
 

NE – 23. 6.           
12. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
 

19.00 

Za farane; ++ Gašperjevi, Ferjanovi in Frančiška 
Peternelj 
+ Francka Razingar  

PO – 24. 6.              19.00 + Ivanka Stare 

TO – 25. 6.    12.00 
 

19.00 

++ Janez Pogačar, 20. obl.; Janez in Frančiška 
Pazlar                                                                 OTOK 
Še ni namena za sveto mašo 

SR – 26. 6.           19.00 + Antonija Marolt, obl. 

ČE – 27. 6.          19.00 + Antonija Marolt, obl.  

PE – 28. 6.      
Srce Jezusovo        

18.00 
19.00 

++ Marija in Franc Burja                              REČICA 
++ Francka in Peter Gorišek ter Metka Markelj    

SO – 29. 6.            8.00 + Miro Beljan  

NE – 30. 6.       
13. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

++ starši, sestre in vsi Levstikovi 
++ Stanko in starši Bijol  
Za farane  

PO – 1. 7.                     7.00 Še ni namena za sveto mašo                          OTOK 

TO – 2. 7.            19.00 ++ Pavla Tavčar, Pavla Čufer in Janez Tavčar  

SR – 3. 7.        19.00 + Ivan Hrovat   

ČE – 4. 7.           19.00 Še ni namena za sveto mašo  

PE – 5. 7.          18.00 
      19.00 

++ Franci Pazlar in vsi pokojni Pazlarjevi        REČICA 
Še ni namena za sveto mašo  

SO – 6. 7.    8.00 Še ni namena za sveto mašo  

NE – 7. 7.          
14. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
++ Angelca in Bojan Hrovat  
Še ni namena za sveto mašo  

PO – 8. 7.                 7.00 Še ni namena za sveto mašo                          OTOK 
TO – 9. 7.          19.00 Še ni namena za sveto mašo  
SR – 10. 7.         19.00 Po namenu  

ČE – 11. 7.            19.00 ++ Marija Pintar, 4. obl. ter Stanko in Janez  
PE – 12. 7.                   18.00 

       19.00 
+ Božena Žemva                                                REČICA 
+ Franc Razingar   

SO – 13. 7.                   8.00 Še ni namena za sveto mašo          

NE – 14. 7.            
15. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
+ Ivanka Janc    
Še ni namena za sveto mašo         

PO – 15. 7.           7.00 Še ni namena za sveto mašo                               OTOK 
TO – 16. 7.            19.00 Po namenu  
SR – 17. 7.                   19.00 Še ni namena za sveto mašo          
ČE – 18. 7.          19.00 Še ni namena za sveto mašo  

PE – 19. 7.                 18.00 
      19.00 

Še ni namena za sveto mašo                         REČICA 
Še ni namena za sveto mašo  

SO – 20. 7.          8.00 Še ni namena za sveto mašo               

NE – 21. 7.          
16. NEDELJA MED 
LETOM  

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane 
Še ni namena za sveto mašo  
++ Ivica in Janko Eržen                                    OTOK    
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BOLNIŠKO MAZILJENJE 
 

 

Na slovesni praznik binkošti v naši župniji obhajamo tudi praznik bolniškega 

maziljenja. »Če je zakrament bolniškega maziljenja postavljen za vse, ki trpijo 

zaradi hudih bolezni in oslabelosti, je še iz močnejšega razloga za tiste, ki so 

na tem, da odidejo iz tega življenja, tako da so ta zakrament imenovali tudi 

zakrament tistih, ki odhajajo s tega sveta. Bolniško maziljenje dovršuje našo 

upodobitev po Kristusovi smrti in vstajenju, kakor je krst to upodobitev začel. 

Dokončuje sveta maziljenja, ki spremljajo vse krščansko življenje: krstno 

maziljenje je v nas dalo pečat novemu življenju; birmansko maziljenje nas je 

okrepilo za boj tega življenja. To poslednje maziljenje zavaruje konec našega 

zemeljskega življenja kakor z nekakšnim trdnim nasipom glede na zadnje boje 

pred vstopom v Očetovo hišo. Tistim, ki so na tem, da zapustijo to življenje, 

nudi Cerkev poleg bolniškega maziljenja še evharistijo kot popotnico. 

Obhajilno zedinjenje s Kristusovim telesom in krvjo, prejetima v tem trenutku 

prehoda k Očetu, ima poseben smisel in pomembnost. To obhajilo je seme 

večnega življenja in moč vstajenja po Gospodovih besedah: ʽKdor je moje 

meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji danʼ 

(Jn 6,54). Evharistija, zakrament umrlega in vstalega Kristusa, je tu zakrament 

prehoda iz smrti v življenje, s tega sveta k Očetu. Kakor zakramenti krsta, birme 

in evharistije sestavljajo enoto, imenovano ʽzakramenti uvajanja v krščanstvoʼ, 

tako moremo reči, da pokora, sveto maziljenje in evharistija kot popotnica 

sestavljajo tedaj, ko se krščansko življenje dotakne svoje meje, ʽzakramente, ki 

pripravljajo na domovinoʼ, ali zakramente, ki dovršujejo romanje.« (KKC 1524-

1525).  

 

 



• V mesecu juniju obnavljamo ljubezen do Jezusovega srca. 
Lepo vabljeni, da pridete k sveti maši.  

• 12. 6. ste po večerni sveti maši lepo vabljeni na koncert, ki ga v 
naši župnijski cerkvi pripravlja g. Tom Varl.  

• Zunanjo slovesnost z procesijo na otok bo ob prazniku Svetega 
rešnjega Telesa in Krvi 23. 6. ob 8h daroval ljubljanski nadškof in 
metropolit msgr. Stanislav Zore. Našemu pevskemu zboru se bo 
pridružil še zbor iz Ljubljane. Ta dan ne bo svete maše ob 10h. 
Za procesijo na otok se je potrebno prijaviti v župnijski pisarni do 
20. 6. Poskrbite, da boste za praznik lepo oblečeni.   

• Na dan državnosti 25. 6. bo ob 12h sveta maša za domovino 
na Blejskem otoku. Za brezplačen prevoz na otok bodite od 10h 
30 v pristanišču pri Vili Bled.  

• Osnovnošolci so od 24. do 28. 6. lepo vabljeni na duhovno-
počitniški teden k našim sestram.  

• 16. julija bo pri sveti maši pel mladinski pevski zbor iz Marseilla v 
Franciji. Po maši bodo imeli tudi koncert. Lepo vabljeni. 

• Na praznik prvakov apostola Petra in Pavla ste lepo povabljeni, 
da radi molite za letošnje novomašnike ter za svetost 
duhovnikov.  

• V mesecih juliju in avgustu bodo ob ponedeljkih zjutraj ob 7h 
svete maše na otoku, v župnijski cerkvi pa takrat ne bo svete 
maše. Za brezplačen prevoz na otok bodite ob 6h 30 pri Vili 
Bled. Lepo vabljeni.  

• Oratorij bo letos za župnije Bled, Gorje in Zasip skupaj potekal v 
Gorjah in sicer od 19. do 25. 8. Prijavnice lahko dobite pri izhodu 
iz cerkve. Otroci lepo vabljeni in dobrodošli.  

• Duhovno počitniški dnevi za družine bodo pri naših sestrah 
potekali od 6. do 10. avgusta. Lepo vabljeni.  

• Pri založbi Družina je izšla knjiga Moč tihote, avtorja kardinala 
Roberta Saraha. Delo je iz francoščine prevedel vaš župnik 
Janez Ferkolj in ga posebej posveča tudi življenju iz vere v blejski 
župniji. Lepo ste povabljeni, da si knjigo priskrbite.  

• Iskrena hvala vsem katehetom, ki ste pomagali učiti verouk v 
minulem veroučnem letu: s. Elizabeti Petek, s. Barbari Poredoš, 
ga. Brigiti Lukman, gdč. Alenki Potočnik ter gdč. Niki Frelih, ki je 
vodila otroški pevski zbor. Vsem se iskreno zahvaljujemo za vso 
pomoč, požrtvovalnost, potrpežljivost in vnemo pri 
posredovanju skrivnosti vere. Hvala tudi sodelavcem Karitas ter 
vsem, ki skrbite za urejeno in okrašeno cerkev, veroučne prostore 
in za bogoslužje.  

• Vse veroučence, mlade in družine spodbujamo, naj ne 
pozabijo na nedeljsko sveto mašo in vsakodnevno molitev, za 
vse uspehe v šolskem in veroučnem letu pa radi obiščite kakšno 
romarsko svetišče in se priporočite Bogu za naprej.  

• G. Jurij iz Begunj vabi na romanje v Medžugorje od 19. do 22. 
9. Prijavite se lahko na naslov jurij.bam@gmail.com 

• Na Blejskem otoku smo prekrili strehe na proštiji, mežnariji in 
cerkvi Matere Božje, Kraljice na jezeru. Bogu hvala! Do konca 
junija bo obnovljena tudi zunanjost proštije.  

 

»Askeza tihote je nujno potrebno zdravilo: včasih boleče, toda 
učinkovito. S tihoto zapustimo zlo zaradi dobrega. Hrup nima 
mere, je kakor ladja brez kapitana na razbesnelem morju, 
tihota pa je raj, kakor brezmejni ocean. Tihota je tudi kakor 
veliko krmilo, ki more voditi v pravi pristan. Izbrati tihoto pomeni 
izbrati nekaj posebnega. Človek, ki ljubi tihoto, lahko vodi svoje 
življenje z modrostjo in učinkovitostjo.« (Iz knjige Moč tihote) 

 

MAŠNI NAMENI OD 10. 6. DO 21. 7. 2019 

PO – 10. 6.   18.00 
19.00 

Po tamkajšnjem namenu               KAPELA SV. DRUŽINE  
++ Ana in Adolf Mulej                                             

TO – 11. 6.          19.00 ++ Marija Mežan in Antonija Beton 

SR – 12. 6.                19.00 + Anton Nemanič 

ČE – 13. 6.           19.00 + Marko Jan  

PE – 14. 6.        18.00 
19.00 

+ Amalija Primožič                                           REČICA  
+ Valentina Strnad, 7. d.   

SO – 15. 6.        8.00 + Marjan Jarc  

NE – 16. 6.          
NEDELJA SVETE 
TROJICE   

8.00 
10.00 
19.00 

Za farane  
+ Na čast Sveti Trojici                                  
Še ni namena za sveto mašo 

PO – 17. 6.         19.00 + Angelca Kocjančič  

TO –  18. 6.          19.00 + Marjeta Bohinec, 30. d.  

SR – 19. 6.         19.00 + Štefan Špilak, 30. d.   

ČE – 20. 6.  
REŠNJE TELO IN KRI        

9.00 
19.00 

Po tamkajšnjem namenu                KAPELA SV. DRUŽINE  
+ Alenka Marija Kuhar  

PE – 21. 6.           18.00 
19.00 

+ Janez Pogačar                                              REČICA  
++ starši, brata in vnuk Andrej Slivnik 

SO – 22. 6.          8.00 ++ starši Kapus in Stare ter mož  

 


