– Marec 2015 –
2. postna nedelja
Mr 9,2-10
15.00 Studenec, križev pot

ned

Agnes

pon

Kunigunda

tor

Kazimir

sre

Hadrijan

čet

prvi petek

pet

prva sobota

sob

3. postna nedelja
Jn 2,13-25
15.00 Gora (romamo peš k
Magdaleni Gornik), križev pot

ned

Frančiška Rimska

pon

40 mučencev iz Armenije

tor

Benedikt

sre

Inocenc

čet

1
2
3
4
5
6

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara
Fara

sv. maša drugje

Fara

sv. maša drugje

19:00 Sv. Trojica
7:30 Fara

7

8:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Mariji pomagaj za zdravje
za spreobrnjenje

8

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij
Frančiška in Ciril Košir
Angela in Ivan Turk

18:00

Franc Modic, V. Bloke

Fara

18:00 Fara

Alojz Kraševec, 30. dan

18:00 Fara

Franc Primožič, 2. obl. in st. Gabrič, Studenec

7:30 Fara

Evrazija

pet

13

Matilda

sob

14

18:00

ned

b. sl. Danijel Halas

pon

Patrik

tor

Ciril Jeruzalemski

sre

Sv. Jožef

čet

Klavdija

pet

Serapijon

sob

5. postna - tiha nedelja
Jn 12,20-33
15.00 Škofjeloški pasijon,
križev pot

ned

Alfonz

pon

Katarina Švedska

tor

Gospodovo oznanenje

sre

Evgenija

čet

Peregrin

pet

Bojan

sob

Cvetna nedelja
Mr 14,1-15,47
12.45 Sv. Trojica, spovedovanje
14.00 Fara, spovedovanje

ned

Janez Klimak

pon

Benjamin

tor

Bojan Marolt, Strmca, 20. obl.
Anton Intihar, 8. dan
na čast predr. Jezusovi Krvi

9
10
11
12

15
16
17
18
19

Fara

za duše v vicah
Alojz Lavrič

st. Hribar, Studenec

- po maši Fatimska pobožnost

za žive in + farane obeh župnij
Marija in Karel Mramor, Slugovo
Pavla Zakrajšek, obl.

18:00 Fara

vsi + Stražišar

18:00

Fara

Žerjavovi

18:00

Fara

Marija in Jože Zakrajšek, V. Vrh
Alojzija Zakrajšek
živi in + Joškotovi - po maši molitev za notr. ozdr.

20
21

15: 30 Sv. Trojica
17 :00 Fara

Marija Štrukelj, 30. dan
molitev križevega pota-ni maše

17:00 Fara

Fani Zalar, 30. dan

22

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

st. Modic in dr. Marentovi
Janez Kraševec
Ivana Žgajnar

18:00 Fara

za srečen zakon

18:00 Fara

Gustel Pevec

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Mariji na čast
Hiti in Ožbalt

29
30
31






OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ





Karmen Kraševec in Zdenka Korošec
Stanko Rot in Martina Ivančič



Srečanje vseh molitvenih skupin in molilcev pri maši ter molitev

ministr. ob 16,30













Bloke in Sveta Trojica

OBISK BOLNIK. OD 8,15 NAPREJ
20:15 mladinsko srečanje
Čiščenje: Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Ravnik

Marec 2015

Šele, ko bo zrno umrlo

starši šolarjev 7. in 8. r

ministr. ob 16,30

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

7.30 Fara

Janez in Irena Kraševec
Klavdija Kraševec in Bojana Zakrajšek

v zahvalo

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

23
24
25
26
27
28

OZNANILA




na čast sv. Jožefu in za blagoslov obeh novih maš

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

4. postna - papeška nedelja
Jn 3,14-21
15.00 Hudi Vrh, križev pot

za žive in + farane obeh župnij
Hiti, Andrejčje
Anton Luzar

20:15 mladi



Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štorovo-Andrejčje
Bloke: Hudi Vrh

ŠKOFOVSKO POSVEČENJE MSGR. FRANCA ŠUŠTARJA
Marija Žgajnar in Marija Ponikvar
Jože Namre in Urša Ulčar
starši prvoobhajancev

DNEVI ZBRANOSTI ZA 7. IN 8.R
DNEVI ZBRANOSTI ZA 7. IN 8.R



Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Glina

ŠKOFJELOŠKI PASIJON
Rok Žgajnar in Tamara Kraševec
Mira in Ana Ponikvar

Ni treba postati vrhunski analitik sodobne družbe, da bi ugotovil, da danes ljudje niso odprti za
darovanje. Pri vzgoji otrok in mladih o tem skoraj ne govorimo vec, še manj pa to prakticiramo.
Ce boste dejali staršem, naj v nedeljo pripeljejo otroke k maši, bodo odgovorili: »O, nikar, pustite
jih, saj je to edini dan v tednu, ko se lahko malo naspijo!«
Mladi najveckrat niso sposobni niti majhne žrtve za druge, zato hitro obupajo. Nimajo vztrajnosti, ker jih starši tega niso naucili. Moderni starši bi se morali zavedati, da bodo sami prve žrtve
te napacne vzgoje. Otroci, ki jih roditelji niso naucili žrtvovanja, ne bodo skrbeli za starše, ko
bodo onemogli.
Danes se darovanja za druge izogibamo na dalec
in vecina ljudi ni sposobna živeti za druge. Posledica tega je, da je svet poln osamljenih ljudi. Kristus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor ima rad
svoje življenje, ga bo izgubil« (Jn 12,25). Obsoja
sebicnost kot nemodro obnašanje, torej obsoja
vzgojo, ki je usmerjena samo v placilo in ne vodi
k delu za druge.
»Ce pšenicno zrno ne pade v zemljo in ne umre,
ostane samo; ce pa umre, obrodi obilo sadu« (prim. Jn 12,24). Darovanje za druge je zakon
življenja. Ce se nismo sposobni darovati za druge, ostajamo osamljeni.
Ni nakljucje, da v naši družbi živi toliko osamljenih ljudi. Življenje za druge premaga cloveško
osamljenost.
Sporocilo današnjega evangelija nas uvaja v sporocilo velike noci: v našem življenju bo ostalo
samo to, kar bomo zapisali v Božjo ljubezen.

po maši srečanje odraslih ob Božji besedi

Naj nam Gospod poživi vero, da bo samo to, kar bo s Kristusom umrlo, z njim tretji dan tudi
vstalo.
Po: B. Rustja, Tvoje oblicje išcem
***

Milka Mlakar, obl.

ministr. ob 16,30

16:00 Sv. Trojica
18:30 Fara

Anton Intihar, 30. d.
za nove duh. poklice

18:00 Fara

Franc in Marija Modic, obl.

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij
za nove duh. poklice
starši Milavec

18.00 Fara

Mimi Lah, 6. obl.

18.00 Fara

po namenu

vabljeni tudi mladi-od 19-21,00

-po maši g. Tone Kompare




Viktor Jerič in Fani Seljak
Silva Vertačnik in Helena Knavs



Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: Nemška vas

Pred leti sem pobral avtoštoparja, ki je imel okrog vratu obešen rožni venec. Vprašal sem ga, ali
je sodeloval v vojni na Hrvaškem, kajti tam so vojaki pogosto tako nosili molek.
»Ne,« je odgovoril. »Ko je stara mama umrla, sem jaz vzel to ‘verižico’. Bila je njena. Ona je bila
tako dobra z menoj. Starši so se zanimali za kariero in me niso versko vzgajali, ona pa je imela
vedno cas zame in mi je govorila o Bogu. To je spomin nanjo, na njeno dobroto. Najbrž bom
nekega dne postal tudi jaz veren, kot je bila ona, ker je bila tako dobra z menoj.«
Stare mame že dolgo ni vec, njena žrtev za vnuka pa je ostala. Šele ko bo pšenicno zrno umrlo,
bo lahko obrodilo sad. Koliko podobnih primerov sem srecal, da je vzgoja oz. prizadevanje
nekega cloveka doživelo sad, ko se je on iznicil ali ko ga ni bilo vec. To je upanje za številne ljudi,
ki ne vidijo sadov svoje vzgoje ali svojega dela.
B. Rustja
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Volitve za župnijski svet 2015–2020
Vsaka polnoletna oseba sme voliti enega predstavnika iz svoje vasi oziroma
soseske (podružnice):
________________________________ ________________________________
ime priimek predstavnika
za podružnico

Ministranti na snegu

2. postna nedelja 1. marec

Med šolskimi počitnicami smo se v ponedeljek zgodaj zjutraj odpravili na smučarski
dan. Z dvema popolnoma zasedenima avtomobiloma (in smučarsko opremo v kovčku
na prtljažniku) smo se zapeljali na najbližje koroško smučišče Osojščica (Gerlitzen),
goro z blagimi pobočji in kopastim vrhom ter prekrasnim razgledom na okoliške vrhove
in doline. V lepem vremenu smo se izdatno nasmučali.
(zapisali korenjaki)

Mr 6,2–10

Volilni listek oddati najkasneje do 8. 3. v poštni nabiralnik župnišča (osebno ali po
pošti) ali pa v posebno skrinjico v cerkvi.
V ponedeljek, 9. 3. pa glasove prešteje posebna komisija in naredi zapisnik.
Gospod župnik se pogovori z izvoljenimi in pridobi njihovo soglasje ali odklonitev.

Oddane maše
Fani Zalar - 2x sosedje; Fani Zalar - 1x Julijana Turk; Frančiška Mršek - 1x Mršek;
družina Grže in Zalar - 1x nn

V nedeljo 22. 3. je s strani dekanije organiziran ogled znanega Škofjeloškega pasiona
Prijava do 8. 3. pri Martini Ivančič ali Jerci Žnidaršič. Vstopnina in prevoz 20 eur.

V RAZMISLEK IN MOLITEV
Svet katoliških laikov Slovenije pojasnjuje in protestira

Kot je že navada naj bo križev pot v postnem času ob nedeljskih popoldnevih. Predlagamo srečanja v cerkvah, ki že nekaj časa niso bile obiskane za ta namen. To je Hudi
vrh, Studenec, Studeno.

Vlado želimo spomniti, da smo slovenske volivke in volivci 25. marca 2012 po triletnem javnem razpravljanju jasno zavrnili sporni Družinski zakonik. Nezaslišano je, da se
sporna novela, ki je še veliko radikalnejša kot omenjeni zakonik, slaba tri leta kasneje
sprejema potiho in po skrajšanem postopku.

Operna predstava v Ljubljani
Nedeljsko popoldne 1. februarja je bilo za tiste, ki smo se odločili za obisk operne
predstave zelo lepo doživetje. Ogledali smo si opero italijanskega skladatelja Rossinija Seviljski brivec.
Že uvodna uvertura je naše misli preko glasbe ponesla v čudovit okolje prenovljene
operne dvorane. Scena na odru pa nas je prestavila za 200 let nazaj v špansko mesto
Sevilja.
Na oder so začeli prihajati pevci v vlogah zaljubljenega grofa Almavive, mestnega
vsevedneža Figara, lepe Rozine, njenega posesivnega varuha dr. Bartola in drugih.
Vsi njihovi kostumi so odsevali igrivost in sproščenost, saj so bili vsi v rdečih barvnih
tonih.
V predstavi so se odvijali prizori zaljubljenosti in spletk, kako priti do lepe neveste,
med takratnimi bogatimi ljudmi. Vse je spretno vodil mestni brivec Figaro, ki se je s
svojimi zvijačami malo »ponorčeval« iz njihovih »težav«.
Nekaj let po prvi uprizoritvi Seviljskega brivca je nastalo tudi njegovo nadaljevanje
v drugi operi z naslovom Figarova svatba, delo Wolfganga Amadeus Mozarta. V tem
glasbenem delu pa si lepo nevesto išče Figaro. Kot predstavnik nižjega sloja mora
ponovno svoje pravice pred bogatimi braniti z zvijačami. V Mozartovi mojstrovini
nastopajo v glavnih vlogah isti liki, kot v predhodnem Rossinijvem Seviljskem brivcu.
Lepo bi si bilo ogledati tudi to Mozartovo mojstrovino, saj je že Rossinijeva predstava
na nas pustila močan glasbeni vtis.
Hana Zakrajšek in njena učiteljica

Predlagane spremembe zato pomenijo neposredno ignoriranje volje volivcev, ki je bila
na referendumu kot najvišjem možnem izrazu volje državljank in državljanov jasno
izražena.
Predlagana novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih namreč med drugim:
1. zakonske skupnosti ne opredeljuje več kot življenjsko skupnost moškega in ženske,
ampak kot »življenjsko skupnost dveh oseb«, ne glede na njun spol;
2. iz družinske zakonodaje izpušča omembo moškega in ženskega spola (2. člen) in
omembo, da obstajata dva spola (3. člen);
3. vse pravne posledice, ki sedaj veljajo za skupnost ženske in moškega, prenaša tudi na
istospolno skupnost dveh žensk ali dveh moških (vključno s posvojitvijo otrok in umetno
oploditvijo);
4. na področju vzgoje in izobraževanja preprečuje staršem, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojimi vrednotami in prepričanjem, kar pomeni kršitev njihove ustavne
pravice;
5. na vseh drugih področjih družbenega in javnega življenja vodi v sistemsko diskriminacijo in omejevanje svobode izražanja vseh tistih državljanov, ki se ne strinjamo z
ideološko redefinicijo zakonske zveze in teorijo spola, saj novela ne predvideva ugovora
vesti.

V templju je našel
prodajavce volov in ovac
in golobov in menjavce,
ki so tam sedeli.
In naredil je iz vrvi nekak
bic in vse izgnal iz templja,
ovce in vole;
menjavcem je raztresel
denar in prevrnil mize,
prodajavcem golobov
pa je rekel:
»Spravite to proc,
in iz hiše mojega Oceta
ne delajte tržnice!«

6.postna nedelja 29.marec
Cvetna nedelja
(Jn 12,12–13)

4.postna nedelja 15.marec
(Jn 3,17–19)

Bog namrec svojega Sina
ni poslal na svet,
da bi svet obsodil,
marvec da bi se
svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje,
ne bo obsojen;
kdor pa ne veruje,

Resnicno, resnicno,
povem vam:
»Ce pšenicno zrno ne pade
v zemljo in ne umre,
ostane sámo;
ce pa umre,
obrodi obilo sadu.
Kdor ljubi svoje življenje,
ga bo izgubil;
in kdor svoje življenje
na tem svetu sovraži,
ga bo ohranil
za vecno življenje.«

Ko je drugi dan
velika množica,
ki je bila prišla na praznik,
slišala, da prihaja Jezus
v Jeruzalem,
so vzeli palmove veje,
mu šli naproti in klicali:
»Hozana,
blagoslovljen, ki prihaja
v Gospodovem imenu,
kralj Izraelov!

Romanje v Medjugorje

Čudimo se, da nekatere politične stranke izkoriščajo trenutek, ko se kot narod soočamo z
veliko gospodarsko krizo in resnimi socialnimi problemi, in kot svojo prvenstveno nalogo
prepoznavajo rušenje temeljnih naravnih in kulturnih danosti, ki omogočajo preživetje
naroda, in s tem odpirajo ideološke teme, ki nas bodo le še bolj delile med seboj.

Romanje v Medjugorje po veliki noči od 7.-10.- aprila, Stroški 135 EUR, avtobus z
našega konca. Čiprej prijave na 041664164 /g. Franc L./

Vse kristjane, pripadnike drugih verskih skupnosti in vse ljudi dobre volje vabimo, da se
ponovno združimo v prizadevanju za ohranitev temeljne vrednote zakonske skupnosti
moškega in ženske, ki edina moreta posredovati novo življenje, in našim poslancem
sporočimo, da predlagane spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
odločno zavračamo.

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29

Ali ni ta trenutek naše zgodovine potreben dodatne molitve in posta?

Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu.
Dobrododošli kadarkoli sem doma.
Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si

Tudi Tvojega in mojega!
· 2 ·

(Jn 12,24–25)

Jn 2,13–25

V postnem času bomo ponovno povabili g. Toneta Kompareta . Srečanje bo v petek 27.
3. od 19,00 do 21,00. Pogovor v kapeli je primernejši kot v cerkvi.

Kljub prazniku in veliki slovesnosti nove maše naj bo tisto nedeljo tudi jutranja maša.
Za vse spremljajoče odhodke, ki so povezani s pripravo nove maše, se nameni nabirka
tretje nedelje v mesecu. O tem se oznani pri maši.

5.postna nedelja 22.marec

3. postna nedelja 8.marec

Na zadnje srečanje dosedanjega ŽPS Bloke smo govorili:

14. februarja je imel prve vaje pevski zbor v razširjeni sestavi .

Njegova oblacila so
se zasvetila silno bela
kakor sneg;
tako ne zna beliti
noben belivec na zemlji.
Prikazal se jim je
Elija z Mojzesom in oba sta
se z Jezusom razgovarjala.
In naredil se je oblak
ter jih obsencil,
iz oblaka pa je prišel glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«

je že v obsodbi,
ker ne veruje
v ime edinorojenega
Sina Božjega.
Obsodba pa je v tem,
da je na svet prišla luc,
pa so ljudje bolj vzljubili
temo ko luc,
zakaj njih dela
so bila hudobna.
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