moje grehe in 

mojo osebo. Naj umrjem v tebi, da bom rojen tebi in svojim bratom! Ker 

sem ud tvojega telesa, me daruj Bogu, me daj drugim s tvojim telesom in 

s tvojo krvjo.  

 Šele, ko je učenik prelomil kruh, so se odprle oči emavških učencev in 

sta spoznala Jezusa. Jezusova navzočnost in lomljenje kruha sta neločljiva. 

Jezus je tam, kjer lomijo kruh. Evangelij ne pove natančno, kaj je bilo v 

Emavsu lomljenje kruha. Je bila ponovitev skrivnosti zadnje večerje ali 

samo kretnja z darom ljubezni? Razlomljeni kruh je znamenje, po katerem 

se spoznajo Jezusovi učenci. Z lomljenjem kruha v Jezusovem duhu 

spoznamo Jezusovo navzočnost.  

 Pojem kruha življenja je več kot pojem živega kruha. Govoriti o kruhu 

življenja pomeni, da je ta lastnost podeljiva. Kruh življenja je hrana, ki daje, 

ki rodi življenje.  
Jezus, preprosti pogledi na Odrešenika, Kartuzija Pleterje, 1979, 75-76. 

 



• V sredo 3. 4. bo ob 19h 30 sestanek za starše prvoobhajancev.  
• 3. in 10. aprila ste med 19h 45 in 21h 15 lepo vabljeni na duhovno 

pripravo na veliko noč pri sestrah.  
• V soboto 6. 4. bomo šli na župnijsko postno romanje v Belo Krajino. 

Odhod avtobusa bo ob 8h 30 z avtobusne postaje na Bledu. 
Obiskali bomo Stari trg ob Kolpi, Jakovine in župnijsko cerkev v 
Črnomlju. Prispevek za avtobusni prevoz in kosilo je 25 eur.  

• Lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota vsak petek pred večerno 
sveto mašo ter 31. 3. ob 15h na Rečico in 7. 4. ob 15h v kapelo 
sv. Družine pri naših sestrah.  

• V petek 12. 4. boste imeli v župnijski cerkvi možnost velikonočne 
spovedi v okviru radijskega misijona med 8h in 18h. Spored 
duhovnikov spovedovalcev bo kmalu objavljen. Ta dan bo tudi 
dekanijska spoved za mlade in sicer ob 20h na Breznici. Na cvetno 
nedeljo od 17h do 18h bo spovedoval g. Gregor Šturm, župnik iz 
Lesc. Možnost za sveto spoved boste imeli tudi v torek 16. 4. od 
18h do 18h 45.  

• Na cvetno nedeljo bo pri vseh mašah blagoslov bganc in oljčnih 
vejic. Pred sveto mašo ob 10h se bomo zbrali na trgu pred 
župniščem. Oljčne vejice nam vsako leto priskrbijo mladi iz gibanja 
fokolarov. Priporočen dar za eno vejico je 0,50 eur, kar oddate v 
poseben nabiralnik pod korom.  

• V velikem tednu ste posebno lepo vabljeni k sveti maši na veliki 
četrtek ob 19h, na veliki petek ob 15h k pobožnosti križevega pota 
pri križu na pokopališču ter ob 19h k obredom velikega petka. Na 
veliko soboto bo ob 7h blagoslov ognja, ves dan ste povabljeni k 
molitvi pri Božjem grobu. Blagoslovi velikonočnih jedil bodo po 
sledečem urniku: ob 14h Grič; ob 14h 30 otok; ob 15h Želeče; ob 
15h 30 Dindol; ob 16h Rečica; ob 17h župnijska cerkev. Ob 20h 
bo v župnijski cerkvi velikonočna vigilija. Na veliko noč bodo svete 
maše ob 6h zjutraj s procesijo, ob 10h ter ob 19h. Na velikonočni 
ponedeljek bo sveta maša ob 9h v kapeli sv. Družine pri sestrah ter 
ob 19h v župnijski cerkvi.  

• Bodite pozorni, da ne boste opravljali večjih kmečkih opravil v 
velikem tednu, nikakor pa ne na veliki petek, ko je bila zemlja 
posvečena s Kristusovo krvjo. Za praznike se tudi primerno lepo 
oblecite.  

• Na velikonočni ponedeljek ste ob 20h 30 lepo vabljeni na koncert 
ženskega pevskega zbora Carmen manet. Vstopnice po ceni 15 
eur lahko kupite pri turističnem društvu. Celoten prihodek od 
prodaje je namenjen omenjenemu pevskemu zboru, ki ga vodi g. 
Primož Kerštajn. 

• Naše sestre HMP lep vabijo na duhovne vaje v tišini za odrasle od 
26. do 30. aprila.  

• Pri naših sestrah bo 2. in 3. 5. potekal počitniški oratorijski dan za 
osnovnošolce.  

• Slovesnost prvega svetega obhajila bo v naši župniji 12. maja ob 
10h. Radi molite za Božji blagoslov v družinah prvoobhajancev.  

• Na Rečici bomo s svetimi mašami začeli v petek 17. maja. Na 
Rečico lepo vabljeni tudi na god sv. Marka ob 7h 30 ter na praznik 
fatimske Matere Božje, 13. 5. ob 7h 30.  

• Iskrena hvala vsem, ki pomagate pri svetih mašah in skrbite za 
urejenost naših svetišč. 

• V mesecu maju ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti vsak dan 
ob 19h, ob sobotah pa ob 8h. Na otoku bo šmarnična sveta maša 
vsako nedeljo v maju ob 17h.  

• V župnijski cerkvi smo na glavnem lestencu zamenjali 120 žarnic z 
varčnimi led sijalkami. Če morete, lahko po svojih močeh 
prispevate v pušico na tiho nedeljo. Pušica na cvetno nedeljo bo 
namenjena pevcem blejskega kora.  

• V cerkvi Matere Božje, Kraljice na jezeru, se je začela obnova še 
preostalih dveh stranskih oltarjev: oltar svetih nadangelov ter Marijin 
stranski oltar. Z obnove se bodo v kratkem vrnile prenovljene večne 
luči. Začeli smo tudi z obnovo zakristijske omare ter fasade na 
proštiji, njenega prvega nadstropja in podstrehe. Stekla so tudi dela 
menjave kritin na otoških stavbah.  

• Vaš župnik Janez Ferkolj je po prevodu knjige Bog ali nič iz 
francoščine prevedel še drugo knjigo avtorjev kardinala Roberta 
Saraha ter pisatelja in esejista Nicolasa Diata z naslovom Moč 
tihote. Delo je zelo koristno za duhovno rast in poglobitev resnične 
katoliške vere. Knjiga bo v prihodnjih tednih izšla pri založbi Družina, 
lahko pa jo naročite tudi v župnišču. 

MAŠNI NAMENI OD 31. 3. DO 19. 5. 2019 

PO – 1. 4.  19.00 ++ Ivanka in Janez Pintar                                             

TO – 2. 4.         19.00 + Marija Mandelc  

SR – 3. 4.               19.00 ++ Peter Žemva, obl. in starši  

ČE – 4. 4.          19.00 ++ Dešmanovi  

PE – 5. 4.       19.00 V zahvalo in za zdravje  

SO – 6. 4.       8.00 ++ Marica Cerkovnik in starši  

NE – 7. 4.         
TIHA NEDELJA   

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
+ Štefan Bevčič                                               
+ Emil Čarni, obl.  

PO – 8. 4.        19.00 + Matevž Kristan  

TO –  9. 4.         19.00 + Alojz Ambrožič  

SR – 10. 4.        19.00 V zahvalo in čast sv. Florjanu  

ČE – 11. 4.        19.00 + Marija Pavlovski  

PE – 12. 4.          19.00 + Marijana in Ivan Habe, obl.   

SO – 13. 4.         8.00 Še ni namena za sveto mašo  

 


