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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Marec 2016

– Marec 2016 –

Aktualno
Ali je postni čas še aktualen? Ali človek v postnih aktivnostih vidi priložnost za 
osebno rast, priložnost, da se osvobaja svojih ujetosti? Ali samo čakam, da vsa 
stvar mine in nato nadaljujem, ustaljeno pot naprej, pripnem si priznanje, da sem 
zmogel, in to je to? … 

Postni čas je umeščen kot priprava na praznovanje velike noči. Praznovanje naše 
svobode, odrešenosti, sijaja mojega obraza. Pravzaprav se mnogim zatakne že, 
ko si zadajo neko postno aktivnost, neko odpoved, ko nastane prazen prostor. 
Spominja me na Jezusovo priliko o nečistem duhu: Kadar nečisti duh odide iz 
človeka hodi po suhih krajih in išče pokoja in ga ne najde. Tedaj pravi: »Vrnil se 
bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.« Ko pride, jo najde pometeno in ureje-
no. Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo 
ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku (Lk 
11,24–26). To ne pomeni, da mi že sam začetek vzame vso voljo, pomembno 
je vztrajati in izpraznjeni prostor nadomestiti z nečim, kar me gradi, hrani mojo 
vero, blagodejno vpliva na rano, ki mi jo je pustila neka ujetost. 

Mislim, da sta postni čas in post še kako aktualna in nista nekaj samoumevnega 
v moji veri. V resnici gre za odločitev moje rasti. Danes v življenju ne občutim 
kakšnega pomanjkanja in kaj hitro lahko eno odvisnost nadomesti druga. Postni 
čas mora imeti svoj cilj v osebni rasti in v odnosu do ljudi, zato je zelo pomembno 
ne samo odrekanje, pač pa tudi dodajanje. Pomembno je dodajati dobra dejanja. 
Saj vendar ne delam samo slabega, tudi opuščam dobro. Človek težko dojema 
postni čas kot vrlino, ker je to čas, povezan z osebnim odrekanjem in bolečino. 
Danes pa je vsega na pretek. Zakaj bi se mučil, če imam vsega na pretek in je 
potem vse »brez veze«? Vendar ni tako …

Po: R. Friškovec

Albin tor 1 18:00 Fara Franc Drobnič, 30. dan

Neža Praška sre 2 18:00 Fara na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši  18,40 Delavnice molitve in življenja

Kunigunda čet 3 7:30 Fara Žnidaršič, Nem. vas  bolniki: od 9,00 naprej

prvi petek pet 4 16:30  
18:00

Sv. Trojica 
Fara

za nove duh. poklice, spoved od 16,00 naprej
Marija in Jožef Zakrajšek, obl. V. Bl., spov. od 17,20

 bolniki: od 8,30 naprej Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Troj-Mram.
Bloke: Runarskoprva sobota sob 5 16,30

18:00
Sv. Trojica
Fara

Mariji na čast;   spoved od 16,00
Franc Turk, 7. obl;   spoved od 17,20

 17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

4. postna ned.
Lk 15,1-3.11-32

ned 6
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivan Hiti, 8. dan
Jože Lah, 1. obl.




F. Seljak, I. Kuclar 
S. Rot, M. Ivančič

Perpetua, Felicita pon 7 18:00 Fara na čast MB in sv. Ani za zdravje  po maši za odrasle ob Sv. pismu

Janez od Boga tor 8 18:00 Fara Mojca Najzar, 30. dan

Frančiška Rim. sre 9 18:00 Fara vsi+ Ivančič, z Runarskega in Nove vasi  18,40 Delavnice molitve in življenja

40 mučencev čet 10 7:30 Fara po namenu

Benedikt pet 11 16:00
18:00  

Sv.Trojica
Fara

za duh. poklice 
Viljem Milavec

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Ravnegregorjevo sob 12 18:00 Fara st. in Simon Rot  17,00 otr. zbor;  

5. post., papeška n. 
Jn 8, 1-11

ned 13
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Milan Žnidaršič
Lojze Lavrič




                                                                        DRUŽINSKI  KRIŽEV POT                                                                                                                              
Marija in Ana Hiti                                       ob 14,30 ob vznožju sv. Urha 
J. Namre, U. Ulčar      

Matilda pon 14 18:00 Fara dr. Kocjan  starši birmancev ob 19,00

Ludovika tor 15 18:00 Fara Mirko Turk  

b. sl. Danijel Halas sre 16 18:00 Fara za zdravje in stare starše  18,40 Delavnice molitve in življenja

Patrik čet 17 7:30 Fara st. Modic, bratje in vsi Marentovi

Ciril Jeruz. pet 18
16:00
17:00
18:00

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara

Franc Župec, v zahvalo  
+Gorjupovi, V. Bloke 27
Stanko Lužar

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib-Rož
Bloke: Vel.VrhJožef, 

Jezus. rednik
sob 19 16:00

 18:00
Sv. Trojica
Fara

za družine
Jožef in Meri Ponikvar

 17,00 otr. zbor; 19,00 farni zbor

6. p. n. – cvetna
Lk 22, 14-23

ned 20
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Janez Kraševec
Stane Milavec, 3. obl




                                                                 SPOVED: Sv. Troj. ob 12,45
Sonja in Metod Kraševec                                    Bloke, od 14,00-15,30
Mira in Ana Ponikvar

Serapion pon 21 18:00 Fara Pavla Zakrajšek

Lea tor 22 18:00 Fara za duše v vicah  

Rebeka sre 23 18:00 Fara Lojze Dobravec in Ana Avžlahar  18,40 Delavnice molitve in življenja

VEL. ČETRTEK čet 24 17,30
19:00

Sv. Trojica
Fara

na čast SRT
Nuška Žnidaršič




B. Korošec, J.Škrlj                                                                                               
B. Zgonc, H. Knavs

VEL. PETEK pet 25 17:30
19:00  

Sv. Trojica
Fara

obredi VEl. petka
obredi VEl. petka Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: domači
Bloke: domačiVEL.  SOBOTA sob 26 19:30

19:30
Sv. Trojica
Fara

za Božje varstvo
Anton Lužar, 36. obl


 

Albina Ponikvar, Klara Kostanjšek
S. in R. Korenjak

VELIKA NOČ 
JN 20,1-9

ned 27
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh žup. – VEL. PROCESIJA
Frančiška Košir, 20. obl. – VEL. PROCESIJA
Marjeta Turk, obl.




SPREMENJEN ČAS!
H. in T. Primožič
V. Korenjak in T. Zgonc

PONEDELJEK V 
 VEL. OSMINI

pon 28
17:00
18:00
19:00

Sv. Urh
Vel. Bloke
Fara

Ivan Hiti, 30. dan
za Gočeve, V. Bl.
st. Žgajnar in brat

  

TOREK V 
VEL. OSMINI

tor 29   sv. maša drugje   

SREDA V 
VEL. OSMINI

sre 30 18:00  Fara Anton Trstenjak  18,40 Delavnice molitve in življenja

ČETRTEK V
 VEL. OSMINI

čet 31  
    

  sv. maša drugje  
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Župnik: Anton Marinko  ·  041-55-28-29

Dosegljiv sem skoraj 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

ŽPS Sv. Trojica
Križev pot molimo pred vsako mašo, lahko pa ga kdaj molite tudi doma. Otroci 
lahko narišejo kakšno postajo križevega pota, ob kateri molite.

ŽPS Bloke
Srečanje vseh članov ŽPS naših in drugih župnij bo v Ljubljani v soboto, 5. marca. 
Do 2. marca se, prosim, prijavite zaradi kosila v Ljubljani in organizacije prevoza.

Spoved pred veliko nočjo
(Naj bodo naslednje vrstice kot vzpodbuda tudi tebi, da bi v teh dneh pred veliko nočjo, 
opravil-a spoved in tako začel-a vse skupaj »na novo«, bolj zadovoljno, veselo, brez bre-
men iz preteklosti.)
Kaj je čisto na vrhu lestvice hitov najmanj priljubljenih reči? Brez dvoma: obisk zobozdravni-
ka. Takoj za zobozdravnikom pa je na vrsti spoved.
Kaj? Da bi popolnemu tujcu pripovedoval najslabše reči o sebi? Se mi je čisto zmešalo?! 
In da bi šel celo k duhovniku in mu povedal, da sem kradel, varal, lagal? Da sem sošolca, s 
katerim sedim v klopi, poslal k vragu in polovico noči surfal po slabih straneh na netu? To 
vendar ne gre! Le kaj si bo mislil o meni? Potem mu ne morem nikoli več stopiti pred oči!
Okej, drži. Potrebnega je veliko poguma, da se soočim tudi s temnimi platmi svojega živl-
jenja. Pred nekaj dnevi sem tako bil znova pri spovedi. 
Živjo, Bog, še sem tukaj! Kar precejšnje sranje sem zakuhal. In sem ti raje šel s poti.
Točno vem, zakaj. Vsak greh, vsaka neprijaznost zadene TEBE. Samo ti si Bog! Samo ti mi 
lahko odpustiš. Tukaj sem, odpusti mi!
Čeprav sem se v svojem življenju že nekaj stokrat spovedal, se moram še vedno spodbu-
diti k temu. In to kljub temu, da vem: ko v petih minutah pridem iz spovednice, sem tako 
srečen, kot bi se okopal v morju.
• V moji duši je mir.
• Od veselja bi lahko pel in plesal.
• Nimajo vsi tega spontanega veselja. Ampak pri meni je tako.
Okej – hotel sem spregovoriti še nekaj o tej posebni spovedi: potem ko sem priznal svoje 
grehe, mi je duhovnik rekel nekaj besed, ki jih je moja duša posrkala kot mleko z medom: 
»Ko ti v Jezusovem imenu odpustim tvoje grehe, lahko v resnici začneš na novo. Pred-
stavljaj si: čisto na novo! Da, tvoje življenje se takoj prične še enkrat od začetka. In še 
nekaj ti povem: Bog, ki je ljubezen, ti tvojih grehov ne le odpusti – v nekem smislu jih celo 
pozabi!«
Ufff – moža bi lahko objel!

Križev pot in spovedovanje
V nedeljo, 6. 3., bo križev pot ob 15.00 v Ravnah.

Družinski križev pot bo v nedeljo, 13. marca. Začel se bo ob vznožju sv. Urha ob 
14.30 in končal pri cerkvi. Posebej ste vabljene družine!

Spovedovanje bo za cvetno nedeljo v obeh farnih cerkvah. Ob 12.45 pri Sv. Tro-
jici, ob 14.00 pri Fari v cerkvi; za starejše, bolne ali naglušne bo spoved v župnijski 
kapeli.

Križev pot na cvetno nedeljo bo ob 15.00 pri Fari. 

Kje bodo letos šmarnice?
Do velike noči sporočite župniku, kje želite letos imeti šmarnice in komu od 
odraslih naj posreduje šmarnično  branje.                                                                  

Veliki četrtek
Veliki četrtek je dan evharistije in postavitve duhovniške službe. Na ta dan se spomin-
jamo obhajanja Jezusove zadnje večerje z apostoli, ki predstavlja ustanovitev zakra-
menta evharistije.

Na veliki četrtek dopoldne škofje ordinariji skupaj z zbranimi duhovniki in ljudstvom 
v stolnih cerkvah darujejo krizmene maše, ki so ime dobile po sveti krizmi – oljčnem 
olju, obogatenem z balzamom ali dišavnicami – nad katerim škof zmoli posvetilno 
molitev. Dejanje posvetitve olja je pridržano škofu in ga opravlja samo enkrat na leto.

Sveto krizmo duhovniki in škofje uporabljajo pri podeljevanju zakramentov (pri krstu, 
birmi ter diakonskem, mašniškem in škofovskem posvečenju) in pri posvetitvi oltarja 
ali cerkve. Pri krizmeni maši škof blagoslovi tudi krstno in bolniško olje, ki se upora-
bljata pri podeljevanju zakramenta krsta oziroma bolniškega maziljenja. Duhovniki 
pri tej maši obnovijo duhovniške obljube in s tem pokažejo medsebojno povezanost 

4. postna nedelja

Oče pa je velel 
svojim služabnikom: 
»Brž prinesite najboljše
oblačilo in ga oblecite,
in dajte mu prstan na roko 
in čevlje na noge; 
in pripeljite pitano tele 
in ga zakoljite in jejmo 
ter se veselimo; 
zakaj ta moj sin je bil mrtev 
in je oživel; 
je bil izgubljen 
in je najden.« 

(Lk 15,1-3.11-32)

5. postna nedelja 
papeška nedelja

Ko pa ga niso 
nehali vpraševati, 
se je vzravnal in jim rekel: 
»Kdor izmed vas 
je brez greha, 
naj prvi vrže kamen vanjo.« 
In spet se je pripognil 
in pisal po tleh. 
Ko pa so to slišali, 
so drug za drugim 
odhajali ven – 
počenši od najstarejših – 
in je ostal sam 
in žena v sredi. 

(Lk 15,1-3.11-32)

40 mučencev – 
praznik moških

10. marca obhajamo godovni dan 40 muče-
nikov iz Sebastije v Armeniji, ki se niso hoteli 
odreči krščanski veri in so umrli mučeniške 
smrti. Ta dan so si moški izbrali kot svoj praz-
nik, kot alternativo dnevu žena. 

Okoli leta 320 je v sloveči dvanajsti rimski 
legiji, ki so jo imenovali »bliskovita«, služilo 
vojaščino tudi štirideset neustrašnih krist-
janov. Vojaki v legiji so bili med najboljšimi in 
najbolj elitnimi. Čeprav je cesar Konstantin 
že leta 313 krščanstvo priznal kot držav-
no vero, pa s tem ni bilo konec preganjanj 
kristjanov. Konstantinov sovladar Licinij je 
razglasil odlok, da se mora vsak kristjan pod 
smrtno kaznijo odreči svoji veri. Čistke so se 
najprej začele na njegovem dvoru in v vojski.

Iz »bliskovite legije« se je pogumno javilo 
štirideset vojakov, ki so priznali, da so krist-
jani in da jih nobena muka ne bo odvrnila 
od Kristusa. Prepričevali so jih, naj zapustijo 
krščansko vero, obljubljali so jim denarne 
nagrade, povišanja in odlikovanja. Ker so vse 
našteto zavrnili, so jih obsodili na nenavad-
no obliko mučeniške smrti. Mučeniška smrt, 
ki so jo pretrpeli, je bila strašna: slekli so jih 
do nagega in jih izpostavili mrazu in burji na 
zamrznjenem ribniku, da so zmrznili. V bliži-
ni pa je bila pripravljena vabljiva topla kopel 
za tiste, ki bi si premislili. Res je eden klonil 
in skočil v vročo vodo, pa je zaradi nagle 
spremembe temperature takoj umrl. Na 
njegovo mesto je prostovoljno stopil vojak, 
ki jih je stražil in se priznal za kristjana.

Naslednjega dne je prišel sodnik, ki je ukazal 
obsojencem polomiti roke in noge ter jih 
sežgati, njihov pepel pa raztresti. Čeprav 
se vojakom ni izpolnila posmrtna želja, da 
bi bili skupaj pokopani, so doživeli skupno 
mučeništvo.

Bog bi nam dal nekaj večjega, 

če bi imel kaj večjega od sebe.

(sv. Janez-Marija Vianney)

6
marec

13
marec

ter povezanost s škofom in stolno cerkvijo.

Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev dveh zakramentov: evharistije in 
mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji, ko je s svojimi učenci obhajal ve-
likonočno (pashalno) večerjo, blagoslovil kruh in vino ter ju dal jesti in piti učencem. 
Katoličani in številni drugi kristjani verujemo, da je Jezus kruh spremenil v svoje telo 
in vino v svojo kri. Zato nam ti prvini pomenita Jezusovo resnično navzočnost med 
nami in ju častimo z vsem spoštovanjem. Veliki četrtek zato velja za ustanovitveni dan 
evharistije, ko je Jezus daroval prvo evharistično daritev ali mašo. Obenem je postavil 
zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično udejanjil z umivanjem nog učencem.

Po koncu maše duhovnik s spremstvom prenese monštranco in posvečene hostije, ki 
simbolizirajo Jezusovo navzočnost, iz tabernaklja na posebno mesto oziroma v tako 
imenovano ječo, ki predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani.

Na veliki četrtek se v Cerkvi zahvaljujemo tudi za zakrament mašniškega posvečen-
ja, ki ga škofje v Cerkvi na Slovenskem diakonom podeljujejo na praznik sv. Petra in 
Pavla.     Povzeto po: Radio Ognjišče

Oratorijski animatorji, pozor!
Februar gre že proti koncu, zato je prav, da se predramimo in začnemo razmišljati o 
letošnjem poletnem programu. Letos pri oratoriju z Barbaro verjetno ne bova več 
sodelovala v zelo aktivni vlogi, saj je še veliko drugih obveznostmi, poleg tega pa je 
čas, da vajeti prevzamete drugi, mlajši, z novimi idejami :) 

Ne bojte se izzivov, ki so pred vami, lansko leto smo dokazali, da smo zelo usklajena in 
močna ekipa, ki zna stopiti skupaj. Sam sem vam (skoraj) vedno na voljo za kakršnoko-
li pomoč oz. nasvete, pripravljen sem tudi pomagati na delovnem vikendu (v kolikor 
bo) in vam posredovati pridobljene izkušnje.

Do konca februarja me ne bo v Sloveniji, Barbara je tudi še na izmenjavi, zato pred-
lagam, da se samoiniciativno dogovorite za sestanek, kjer se bo nekako formirala 
skupina, ter da začnete s pripravami. Marca bomo že pozni, s pripravami je potrebno 
začeti čim prej! Ne pozabite – če ničesar nimaš, ne moreš ničesar dati drugim! Zato 
so izredno pomembne priprave – tako na osebni, duhovni ravni, kot seveda glede 
logističnega in tehničnega ozadja.

Predlagam, da se k sodelovanju povabi čim več novih članov. ;)

Ob času razmišljanja o skupnem poletju pa še povabilo animatorjem in otrokom, da 
se udeležijo ORATORIJSKEGA DNEVA v soboto, 19. marca, od 9h do 11h. Izdelovali 
bomo butare za cvetno nedeljo in še kaj. Dobrodošle so vse sestavine za izdelavo bu-
taric (brinje, bršljan, bodičevje, veje sadnega drevja, leskove šibe, mačice, vrv, okraski) 
in pripomočki (klešče, škarje, rokavice). 

P. S.:Sestanek za animatorje bo v soboto, 12. 3., ob 19:30. Pogovarjali se bomo tudi o 
temi vodenja oratorija. Vse legende vabljene! ;)

Pridni bod‘te in se vidimo!    Matej in Barbara

Blagoslov velikonočnih jedi in velikonočni ogenj
6.00 – ogenj Fara
7.00 – ogenj Sv. Trojica
7.30 – Velike Bloke
8.00 – Radlek 
8.15 – Studeno
8.30 – Metulje
9.00 – Hudi vrh

  9.15 – Topol
  9.30 – Ravne           
  9.45 – Studenec
10.15 – Runarsko
10.30 – Veliki vrh
10.45 – Volčje
11.00 – Sv. Duh

11.15 – Ravnik
12.00 – Fara
13.00 – Sv. Urh
13.30 – Ulaka
14.00 – Sv. Trojica

Molitev pri Božjem grobu
Bloke – od 12.30 do 17.00;    Sv. Trojica – od 13.30 do 17.00.

Oddane maše
Viljem Milavec – gregor. maše darovali domači; st. Plos – 1x daroval n. n.; Nuška 
Žnidaršič – 1x sodelavci trgovine Nova vas, 1x prijateljice, 1x dr. Car, 10x domači; 
+ Žnidaršič – 5x daroval n. n.; +Čampa – 1x daroval n.n.;st. Prezelj – 1x daroval n. 
n.; Frančiška Mršek – 1x daroval n. n.;

Romanje v Medjugorje
29. 3. – 1. 4. prijava na 041 664 164 Franc Lekšan.


