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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

April 2014

– April 2014 –
Agapa(Ljuba) in Irena tor 1 19:00 Fara za zdravje

Frančišek Paolski
celodnevno češč. pri Sv. Tr. sre 2 9:30 

18:30 
Sv. Trojica
Sv. Trojica

na čast SRT
v zahvalo in na čast Sv. Duhu  po maši srečanje vseh molitvenih skupin 

Sikst I. čet 3 19:00 Fara maša za notranje odravljenje           zaključek sem.  9:00 OBISK BOLNIKOV

Izidor Seviljski
prvi petek pet 4 18:00

19:00
Sv. Trojica
Fara

Štrukelj Marija in pokojni
na čast Srcu Jezusovemu


 

8:30 OBISK BOLNIKOV
NOČNA MOLITEV po sv. maši PRVI PETEK

Vincencij Ferrer
prva sobota sob 5

7:00
8:00

19:00

Fara 
Sv. Trojica
Fara

za nove duh. poklice
za birmance in njih. družine
Ivan Bartolj

PRVA SOBOTA MARIJI NA ČAST
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi vrh-Bočkovo
Bloke: V.Vrh…

5.postna,
tiha nedelja ned 6

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Karel Intihar
Lah Mimi, Nova vas




Marija Ponikva, Rok Žgajnar
Miha Zidar, Metoda Grže

Janez Krstnik de la Salle pon 7 19:00 Fara Jože Pakiž,1.obl in pokojni   19:30 starši prvoobhajancev

Julija Billart tor 8 19:00 Fara poljska maša za Novo vas

Maksim Aleksandrijski sre 9  19:00 Fara Žnidaršič Stanislav, Strmca  ČIŠČENJE CERKVE od 9:00 in od 15:00

Ezekiel čet 10 19:00 Studenec poljska maša za Studenec Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slugovo-Malni
Bloke: VolčjeStanislav pet 11 18:00

19:00
Sv. Trojica
V. Bloke

za spreobrnjenje
Marija in st. Sernel  20:15 mladi

Julij I. sob 12  19:00 Fara Stanko Perušek, 10. obl.         1. dan devetdnevnice 9,00 duhovna obnova za birmance

6.postna,
cvetna nedelja

blagoslov zelenja
ned 13

7:00
8:30

10:00
19:00

Fara
Sv. Trojica
Fara
V. Bloke

za žive in + farane obeh župnij 
dr. Rožanc                                      devetdnevnica
Pavla Mikelj                                    devetdnevnica
ni sv. maše-Fatimska pobožnost 




Tamara Kraševec, Viktor Jerič
Vika in Žiko Pešič 

Lambert pon 14  19:00 Fara Viktor Kočevar                                devetdnevnica   po maši za odrasle: PRILIKE

Helena Alzaška tor 15  19:00 V. Bloke Lojze in Ivana Mazij                        devetdnevnica 18,00 obisk birnovalca

Bernardka Lurška sre 16 19:00 Fara za spreobr. vseh ljudi in za zdravje na duši in telesu

Veliki četrtek čet 17 18:00 
20:00 

Sv.Trojica 
Fara

Zalar Frančiška
za letošnje prvoobhajance




Fani Seljak, Ivanka Kuclar
Bojan in Tina Jerič

Veliki petek pet 18 18:00 
20:00

Sv. Trojica 
Fara

obredi Velikega petka
obredi Velikega petka




Jerca Žnidaršič, Marija Hiti
Majda Kljun, Vladimira Kraševec

Velika sobota sob 19 20:00
20:00

Sv.Trojica
Fara

Zakrajšek, Lepi vrh       nočno bedenje po obredih 
                                              do maše vstajenja
Julijana Grže, Nemška vas





Ana Hiti, Sonja Kraševec, Metod Kraševec, Bojana Korošec

Kl. Kraševec, B. Zakrajšek, S. Rot, Jan Ponikvar

VELIKA NOČ ned 20
7:00
8:30

10:00

Fara-vstajenje
Sv. T.-vstajenje
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Franc Korošec, obl, in oba sinova 
Tina Kranjc, 3. obl.





Urša Ulčar, Mira Ponikvar
Jana Škrlj, Albina Ponikvar
Barbara Zgonc, Silva Marolt 

VELIKONOČNI PONEDELJEK
podelitev sv. birme pon 21  9:00

11:00
Sv.Trojica
Fara

Janez Kraševec,1. obl.
Boris in Matic Modic  

Torek v velikonočni osmini tor 22  sv. maša drugje

Sreda v velikončni osmini sre 23  sv. maša drugje  19:30 mol. skupina

četrtek v velikonočni osmini čet 24 sv. maša drugje

Petek v velikonočni osmini pet 25
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
V. Bloke
Fara

Mestek, Štorovo
na čast sv. Marku
st. Klučar, bratje in sestre  18:45 katehumenat

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lovranovo-Zales
Bloke: Duhovska soseska

Sobota v velikonočni osmini sob 26 18:00
19:00

Ulaka
Fara

na čast sv. Marku
Irena Modic

2.velikonočna, bela nedelja,
nedelja Božjega usmiljenja ned 27

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
dr.Jurman, za Toneta,in dr.Baraga, Cerknica
Stane Zakrarjšek, 23. obl. Strmca




Klara Kostanjšek, Helena Primožič
Helena Knavs, Simon Korenjak

Peer Chanel pon 28  19:00 Volčje poljska maša za Nem. v. in Volčje

Katarina Sienska tor 29  19:00 V. Bloke Frančiška Srnel

Jožef Cottolengo sre 30 19:00 Fara po namenu

 
Obisk bolnikov v četrtek, 4. 4., od 9. ure naprej, na prvi petek, 5. 4., od 8,30 naprej.

Ali morda kodo od bolnih in starejših želi prejem zakramentov pred veliko nočnjo?

Kristusovo vstajenje – 
naša moč in naše upanje 

»Kristusovo vstajenje je naša moč!«

Žal pogosto hočemo zamegliti Jezusovo vstajenje. Tudi med samimi verniki so se pojavili dvomi. 
In to zaradi površinskosti ali ravnodušnosti, zaradi zaposlenosti s tisočimi stvarmi, ki se zdijo 
pomembnejše od vere, ali zaradi zgolj horizontalnega pogleda na življenje. »A ravno vstajenje 
nas odpre za večje upanje,kajti naše življenje in življenje sveta odpre za večno prihodnost Boga, 
za polno srečo, za gotovost, da se zlo, greh, smrt lahko premaga.« To pomeni, da lahko vsakdanje 
stvarnosti živimo z večjim zaupanjem in k njim pristopamo s pogumom in zavzetostjo, saj jih 
Kristusovo vstajenje razsvetljuje z novo lučjo. »Kristusovo vstajenje je naša moč!«

Ženske – prve pričevalke vere v Vstalega

Dve vrsti pričevanja s katerima se je posredovala resnica vere v Kristusovo vstajenje; pričevanja 
v obliki izpovedovanja vere: strnjeni obrazci, ki kažejo na središče vere. Primer takega pričevanja 
so Pavlove besede: »Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem 
srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen« (Rim 10,9). Druga oblika pričevanja pa je 
pripovedovanje, ki ga najdemo v evangelijih. Prvi pričevalci Jezusovega vstajenja so bile ženske. 
Navsezgodaj so se odpravile h grobu, da bi mazilile Jezusovo telo, in našle so prvo znamenje: 
prazen grob. Sledi srečanje z Božjim glasnikom, ki oznani: Jezus, Nazarečan, križani ni tukaj, 
vstal je. »Ženske so spodbujene z ljubeznijo iz znajo to oznanilo sprejeti z vero: verujejo vanj 
in ga takoj posredujejo naprej, ne zadržijo ga zase. Veselje ob tem, da je Jezus živ, upanje, ki 
napolnjuje srce, se ne moreta zadrževati zase,« Tako navdušenje mora biti tudi v našem življenju. 
Začutimo to veselje, da smo kristjani. »Verujemo v Vstalega, ki je premagal zlo in smrt! Imejmo 
pogum, da stopimo ven in ponesemo to veselje in to luč na vse kraje našega življenja! Kristusovo 
vstajenje je naša največja gotovost, je najdragocenejši zaklad! Kako vendar ne bi delili z drugimi 
tega zaklada, te gotovosti!« Ni namreč namenjen samo nam, ampak za to, da se posreduje naprej 
in deli z drugimi; to je naše pričevanje.

»Mame in ženske, naprej s tem pričevanjem!«

Pri izpovedovanju vere v Novi zavezi so kot pričevalci vstajenja navedeni samo moški, apostoli, 
ženske pa ne. Po judovski postavi v tistem času namreč ženske in otroci niso bili verodostojni in 
zaupanja vredni pričevalci. V evangelijih pa imajo ženske primarno, temeljno vlogo. To dejstvo je 
lahko v prid zgodovinskosti vstajenja. Če bi bilo izmišljen dogodek, v tistem družbenem kontekstu 
ne bi bil vezan na pričevanje žensk. Vendar pa evangelisti preprosto pripovedujejo to, kar se je 
zgodilo: ženske so prve pričevalke. To nam govori, da Bog ne izbira v skladu s človeškimi kriteriji: 
prvi pričevalci Jezusovega rojstva so bili pastirji, preprosti in ponižni ljudje; prvi pričevalci vsta-
jenja pa so ženske. Pričevati svojim otrokom, svojim vnukom, da je Jezus živ, da živi, da je vstal. 
Drage mame, žene, nadaljujte s tem pričevanjem! V zgodovini Cerkve so ženske imele in imajo 
tudi danes posebno vlogo pri odpiranju vrat za Gospoda, pri hoji za njim in sporočanju njegovega 
Obličja, kajti »pogled vere vedno potrebuje preprost in globok pogled ljubezni«. Apostoli in učenci 
imajo več težav pri verovanju, medtem ko ženske ne: Peter teče h grobu, a se pred njim zaustavi; 



Zakramenti

Sveta evharistija
Kako je zgrajena sveta maša? Sveta maša se začne s shodom vernikov in s slovesnim 
prihajanjem DUHOVNIKOV in oltarnih služabnikov (ministranti, bralci, kantorji itd.). Po pozdravu 
sledi splošno priznanje krivde, ki se izteče v KYRIE (GOSPOD, USMILI SE). Ob nedeljah (razen 
postnega in adventnega časa) in praznikih nato pojemo ali molimo GLORIO (SLAVO). Glavna 
mašna prošnja uvede eno ali dve berili iz NOVE in STARE ZAVEZE. Pred evangelijem je prostor 
za vzklikanje aleluje. Po oznanilu evangelija ima duhovnik ali DIAKON ob nedeljah in praznikih 
pridigo (HOMILIJA). Prav tako le ob nedeljah in praznikih občestvo izpove skupno vero v KREDU, 
ki se mu priključijo prošnje za vse potrebe. Drugi del svete maše se začne s prinašanjem darov, ki 
se sklene s prošnjo nad darovi. Vrhunec evharističnega slavja je evharistična molitev, ki jo uvede 
slavospev s SANCTUS (SVET). Zdaj se darovi kruha in vina spremenijo v Kristusovo telo in kri. 
Evharistična molitev se izteče v DOKSOLOGIJO, ki nas popelje h Gospodovi molitvi. Sledi molitev 
za mir, AGNUS DEI (JAGNJE BOŽJE), lomljenje kruha in podelitev svetih darov vernikom, kar se 
praviloma zgodi le pod podobo Kristusovega telesa. Sveta maša se sklene s premislekom v tihoti 
z zahvalo, sklepno molitvijo in duhovnikovim BLAGOSLOVOM. V vsakem evharističnem slavju 
deluje Kristus sam. ŠKOF ali DUHOVNIK ga ponavzočuje. Kako pogosto se mora katoliški 
kristjan udeležiti evharističnega slavja? Ob vseh nedeljah in zapovedanih praznikih je 
katoliški kristjan dolžan udeležiti se svete maše. Kdor resnično išče Jezusovo prijateljstvo, sledi, 
kolikokrat le more, Jezusovemu osebnemu povabilu k obedu.. 

Kako moram biti pripravljen, da lahko prejmem sveto evharistijo? Kdor bi rad prejel 
sveto EVHARISTIJO, mora biti katoliške vere. Če se zaveda težkega greha, se mora prej spoveda-
ti. Preden pristopi k oltarju, se mora spraviti z bližnjim. Kako me sveto obhajilo spremeni? 
Vsako sveto OBHAJILO me globlje poveže s Kristusom, me naredi za živi ud na Kristusovem 
telesu, obnovi milosti, ki sem jih prejel pri krstu in BIRMI ter me okrepi v boju proti grehu.

Lahko evharistijo delimo tudi nekatoliškim kristjanom? Sveto OBHAJILO je izraz edino-
sti Kristusovega telesa. H katoliški Cerkvi spada, kdor je v njej krščen, sprejema njeno vero in živi 
v edinosti z njo. Bilo bi protislovno, če bi Cerkev k obhajilu povabila ljudi, ki (še) ne sprejemajo 
vere in življenja Cerkve. Verodostojnost znamenja EVHARISTIJE bi trpela škodo. Na kak način 
je sveta evharistija predokus večnega življenja? Jezus je svojim učencem in s tem nam 
obljubil, da bomo nekega dne sedeli z njim pri mizi. Zato je vsaka sveta maša spomin njegovega 
trpljenja, polnost milosti, poroštvo prihodnje slave (prva evharistična molitev).
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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

Post
Letos sem se prvič odločila za postno akcijo. Odpovedujem se čokoladi. Je zelo težko saj se 
odpovedujem tudi izdelkom, v kateri je vsaj malo čokolade, kot so: puding, kakao ali različni 
piškoti.     šolarka

Oddane maše
Frančiška Mršek-1x darovala M.Mršek; Tekavec Stane-2x dar. n.n.; Minka Kljun-2x daroval n.n.; 
Irena Modic-10x domači: Ana Zigmund-1x dar.Mršek 

Hvala vsem, ki darujete za sv. maše in se lahko opravijo tudi drugje. S tem pomagate duhovnikom, 
ki niso na župnijah, misijonarjem, študentom teologije.

Osebni molitev pred Najsvetejšim
K osebni molitvi pred Najsvetejšim in češčenju Jezusa v Božjem grobu smo povabljeni na veliko 
soboto:

• Sv. Trojica od 11,45 do 16,00 
• Fara od 10,00 do 15,00

Pre(O)bujen farni zbor
Ko je nekoliko odstopila ledena ujma, ko je že povsod posvetila električna luč, smo se ‚pevci‘ začeli 
zavedati, da je do našega največjega in najlepšega praznika, Velike noči, le še nekaj tednov. Na 
velikonočni ponedeljek, 21.aprila pa je tudi podelitev zakramenta sv. birme.

Že Veliki teden sam je vedno trd oreh za pevsko sodelovanje, Velikonočna sobota pa je eden 
liturgično najstarejših in najbogatejših cerkvenih praznikov. Poleg tega gredo »zvonovi v Rim« 
tako, da se od slave na Veliki četrtek do slave na velikonočno soboto zvečer, orgle ne smejo 
oglasiti. Torej se poje ‚a capella‘, tj. le na intonacijo z glasbenimi vilicami ali piščalko, torej brez 
spremljave orgel. V soboto preko dneva je v farnih cerkvah obeh župnij v češčenje v božjem 
grobu izpostavljeno Sveto Rešnje Telo. ‚Bogca‘(Jezusov kip) v Božjem grobu poljubimo ali dru-
gače počastimo, k Jezusu pomolimo in se mu zahvalimo za dar njegove smrti na križu. Osebno…, 
doživeto…, ganljivo… Jezus vedno pričakuje svoje! Kako sem bil vesel, ko sem lani ob jaslicah videl 
tudi nekatere naše farane z otroki, ki se sicer drugače ne vidimo!

Pred drugo postno nedeljo smo že zapeli štiriglasno, v pomoč pa nam je priskočila dirigentka in 
voditeljica zbora s sosednje župnije. Gospod, hvala ti za vse stare in nove pevce, hvala za novo 
veselje nad darovi, ki si jih položil v nas. Še nas vabi in nagovarjaj … deli veselje, ki bo tebi v čast!

Saj veš, ob sobotah po večerni maši …

2. april – sreda: Celodnevno češčenje pri Sv. Trojici
V letošnjem letu so se farani pri Sv. Trojici odločili za mesečno nočno češčenje Jezusa v Na-
jsvetejšem zakramentu na tretjo soboto v mesecu zvečer /od 21,00 do jutranje nedeljske maše 
ob 8,30/. Na dan 2. aprila pa je češčenje in obisk Jezusa preko dneva. S sv. mašo na čast Sv. R. 
Telesu bomo začeli ob 9,30 … in to prelepo molitev h kateri vabimo prav vse farane nadaljevali do 
18,30 …, ko bo sklep češčenja.

Seminar za evangelizacijo
3. april – četrtek ob 19.00. S sv. mašo za notranje ozdravljanje bomo zaključili prvi Seminar za 
evangelizacijo, ki se je vršil na Blokah ob četrtkih v februarju, marcu in aprilu. Cilj teh srečevanj, 
kjer so ob posameznih temah spregovorili tudi laiki, je bilo sporočilo o Božji ljubezni, ki nas je pov-
abila v življenje, nas tu spremlja in obdaja ter v nas želi ustvariti ‚novega ‚ človeka, v katerem naj 
bi bilo vidno delovanje Sv. Duha. V njem, ‚novem‘, naj bi bile opazne naslednje poteze obnašanja, 
govorjenja in delovanja: ljubezen,veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, kro-
tkost, samoobvladanje. Veselimo se vsega, kar nam hoče dobri Bog podariti!

21. april: Pridi sveti duh
Čeprav doslej še ni bil imenovan novi nadškof za ljubljansko in mariborsko nadškofijo, smo se 
že dogovoril z letošnjim birmovalcem za srečanje in podelitev zakramenta sv. birme pri Sv. 

Trojici in na Blokah. Začetek devetdnevnice pred 
birmo bo v soboto 12. 4. Ta dan bo za birmance 
duhovna obnova, priprava in spoved, izdelovanje 
butar ter prvi dan devetdnevnice-vse na Blokah. 
Na cvetno nedeljo, 13. 4. bodo birmanci vsak v svoji 
župniji sodelovali z branjem Jezusovega trpljenja. 
Nato bo tri dni skupna devetdnevnica na Blokah, 
med njo bo v torek 15. 4. med nami bodoči bir-
movalec, ki bo ob 18,00 imel srečanje z birmanci, 
botri, starši ter prijatelji in sosedi naših birmancev 
/lahko pridejo tudi drugi farani/. Ob 19,00 bo sv. 
maša, ki jo bo daroval domači župnik, g. birmovalec 

pa bo na razpolago za spoved. Ob 20,00 se bo v župnijskih prostorih srečal s ključarji, člani 
župnijskega sveta, predstavniki zakonski in molitvenih skupin ter pevskih zborov.

Na Veliki četrtek in naprej so birmanci vsak v svoji župniji. Na velikonočni ponedeljek bo ob 9,00 
birma pri sv. Trojici, ob 11,00 pri Fari. Birmanci pa se bodo uro pred s katehistinjo zbrali na 
‚osebni‘ trenutek.

Blagoslov velikonočnih jedi in velikonočni ogenj
6,00 – ogenj Fara 9,30 – Ravne 10,30 – Veliki vrh

7,00 – ogenj Sv. Trojica 9,45 – Studenec 10,45 – Volčje

7,30 – Vel. Bloke 10,15 – Runarsko 11,00 – Sv. Duh

8,00 – Radlek 11,15 – Ravnik

8,15 – Studeno 12,00 – Fara

8,30 – Metulje 13,00 – Sv. Urh

9,00 – Hudi vrh 13,30 – Ulaka

9,15 – Topol 14,00 – Sv.Trojica

Spoved za velikonočne praznike
Župnijska praznična spoved bo na Cvetno nedeljo popoldne pri Sv. Trojici ob 12,45, v farni cerkvi 
ob 14,00. Na razpolago bo več spovednikov. Že doma razmišljajte o spovedi in pred tem prosite 
Sv. Duha: spraševanje vesti, iskreno kesanje, trden sklep za poboljšanje, izpoved vseh grehov 
in opravljena pokora. So glavni 
grehi še aktualni: napuh-kje 
hočem biti najbolj pomemben 
v teh pomladnih dneh; lakom-
nost-kje sem pretirano iskal 
vire dohodkov; nečistost-ka-
kšne misli, želje,besede, pogle-
di,vici, dejanja v zvezi s spol-
nostjo je umazalo moj pogled, 
srce, roke; nevoščljivost-kako 
me vznemirja boljša, lepša, 
močnejša stvar, spretnost 
drugega; požrešnost-pri hrani 
in pijači ter še kje; jeza-na 
koga ali glede česa sem se v 
zadnjem tednu jezil, kritiziral, 
razburjal, nisem odpuščal; 
lenoba-kje sem se v zadnjem 
času izogibal delu, ga kazal in 
prelagal na druge, slabo opravil 
oz. obljubil, a ne naredil?...
Pridi Sv. Duh… in me še na kaj 
spomni!

Tomaž se mora z rokami dotakniti Jezusovih ran. »Tudi na naši poti vere je pomembno vedeti in 
čutiti, da nas Bog ljubi, ne se bati ljubiti ga: vera se izpoveduje z usti in s srcem, z besedami in 
z ljubeznioj,« 

Pustimo se, da nas spremeni Kristusova moč

Po prikazovanju ženskam, sledijo druga. Jezus postane navzoč na nov način: je Križani, a njego-
vo telo je poveličano. Ni se vrnil v zemeljsko življenje, ampak je prevzel novo stanje. Na začetku 
ga ne prepoznajo. Šele preko njegovih besed in gest se jim odprejo oči. Srečanje z Vstalim 
spreminja, daje novo moč veri, neomajni temelj. »Tudi za nas je mnogo znamenj, po katerih se 
Vstali daje spoznati.Pustimo se razsvetliti Kristusovemu vstajenju, pustimo, da nas spremeni 
njegova moč, da bodo tudi po nas v svetu znamenja smrti pustila prostor znamenjem življenja,«.

»Mladi, bodite usidrani in ponesite naprej to upanje«

Ohranite gotovost v Gospoda, ki je živ in hodi ob nas skozi življenje: »Bodite usidrani v to upanje, 
s tem sidrom, ki je na nebu. Ohranjajte čvrsto vrv, bodite usidrani in ponesite naprej to upanje. Vi, 
Jezusovi pričevalci, nadaljujte s pričevanjem, da Jezus živi, in to bo dalo upanje na tem svetu, ki 
je nekoliko ostarel zaradi vojn, zla, greha.«  besedilo s spletne strani Radia Vatikan


