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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Maj 2014

– Maj 2014 –

Jožef Delavec čet 1
8:00 

10:00
11:15

Sv. Trojica
Fara 
V.Bloke

Marjeta Turk, obl. 
za duh. poklice na Mariino priprošnjo 
na čast Marijinemu Rojstvu

 OBISK BOLNIKOV po 12,00 - Srudeno, V.Bloke, Radlek, Ulaka

Atanazij pet 2 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Mariji na čast 
Žnidaršič Stanislav


 

8:30 OBISK BOLNIKOV
NOČNA MOLITEV od 19:30 dalje PRVI PETEK

Filip in Jakob sob 3
8:00

17:00
19:00

 Sv. Trojica 
Ravne
Fara 

Ponikvar-Hribar
zaobljubljena 
Franc Drobnič, Hudi vrh

PRVA SOBOTA 
MARIJI NA ČAST

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Ravnik

3.vel.nedelja, teden molitve 
za duh. poklice 

Lk 24,13-35
ned 4

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Ravne

za žive in + farane obeh župnij 
+Mramor in Štritof 
žegnanje – na čast Filipu in jakobu ml.




Tomaž Primožič, Janez Kraševec
Rok in Vlasta Korenjak

Gotard pon 5 19:00 V. Bloke Neža Marinček  starši prvoobhjancev ob 19,30

Dominik Savio tor 6 19:00 Fara Stanko in Stane Lužar   odhod romarjev na Poljsko

Gizela sre 7    sv. maša drugje – za verne duše ni verouka pri župniku

Obl. posv. lj. stolnice čet 8   Krakow diakonsko posvečenje g. Aljaža Kraševec  ni verouka pri župniku Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Hudi vrhMarija Terezija Jezusova pet 9 sv. maša drugje – za verne duše   

oče Damijan sob 10  19:00 Fara Tina Kranjc-darovali sošolci

4.vel. nedelja, nedelja 
Dobrega pastirja 

Jn 10,1-10
ned 11

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij  
Jože Korošec, 17. obl. 
Irena Modic




Anja Nared in Irena Kraševec
Tjaša in Jan Ponikvar

Leopold Mandič pon 12 17:30 
19:00

atrij-Fara
Fara

zaključek KDP
Albina Galun in Klančar  19:30 za odrasle: PRILIKE

Fatimska Mari Božja tor 13   17:00 V.Bloke poljska maša za V. Bloke, nato molitev

Bonifacij sre 14 19:00  Sv. Trojica v zahvalo in na čast Sv. Duhu  vsi člani molitvenih skupin

Somja čet 15 19:00    Fara st., bratje in sestre Jerič  tridnevnica pred sv. obhajilom

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:Štorovo-Andrejčje 
Bloke: starši prvoobhj.

Janez Nepomik pet 16
17:00   
18:00   
19:00

Sv. Trojica 
Runarsko
Fara

st. Gradišar in Žnidaršič
poljska maša za Runarsko in Benete
Marija Marolt

 tridnevnica pred sv. obhajilom
20:30 mladi

Jošt sob 17 19:00 Fara Milavec Jožem 5. obl. Tridnevnica pred sv. obhajilom

5.velikonočna nedelja 
Jn 14, 1-12 

prvo sv. obhajilo Bloke
ned 18

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

st. Kranjc in Tina
Intihar Franc, obl.
za farane obeh župnij




Zdenka Korošec in Karmen Kraševec
bralci za prvo sv. obhajilo

Krispin pon 19  19:00 Fara Bregar Franc, obl.    

Bernarsin Sienski tor 20 19:00 V. Bloke v zahvalo in priprošnjo

Krištof Magellanes sre 21 19:00 Topol na čast Mariji Pomočnici  molitev ob 19,45

Marjeta Kasijska čet 22 7:30  Fara Milka Premrov Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:Sleme 
Bloke: GlinaServul Tržaški pet 23 17:00

19:00
Sv. Trojica
Fara

za prvoobhajance 
Franc in Marija Ožbolt, obl.   20:15 mladi

Marija Pomagaj sob 24 19:30 Fara Franc Marolt, 3. obl. Studenec Romanje birmancev na Višarje

6.vel.nedelja-
nedelja turizma  

Jn 14, 15-21
ned 25

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Otoničar Milan, 17. obl
Usenik Rozalija in Franc, V. Vrh




Marija Ponikvar, Marija Žgajnar
Ana Premrov, Marija Jakopin

Prošnji dnevi pon 26
 17:00 
18:00 
19:00

Ulaka
Sv. Duh
Fara

Prošnji dan
Prošnji dan
Prošnji dan  

PRIDITE, SKUPAJ PROSIMO

Prošnji dnevi tor 27
  17:00 
18:00 
19:00 

Sv. Urh
Volčje
Ravnik

Prošnji dan
Prošnji dan
za odvrnitev toče

PRIDITE, SKUPAJ PROSIMO

Prošnji dnevi sre 28
18:30 
19:15 

20:00 

 Sv. Trojica
Runarsko 
Ravne

Prošnji dan
Prošnji dan
Poljska maša Ravne

PRIDITE, SKUPAJ PROSIMO

Gospodov Vnebohod čet 29  18:30
19:30

 Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice
st. Grbec in sestra Ivanka  

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:Polšeče-Zavrh 
Bloke: Nemška vaspet 30 18:00

19:00
Sv. Trojica
Fara

Karolina Intihar, obl. in +Jurmanovi    
Ciril Tanko, 30. dan                                   20:15 mladi

sob 31 19:00 Fara vnuki in st. Paternost

Odločamo in določamo, da sta blažena 
Janez XXIII. in Janez Pavel II. sveta 

TRG SV. PETRA nedelja, 27. april 2014 »V čast Svete in nedeljive Trojice, v povišanje katoliške 
vere, in v rast krščanskega življenja z oblastjo našega Gospoda Jezusa Kristusa, blaženih apos-
tolov Petra in Pavla in z našo oblastjo, potem ko smo zrelo preudarili in pogosto prosili za Božjo 
pomoč, in po nasvetu mnogih naših bratov odločamo in določamo, da sta  blažena Janez XXIII. 
in Janez Pavel II. sveta, in ju vpisujemo v seznam svetnikov.  Določamo, da ju je treba med 
svetimi v vesoljni Cerkvi častiti s pravo pobožnostjo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.V.: 
Amen. Amen. Amen. Homilija papeža Frančiška ob kanonizaciji Janeza XXIII. in Janeza Pavla II. 
V središču te nedelje, ki zaključuje velikonočno osmino in jo je sveti Janez Pavel II. poimenoval 
nedelja Božjega usmiljenja, so poveličane rane vstalega Jezusa.

Jezusove rane so pohujšanje za vero, so pa tudi potrdilo vere. 
Zato na telesu vstalega Kristusa rane ne izginejo, pač pa os-
tanejo, ker so te rane trajno znamenje Božje ljubezni do nas 
in so nujno potrebne za verovanje v Boga. Ne za verovanje v 
obstoj Boga, ampak za vero, da je Bog ljubezen, usmiljenje, 
zvestoba. Sveti Peter navaja Izaija in piše kristjanom: »Po 
njegovih ranah smo ozdraveli« (1 Pt 2,24; prim. Iz 53,5).

Sveti Janez XXIII. in sveti Janez Pavel II. sta imela pogum, da sta gledala Jezusove rane, da sta 
se dotaknila njegovih ranjenih rok in njegove prebodene strani. Ni ju bilo sram Kristusovega mesa, 
nista se pohujšala nad njim, nad njegovim križem; ni ju bilo sram bratovega mesa (prim. Iz 58,7), 
ker sta v vsakem trpečem človeku videla Jezusa. Bila sta pogumna moža, polna paresije Svetega 
Duha, in sta pričevala Cerkvi in svetu o Božji dobroti, o njegovem usmiljenju.

Bila sta duhovnika, škofa in papeža 20. stoletja. Poznala sta njegove tragedije, vendar ju te niso 
premagale. V njiju je bil močnejši Bog; močnejša je bila vera v Jezusa Kristusa, človekovega 
Odrešenika in Gospodarja zgodovine; močnejše je bilo v njiju Božje usmiljenje, ki se razkriva v 
teh petih ranah; močnejša je bila Marijina materinska bližina.

V teh možeh, ki sta zrla Kristusove rane in sta pričala o njegovem usmiljenju, je prebivalo »živo 
upanje« skupaj z »neizrekljivim in poveličanim veseljem« (1 Pt 1,3.8). Upanje in veselje, ki ju vstali 
Kristus daje svojim učencem, ki jim ju nič in nihče ne more vzeti. Velikonočno upanje in veselje, ki 
sta šli skozi topilnico razgalitve, izpraznjenja, bližine grešnikov do skrajnosti, vse do slabosti zara-
di grenkobe tistega keliha. To sta upanje in veselje, ki sta ju sveta papeža prejela v dar od vstalega 
Gospoda in sta ju tudi sama v obilici dajala Božjemu ljudstvu ter za to prejela večno hvaležnost.

To upanje in to veselje je bilo mogoče zaznati v prvi skupnosti verujočih v Jeruzalemu, o kateri 
nam govorijo Apostolska dela in smo slišali v drugem berilu (prim. 2,42-47). To je skupnost, 
kjer živijo bistveno vsebino evangelija, to je ljubezen, usmiljenje, v preprostosti in bratstvu. 
 
In to je podoba Cerkve, ki jo je imel pred seboj drugi vatikanski koncil. Janez XXIII. in Janez Pavel 
II. sta sodelovala s Svetim Duhom, da bi Cerkev naredila táko, kot je bila, in jo posodobila po njeni 
izvirni fizionomiji, fizionomiji, kakršno so ji dali v teku stoletij svetniki. Ne pozabimo, da so prav 
svetniki tisti, ki dajejo Cerkvi napredek in rast. Pri sklicu koncila je sveti Janez XXIII. pokazal 
prefinjeno učljivost Svetemu Duhu, se pustil voditi in je bil za Cerkev pastir, vodeni voditelj, voden 



Zakramenti

Kaj je mašniško posvečenje?
Služenje občestvu Kdor je krščen in birman, lahko v Cerkvi v dveh posebnih ZAKRAMENTIH 
prejme posebno poslanstvo in Bog ga vzame za to v službo: sveti red in zakon. 

Kaj se zgodi pri posvečenju? Kdor je posvečen, prejme dar Svete-
ga Duha, ki mu dá sveto pooblastilo in mu ga po ŠKOFU podeli Kristus. 
DUHOVNIKI Stare zaveze so videli svojo nalogo v posredovanju med 
nebeškim in zemeljskim, med Bogom in njegovim ljudstvom. Ker je 
Kristus edini »srednik med Bogom in ljudmi«, je to duhovništvo do-
polnil in dovršil. Po Kristusu lahko posvečeno duhovništvo obstaja le 
še v Kristusu, v Kristusovi daritvi na križu in po Kristusovem klicu ter 
apostolskem poslanstvu. Zakrament svetega reda ima tri stopnje: ŠKOF (episkopat), DUHOVNIK 
(presbiterat), DIAKON (diakonat).

Pri škofovskem posvečenju prejme DUHOVNIK vso polnost zakramenta svetega reda. Posvečen 
je v naslednika APOSTOLOV in vstopi v zbor škofov. Skupaj z drugimi ŠKOFI in PAPEŽEM je odslej 
odgovoren za celotno Cerkev. Posebej ga Cerkev postavi za službe poučevanja, posvečevanja in 
vodenja. 

Kako pomemben je za katoliškega kristjana njegov škof? Katoliški kristjan se čuti za-
vezan svojemu ŠKOFU; škof je tudi zanj postavljen kot Kristusov namestnik. Poleg tega je škof, ki z 
DUHOVNIKI in DIAKONI kot svojimi posvečenimi pomočniki opravlja pastirsko službo, vidno počelo 
in temelj krajevne Cerkve (škofija).

Pri duhovniškem posvečenju ŠKOF prikliče na kandidata za posvečenje Božjo moč. Ta ga zaz-
namuje z neizbrisnim znamenjem, da ga nikoli več ne bo zapustila. Kot sodelavec svojega škofa bo 
DUHOVNIK oznanja Božjo besedo, delil ZAKRAMENTE in predvsem obhajal sveto EVHARISTIJO.

Pri diakonskem posvečenju je kandidat postavljen v posebno službo znotraj zakramenta svete-
ga reda. Predstavlja namreč Kristusa kot tistega, ki »ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel 
in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge«. V liturgiji posvečenja je rečeno: »V službi besede, 
oltarja in ljubezni je DIAKON navzoč za vse. Za DIAKONA, DUHOVNIKA in ŠKOFA je lahko posvečen 
krščen katoliški mož, ki ga je Cerkev poklicala v to službo.

Zakaj Cerkev od duhovnikov in škofov zahteva življenje v celibatu? Jezus je živel v 
celibatu in je hotel s tem izraziti svojo nedeljeno ljubezen do Boga Očeta. Prevzeti Jezusov način 
življenja in »zaradi nebeškega kraljestva« živeti v neporočeni čistosti je od Jezusovih časov naprej 
znamenje ljubezni, nedeljene predanosti Gospodu in popolne pripravljenosti za služenje. Rimskoka-
toliška Cerkev zahteva ta način življenja od svojih ŠKOFOV in DUHOVNIKOV, katoliške vzhodne 
Cerkve le od svojih škofov. 

V čem se skupno duhovništvo vseh vernikov razlikuje od službenega duhovništva? 
Po krstu nas je Kristus naredil za kraljestvo in »duhovnike za svojega Boga in Očeta«. Po skupnem 
duhovništvu je vsak kristjan poklican, da v svetu deluje v Božjem imenu in mu posreduje BLA-
GOSLOV in milost. V dvorani zadnje večerje in ko je poslal APOSTOLE pa je Jezus nekaterim podelil 
sveto pooblastilo za službo vernikom; ti posvečeni DUHOVNIKI zastopajo Kristusa kot pastirja svo-
jega ljudstva in kot glavo svojega telesa, CERKVE.
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Župnik: Anton Marinko  ·  041-55-28-29

Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu. 

Dobrododošli kadarkoli sem doma.

Fara 18, 1385 Nova vas  ·  01-7098-930  ·  zupnijabloke@gmail.com

3. velikonočna nedelja – Emaus
Jezus je z učencema »vstopil, da bi ostal z njima« (Lk 24,29). 
To je po Luku smisel vstajenja: Jezus je z nami povsod, kamor 
gremo, in ko se ustavimo, obeduje z nami. Evharistija je kraj, kjer 
se srečamo z Jezusom. 

Jezus je pri učencih gost, toda vede se kot domači oče, saj sam vzame kruh, ga blagoslovi, 
razlomi in ga deli. Prav po tem, kako to stori, učenca očitno spoznata Vstalega. In kasneje postane 
lomljenje kruha kraj, ko vedo, da je med njimi Vstali. V vsakem lomljenju kruha, v vsaki evharistij 
je sam vstali Jezus tisti, ki jim lomi kruh in jim izkazuje svojo ljubezen. 

A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

4. velikonočna nedelja – Jezus – dobri pastir
Gospod, verujemo, da hočeš tudi danes ostati med nami in da nas ne 
boš pustil samih. Verujemo, da tudi danes kličeš v duhovniško službo 
mlade fante iz naših župnij in družin. 

Ti poznaš vsakega od nas. Ti poznaš vse nevarnosti in skrite boje. 
Verujemo, da ti lahko daješ moč. Zato te prosimo za tebi posvečene: 
pomagaj jim v težavah, opogumi jih v trpljenju, bodi pri njih, kadar so 
osamljeni, varuj jih v preganjanjih, utrdi jih v zvestobi.

Kristus kot dobri Pastir ljubi vso Cerkev, vse Božje ljudstvo, tiste, ki so blizu, pa tudi in še bolj tiste, 
ki so daleč in so njegove ljubezni in pomoči najbolj potrebni. Hoče, da bi se v njem vsi srečali med 
seboj, da bi bili v njem vsi eno. In ob tem ne smemo pozabiti, da smo k takšnemu prizadevanju za 
medsebojne vezi, za popolnejšo ljubezen in edinost poklicani vsi, ki smo bili s krstom vključeni v 
Cerkev, ki je Kristusovo skrivnostno telo.

5. velikonona nedelja
Za nas katoličane je pomembno, da se redno ob nedeljah in 
praznikih udeležujemo evharističnega slavja – svete maše. Naše 
sodelovanje naj bi bilo zavestno, živo, polno vere. Predvsem tu 
naj bi prejemali moč za življenje po evangeliju. Pri obhajilu naj 
bi se hranili in povezovali s Kristusom, virom življenja, hkrati pa 
se po Kristusu zedinjevali med seboj v pristni ljubezni. Tu naj bi 
doživljali že začetek večnega življenja.

Tako nas bo Kristus, kruh življenja, s kruhom svoje besede in še bolj s svojim evharističnim 
kruhom vodil v polnost Božjega življenja v večnosti. Samo tako bo on resnično naša pot, resnica 
in življenje.      Po: S. Janežiču

Ravnina: da na poti ne bi delali nepotrebnih ovinkov, da bi lahko hiteli naravnost cilju naproti; da 
nas nepoklicani ne bi motili in ustavljali … Vendar bo tudi marsikateri prijatelj izpadel s seznama 
obiskov, ker avtocesta pač nima povsod izvoza. Utrjena tla, globoko utrjena tla, in to dovolj široko: 
da se kolesa ne ugrezajo in zavirajo teka, da je teža tovora lahko večja …

Sveto obhajilo
Sveto obhajilo bo v župniji Boke 18. maja, pri Sv. Trojici pa 15. junija. Zadnje tri dni pred sloves-
nostjo bo vedno tridnevnica, kjer bodo naši prvoobhajanci prejeli posebne darove. pridite, veselite 
se z nami!

Mislimo tudi letos na ORATORIJ-na Blokah. V prvih 4 dneh julija-že sedaj si rezervirajte čas, 
povabite prijatelje in znance, da bodo lahko pri vas prespali. Če nas bo več bo še bolj luštno!

Tudi letos se bomo pridružili vseslovenskemu romanju v Paray le Monial, v mesto razodetja 
Jezusovega Srca. To bo v tednu od 18-25. julija. Čas posebnih uslišanj in milosti!

Oddane maše
Ciril Tanko,15x-domači; Ciril Tanko, 1x-Jože Zgonc

Schoenstattska Božja Mati Marija
Milijonom zelo poznana romarska podoba Božje matere  Marije, ki je začela svojo romarsko pot 
v Braziliji, v   svetišču   Santa Marija. Joho Luiz Pozzobon brazilski družinski oče je leta 1950 
začel romarsko pot Božje matere Marije po Braziliji. Leta 1984 se to romanje razširi po  svetu in 
je danes takih podob preko 200.000. Podoba Božje matere Marije roma tudi po Blokah in želi, da 
bi jo sprejelo v svoje domove čim več novih ljudi.

Sami se moramo vprašati, ali smo dovolj pogumni, da lahko sprejmemo v svojo hišo preprosto 
podobo Božje matere Marije in ji dovolimo, da je v naši bližini, bližini domačih – družine, da ji 
lahko nudimo zatočišče, se z njo pogovarjamo, molimo, se ji zahvaljujemo, ali pa jo preprosto 
samo pozdravimo s pogledom.

Sprejeti podobo Božje matere Marije ni nikakršna težka odločitev. Podoba potuje od družine do 
družine in je prisotna v  vsaki družini tri do štiri dni, nato pa jo predamo naslednji družini. 

(Lk 11,1-13)  Prosite in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, 
kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.

Kdor želi in jaz upam, da vas bo veliko se lahko za dodatne informacije obrne na gospoda župnika, 
ali pa na člane pastoralnih župnijskih svetov, tako pri Sv. Trojici kot pri Fari.

PS. Pozabite na razna vprašanja, ki se vam bodo porajala pri odločitvi za sprejem podobe Božje 
Matere Marije, vedite smo to, da je Ona velik misijonar. DELALA BO ČUDEŽE.

Šmarnice
Šmarnice bodo na več krajih: V. Bloke, Ravne, Runarsko, Fara(vsak dan ob 18,40) Sv. Trojica. Za 
otroke ima besedilo  naslov: Nenavadno srečanje. Je nekakšno vsebinsko nadaljevanje lanskih 
šmarnic. Kako  živeti vero  v vsakodnevnih situacijah, kako gledati in razmišljati o zgodovini 
odrešenja. Da bi vera ne ostala le pri veroučnih vprašanjih in odgovorih, tokratno dogajanja 
postavljamo v prostor, kjer se vera začenja:v srečanje z živim Bogom.

Za odrasle je lazarist Peter Žakelj napisal tisto, kar večkrat razmišljamo, kadar ponavljamo 
šmarnične vzklike v Lavretanskih litanijah.  Kaj pomenijo? Čeprav so izrazi manj običajni, vsebina 
pa je še vedno aktualna, nam to razodeva, da so litanije nastale po božjem navdihu. .V razlagi želi 
avtor ostati zvest Svetemu pismu in tradiciji, hkrati pa odprt delovanju Svetega Duha. Sicer se 
pa tudi mi sami večkrat z različnimi besedami zatekamo k Mariji po pomoč, nasvet ter zahvalo 
za prejete milosti.

IZ STARIH ČASOV: April na Blokah skozi stoletja
21. aprila 1428 je Jurij Sneperger prodal del zemljišča v Wolsbachu v Bloški fari ključarjema 
cerkve svetega Petra v Ložu.

6. aprila 1642 se je na Ulaki rodila Marina, hči Jakoba Lovranana in njegove žene Špele.

Botra sta bila Jera Bartolovka in Matija Krištan.

Nič zlobnejega nego neopravičeno snmničenje!

Radi nove okrajne cesto, koja so bode gradila od Loskega potoka do Ribniškega trga, mesto stare 
ceste od Loškega potoka čez  Bloke do Rakeka, so se vaščanje iz Žigmaric pritožili pri slavnem 
deželnem odboru! Objavljeno v Dolenjskih novicah (01.04.1891).

V aprilu pred 90 leti, leta 1924 v kroniki župnije Bloke med drugim tudi piše:

• Na veliki teden od 13.- 20. aprila vlada mraz in slabo vreme. Melo in naletavalo je na sredo, 
četrtek in petek. Letos je res huda zima. Sam mraz in sneg!

• 19. aprila se je , hvala Bogu, v resnici izvršil preokret v vremenu. Solnce in jug sta vzela sneg, 
poti so se posušile in tako je bilo mogoče, da se je procesija izvršila silno lepo in veličastno.

• 20. aprila je imel »Sokol« v svoji Modičevi štali svojo prireditev z igro in plesom.

• 23. aprila so šli po rože za majnik v Ljubljano, kjer smo jih kupili skupaj s tremi jerbasi.

• 27. in 29. aprila smo imeli že spet dež, ki je bil zelo mrzel. Pobelilo je »Snežnik« globoko doli! 
Ne bo še konca zime?

• 30. aprila smo imeli nevihte s točo, ki je padala bolj redko. Po ravenjskih in rovtarskih hribih 
je bilo toče, da je bilo vse belo! Tod je toča naredila hudo škodo! Posebno drevje je silno 
poškodovano!

Zbral in zapisal: Jože Lavrič Cascio

od Svetega Duha. To je bilo njegovo veliko služenje Cerkvi, zato rad pomislim, da je bil papež 
učljivosti Duhu.

V tem služenju Božjemu ljudstvu je bil Janez Pavel II. papež družine. Tako je on sam nekoč rekel, 
da bi želel, da se ga spominjajo kot papeža družine. Rad to poudarjam, ko hodimo po poti sinode 
o družini in z družinami, po poti, ki jo z nebes on gotovo spremlja in podpira.

Naj oba nova sveta pastirja Božjega ljudstva posredujeta za Cerkev, da bi bila ti dve leti sinodalne 
poti učljiva Svetemu Duhu v pastoralnem služenju družini. Naj nas oba učita, da se ne bomo 
pohujševali nad Kristusovimi ranami, da se bomo poglabljali v skrivnost božanskega usmiljenja, ki 
vedno upa, vedno odpušča, ker vedno ljubi.

     Besedilo je s spletne strani Radia Vatikan 


