ponedeljek, 11. 4.
torek, 12. 4.
sreda, 13. 4.

19.00
19.00
19.00

četrtek, 14. 4.
VELIKI ČETRTEK
petek, 15. 4.
VELIKI PETEK

19.00

sobota, 16. 4.
VELIKA SOBOTA
nedelja, 17.4.
VELIKA NOČ
ponedeljek, 18. 4.
torek, 19. 4.
sreda, 20. 4.
četrtek, 21. 4.
petek, 22. 4.
sobota, 23. 4.
nedelja, 24. 4.
BELA NEDELJA
ponedeljek, 25. 4.
torek, 26. 4.
sreda, 27. 4.
četrtek, 28. 4.
petek, 29. 4.
sobota, 30. 4.
nedelja, 1. 5.
3. VELIKONOČNA
NEDELJA

15.00
19.00
7.00
20.00
6.00
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
17.00

++ Terezija in Jože Pernuš
Za zdravje
V zahvalo in priprošnjo nebeški
Pastirici
+ Mirko Šimon

O Z N A N I L A

Križev pot na pokopališču
Obredi velikega petka
Blagoslov ognja
++ pokojni Poklukarjevi
++ Štefan in Marjan Bevčič
++ Vida in Marjan Jarc
Za farane
+ Božo Oblak
+ Emil Čarni, obl.
Po namenu
Za zdravje
+ Fanika Tajnik, 2. obl.
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
++ Joži in Franci Pazlar
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
Še ni namena za sveto mašo
+ Vladimir Lebar, 1. obl.
Še ni namena za sveto mašo
Za farane
+ Anton Guček
Še ni namena za sveto mašo OTOK

VELIKONOČNA SVEČA
V velikonočni vigiliji, ki je »mati vseh vigilij« (sveti Avguštin)
cerkvenega leta, zažgejo na začetku bogoslužja pred
cerkvijo kup drv. Ob tem ognju prižgejo velikonočno
svečo. To svečo potem nesejo na čelu procesije v
popolnoma temno cerkev. Po eni strani naj bi spominjala
na ognjeni steber, v katerem je Bog kot Bog zaveze z
Izraelom hodil pred ljudstvom ponoči, ko je odhajalo iz
egiptovske sužnosti. Tako mu je kazal pot v svobodo (2 Mz
13,21). Po drugi strani pa je velikonočna sveča simbol
Kristusa. Nekdaj je obstajala šega, da so iskro za vžig
velikonočnega ognja vkresali iz kamna. Tako je bila že ta
iskra opozorilo na Kristusa, ki je iz teme skalnatega groba
prišel kot Vstali. Zlasti pa je že velikonočna sveča sama
znamenje Kristusa. Kdor ji sledi v cerkev, naj pomisli na
Kristusovo besedo: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj,
ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.« (Jn 8,12)
E. Kapellari, Sveta znamenja, Družina, MD. 2013.
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- Na cvetno nedeljo bo pri svetih mašah blagoslov zelenja in baganc.
Pričakovani dar za oljčne vejice je 1 eur za vejico. Darovi bodo namenjeni
dobrodelnosti »Mladih za zedinjen svet«, ki so vejice priskrbeli.
- Na cvetni petek, 8. 4., bo priložnost za sveto spoved v okviru misijona
na radiu Ognjišče. Razpored spovednikov je objavljen pri vhodu v
župnijsko cerkev ter na župnijski spletni strani. Ob 20h 30 bo spoved za
mlade v Bohinjski Bistrici. Priložnost za sveto spoved bo tudi 12. 4. ob
18h. Če je le mogoče, morete priti k sveti spovedi vsako nedeljo med
dopoldansko sveto mašo.

- Treba bo obnoviti zvonove in elektroniko zvonjenja v naši župnijski cerkvi.
Predvideni stroški znašajo cca. 50.000 eur.
- V mesecu maju bodo predvidoma ob 17h svete maše tudi na Blejskem
otoku. Večernih nedeljskih svetih maš tedaj ne bo.
- Organistka gdč. Nika Frelih vabi na orgelski koncert v župnijski cerkvi sv.
Martina 2. 5. ob 20h.

- 11. 4. ob 19h 30 bo seja župnijskega pastoralnega sveta. Zagotovo
pridite dosedanji člani.

- Naš prof. dr. Anton Štrukelj je napisal knjigo z naslovom Lepota in svetost.
Papežu Benediktu za 95. rojstni dan. Knjigo zelo priporočamo v branje.
Zaslužni papež Benedikt XVI. se je rodil 16. aprila 1927 v kraju Marktl am
Inn na Bavarskem.

- Lepo vabljeni, da se udeležite svetih maš, bogoslužij in obredov velikega
tedna. Zlasti lepo bi bilo, da pridejo tudi veroučenci s svojimi starši. Radi
prosite Boga za milost vere. Če je le mogoče, se praznično oblecite, na
veliki petek v črnino. V velikem tednu ne opravljajte težjih del na poljih,
vrtovih, stanovanjih, poteh …

- Hvala vsem, ki kakor koli pripomorete k lepemu obhajanju svetih maš in
urejenosti župnijske cerkve ter podružnic. Lepo vabimo, da se prijatelji petja
pridružite župnijskemu pevskemu zboru, fantje ministrantom, gospe in
gospodje čiščenju svetišča ob ponedeljkih. Iščemo tudi roke, ki bi hotele
vsaj za praznike okrasiti svetišče s cvetjem.

- Blagoslov jedil na veliko soboto bo po sledečem vrstnem redu: ob 7h
blagoslov ognja in molitev pri Božjem grobu; ob 14h Grič; ob 15h Blejski
otok; ob 15h Želeče; ob 15h 30 Dindol; ob 16h Rečica; ob 17h župnijska
cerkev. Na veliko soboto ste ves dan povabljeni k molitvi pri Božjem grobu
ter zvečer ob 20h k slovesni velikonočni vigiliji.
- Na veliko noč bo procesija ob 6h zjutraj. Nosači bander in neba imejte
na sebi praznično črno obleko in bele srajce.
- Slovesnost prvega svetega obhajila bo 8. 5. ob 10h. Prvoobhajance in
njihove družine priporočamo v molitev.
- Slovesnost svete birme bo 15. 5. ob 11h. Birmance in birmanke ter
njihove starše, družine in botre priporočamo v molitev. 11. 5. bo ob 18h
srečanje birmancev z birmovalcem msgr. dr. Francem Šuštarjem,
ljubljanskim pomožnim škofom. Po sveti maši se bo gospod škof v
župnišču srečal s člani župnijskega pastoralnega sveta in ključarji.
- Župnijska Karitas vsako prvo nedeljo v mesecu po sveti maši ob 8h in
ob 10h zbira hrano z daljšim rokom trajanja, vodo v plastenkah,
higienske pripomočke in podobno za begunce iz Ukrajine. Bog povrni.
- Radi molite za mir v Ukrajini in po vsem svetu. Kuge, lakote in vojske,
reši nas, o Gospod. Sebe, svojo družino, kraj in domovino z zaupanjem
posvetite Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.

Mašni nameni od 4. 4. do 1. 5. 2022
ponedeljek, 4. 4.
torek, 5. 4.
sreda, 6. 4.
četrtek, 7. 4.
petek, 8. 4.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

sobota, 9. 4.
nedelja, 10. 4.

8.00
8.00
10.00
19.00

CVETNA
NEDELJA

++ Dešmanovi
++ Ana in Adolf Mulej
++ starši Prskalo in brat Marjan
++ starši Poklukar, Minka, Marija in Stanko
+ Brigita Srčič, 30. d.
+ Dušan Kralj, 2. obl.
++ France, 30. d. in Majda Andoljšek
Za farane
+ Slavko Škreblin
++ Peter Žemva in starši

