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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

April 2015

– April 2015 –

DAN CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA NAMESTO 

2. 4.
sre 1 10:00

19:00
Sv. Trojica
Sv. Trojica

na čast SRT 
na č. Sv. Jožefu in za blag. novih maš-
sklep




OBISK BOLNIKOV OD 8,15 NAPREJ: N. vas, Metulje, H. vrh
Srečanje vseh molitvenih skupin in molilcev pri maši ter molitev

VELIKI ČETRTEK čet 2 18:00
20:00 

Sv.Trojica
Fara

Turk Marjeta 
starši Kranjc in Tina




V stolnici v Ljubljani: KRIZMENA MAŠA ob 9:00  
I. Kuclar, J. Žnidaršič  
Simon in Rok Korenjak

VELIKI PETEK pet 3 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

OBREDI VELIKEGA PETKA, ob 15:00 križev pot
OBREDI VELIKEGA PETKA, ob 15:00 križev pot  

Pri obredih za Pasijon po Jn: rabimo več bralcev

VELIKA SOBOTA sob 4 20:00 
20:00

Sv. Trojica
Fara

Marija Štrukelj 
st. Jakopin in sestra Nada




M. in A. Hiti, S. in M. Kraševec 
V. Korenjak, T. in J. Ponikvar, A. Premrov 

VELIKA NOČ, PRAZNIK 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA
ned 5

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

Ivana Hiti, obl. - velikonočna procesija
za duhovne poklice - velikonočna procesija
za farane obeh župnij

 



Bloke zjutraj: Aless. Lavrič Casscio, Tjaša Zabukovec 
B. Korošec, J. Škrlj
Bloke ob 10: David Brus, Teja Hribar

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK pon 6

17:00 
18:00
19:00

Sv. Urh
V. Bloke
Fara

Anton Intihar 
Fani Zalar
Pakiž Jože in vsi iz dr. Pakiž

Herman tor 7 sv. maša drugje Romanje v Medjugorje: prijava na 041 664 164, od 7.-10. 4.

Julija sre 8 !! 18:00 Velike Bloke poljska maša za Vel.Bloke

Hugo čet 9 sv. maša drugje

Ezekiel pet 10 sv. maša drugje Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv. Tr.-Mramorovo
Bloke: StudenoStanislav sob 11   19:00 Fara st. brata in sestra Grbec

2. velikonočna, Bela nedelja,
nedelja Božjega usmiljenja 

Jn 20,19-31
ned 12

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za farane obeh župnij 
Korošec Franc, obl. in sinova Franci in Stane
Namre




A. Ponikvar, P. Zalar
M. in A. Jakopin

Ida pon 13  19:00 Fara st. Mikelj, fatimska pobožnost ob 18,15  po maši srečanje staršev prvoobhajancev

Valerijan tor 14 !! 18:00 Fara Jože Lah, 30. dan

Damijan sre 15  19:00 Fara za duhovne poklice in delo ŽPS po sv. maši prvo srečanje članov novega ŽPS pri Fari

Bernardka Lurška čet 16  19:00  Fara sv. maša in molitve za notr. ozdravljenje

Rudolf pet 17 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

za duhovne poklice 
Ciril Tanko

 
 20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: FaraEvzebij sob 18 19:00  Fara Franc in Marija Modic

3. velikonočna nedelja 
Lk 24, 35-48 ned 19

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za farane obeh župnij 
Karel Intihar
Stane Zakrajšek, obl. 




K. Kostanjšek, T. Primožič
T. in S. Drobnič

Teotim pon 20   19.00 Fara Pakiž, Nemška vas  po maši srečanje odraslih 

Anzelm tor 21   19.00 Fara Boris in Matic, obl.

Aleksandra sre 22 19:00 Sv. Trojica za duhovne poklice in delo ŽPS po sv. maši prvo srečanje članov novega ŽPS pri Sv. Trojici

Jurij čet 23  7.30 Fara po namenu ob 20,00 srečanje za novo mašo

Fidelis pet 24 17:30
19:00

Sv. Trojica
Fara

za duše v vicah 
Stanisalv Milavec  20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Hri.-Rožance
Bloke: MetuljeMarko sob 25

16:00
17:00
19:00

Ulaka 
Velike Bloke
Fara

na čast sv. Marku
zaobljubljena na čast sv. Marku 
st. Dobravec in Nežka Marolt

4. velikonona nedelja, 
nedelja Dobrega pastirja 

Jn 10,11-18
ned 26

7:00
8:30

10:00
15:00

Fara
Sv. Trojica
Fara
Studenec

za farane obeh župnij 
dr. Žnidaršič in Gradišar, Mramorovo 6 
Albina Galun in Klančar
sv. maša in blagoslov konj




J. in I. Kraševec
M. in M. Drobnič

Hozana pon 27  18.00  Fara Julijana Grže, obl.   

Peter Chanel tor 28 sv. maša drugje

Katarina sre 29 18:00 V. Bloke Micka Drobnič Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi vrh-Bočkovo
Bloke: Nova vas 1-20Jožef Cottolengo čet 30   18.00  Fara za žive in + Joškotove

Nihče nas danes ne more zadržati, da ne bi naše srce vzklikalo od veselja: Kristus je 
vstal! Smrt je izgubila svojo moč. Jezus je močnejši od nje. Velikonočno veselje je 
veselje, ki nam ga daje Kristus. To je veselje, ki ga more doživljati iz vere živeči kristjan, 
veselje, ki je dar od zgoraj, sad Kristusovega Svetega Duha. In kolikor bolj smo se v 
postnem času približali Kristusu in njegovi odpovedi, toliko večje, lepše in bolj iskreno 
je naše velikonočno veselje. Radosti Kristusovega vstajenja pa postane duša deležna, 
če prej z Gospodom trpi na Golgoti, če sama svoja grešna nagnjenja, svoje samoljubje 
in prevzetnost pripne na križ in spokorjena ter očiščena po njegovi milosti vstane od 
duhovne smrti. Je torej današnji dan tudi dan tvojega vstajenja? Naj veselje preplavi 
tvoje srce in naj ga čutijo tudi vsi, ki te obdajajo. Pričuj s svojim življenjem!

Tebi, ki bereš te vrstice in vsem, ki te bodo srečali v naslednjih dneh želi

župnik Tone s sodelavci

Zazrti v prazen grob

slavimo tvoje vstajenje.

Povoji naših dvomov ležijo na tleh.

Posebej si nam zvil prtic

s svoje glave in

povezal vanj našo vero.

Zahvaljen za vse prestano gorje.

Za nas je bil potreben

tvoj veliki petek,

da smo lahko s teboj

deležni skupnega vstajenja.

Zazrti v prazni grob

slavimo tvoje vstajenje.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh
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Oddane maše
Jože Lah-po 1x: Mirko Marolt-Nova vas, Ivan Mihelčič- Hudi vrh, Micka in Jože Kan-
dare- Dane, Rafko Kraševec- Studenec,Jerca Žnidaršič-Malni, Marica Milavec-Nova 
vas, Kati iz Homca, Otoničarjevi-Hribarjevo, Člani PGD Nova vas, Franc Otoničar in 
Antonija Korošec: Ana Bojanc-Preserje-2x; hči Joža s družino-5x;

Kaj je tisto najpomembnejše, 
kar moramo dati svojim otrokom? — odg. papež

Pripadnost. Pripadnost nekemu ognjišču. Pripadnost se daje z ljubeznijo, s pozornostjo, s 
časom, ko jih primete za roko, ko jih spremljate, se z njimi igrate in jim zagotavljate tisto, 
kar v danem trenutku potrebujejo za svojo rast. Predvsem jim dajajte prostor, kjer se 
lahko izrazijo. Če se ne igraš s svojimi otroci, jih prikrajšaš za razsežnost zastonjskosti. 
Če mu ne pustiš, da bi povedal, kar čuti, in se v pogovoru s teboj počutil svobodnega, mu  v 
resnici ne omogočaš rasti. Toda še pomembnejša stvar je vera. Zelo me zaboli, ko srečam 
otroka, ki ne zna narediti znamenja križa. To pomeni, da malemu otroku starši niso dali 
najpomembnejše stvari, ki jo oče in mati lahko posredujeta: vero.

Prvo srečanje novih članov ŽPS
ŽPS SV. TROJICA bo v sredo 22. 4. s sv. mašo ob 19,00.

ŽPS BLOKE  bo v sredo 15. 4. s sv. mašo ob 19,00.

Za novo mašo g. Blaža
V četrtek 23. 4. ob 20. uri bo v župnišču sestanek za novo mašo. Prisotna bosta g. no-
vomašnik Blaž in njegov novomašni ceremonijer. Predstavila bosta potek slovesnosti in 
potrebe sodelovanja. Vabljeni vsi, ki želite konkretno sodelovati npr: člani ŽPS,ključar-
ji,predstavniki vaške skupnosti V. Bloke in Nove vasi, predstavniki gasilcev, predstavniki 
pevcev, krasilke, mladi, molilci, novomašnikovi prijatelji in sošolci ...

Šmarnice
Vse posamezne vasi, kjer želite imeti šmarnice: prosim da do 15. aprila to sporočite 
v župnišče.

Verouk
Veliki teden vsebuje vsaj 4 posebne dele Jezusovega življenja. Ker se bodo otroci 
udeležili vsaj dveh, zato v tednu po Vel. noči ne bo veroučnih srečanj.

Hiša na otoku Pagu
Eden od sobratov duhovnikov mi je odstopil en teden /od 12.-19. 7./ bivanja na otoku 
Pagu v hiši, ki je tik ob morju. V hiši je v pritličju, I. in II. nadstropju v 9 različno velikih 
bivalnih enotah prostora za okrog 35 oseb. Cena je 5,5 EUR na osebo na dan, če je vsa 
hiša zasedena.

Tiste, ki bi se resno zanimali, vabim da to čimprej sporočite, ker moram do 15. aprila 
dati odgovor.

Velika noč 5. 4. 2015

Jn 20,1–9

VSTAJENJE DAJE ŽIVLJENJU NOV 
POMEN 

Tedaj je prišel Simon Peter,

ki je šel za njim,

in je stopil v grob.

Videl je, da so povoji

na tleh in da prtic,

ki je bil na njegovi glavi,

ni ležal med povoji,

ampak posebej,

zvit na drugem mestu.

Tedaj pa je vstopil tudi

oni drugi ucenec,

ki je prišel h grobu,

in je videl in veroval. 

Bela nedelja 12. 4. 2015

Jn 20,19–31

MIR VSTALEGA V NEMIR NAŠIH DNI

Tudi k nam prihajaš

pri zaprtih vratih,

k plašljivcem,

ki ne upajo odpreti dveri,

da bi bila njihova vera

pricevanje vsemu svetu.

Gospoda smo videli!

Bi morali oznanjati

v besedah in dejanju,

zato se ti zahvaljujemo,

da nam, vstali Odrešenik,

prizanašaš in nam naklanjaš cas

za tiho spreobrnjenje.

B. Golob

3.velikonočna ned. 19. 4.2015

ZAKAJ RANE OSTANEJO?

Lk 24,35–48

Ko pa so o tem govorili,

je Jezus sam stopil

v sredo mednje in jim rekel:

»Mir vam bodi!

Jaz sem, ne bojte se!«

Ker pa od veselja še

niso verjeli in so se cudili,

jim je rekel:

»Imate tu kaj jesti?«

Dali so mu kos pecene ribe.

In vzel je ter

vprico njih jedel.

Jn 10,11–18

4. velikonočna ned.  26. 4. 2015

Nedelja dobrega pastirja

Jn10,11-18

KDAJ BO VEC DUHOVNIKOV?

Jaz sem dobri pastir

in svoje poznam

in moje poznajo mene,

kakor mene pozna Oce

in jaz poznam Oceta;

in za ovce dam

svoje življenje.

Imel sem dobro izkušnjo
Imel sem dobro izkušnjo saj sem pomagal župniku in katehistinji pri pripravi /
razmišljanju/ na birmo vseh birmancev. Bil sem vesel saj smo se zabavali,  imeli 
dobro hrano, imeli skupinsko delo ki je vse obogatilo. Vsak od birmancev, je po 
moje spoznal kaj hoče pri sv. birmi posebno sprejeti in si zapomniti za vse življenje.                                                                                                                               
Rad bi ponovil to izkušnjo in si jo zapomnil v lep spomin.  Pavel

Nekaj vtisov DV iz 7.r

Družina je pomembna.    -Beni

ne smeš obipat, pa če je še tako težko.    -Lenart

Bog, da vedno drugo priložnost.    -Žiga

spoznala sem zgodbo o Timu, kako so ljudje lahko nasilni.    -Polona

Bilo je polno dobrih stvari in dogodkov, življenje Tima.    -Masa

Vsak se lahko spremeni.    -Žan

Da se z vsemi lahko veselim.    -Katarina

Spoznala sem naša bodoča novomašnika Aljaža in Blaža.    -Monika

Veliko smo prepevali.    -Neža

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

www.zupnija-bloke.si  ·  www.zupnija-svtrojica.si

Willy, ki je bil flamskega rodu, je bil v okolici Trga sv. Petra dobro poznan. Z msgr. 
Cianijem sta bila prijatelja. Ta tako pripoveduje, da je Willy vsako jutro prisostvoval 
dvema mašama v cerkvi sv. Ane v Vatikanu. Dneve je preživljal na ulici. Bil je preprost 
in skromen, ljubil pa je svojo svobodo. Rad je opazoval ljudi, ki so hodili mimo njega. 
Pogosto je mimoidoče ustavil in jih vprašal, če se kdaj spovejo. Dejal jim je, da se morajo 
spovedati, sicer ne bodo prišli v raj. Tako se spominja msgr. Ciani, ki je januarja tudi 
vodil njegov pogreb. Takrat se je Gospodu zahvalil za srečanje s tem možem, ki je bil 
»na videz sam, a se ni nikoli počutil samega, saj je bila v njem navzoča Božja milost«. 
Vedno je govoril: »Moje zdravilo je obhajilo.«

Nekaj vtisov DV iz 8.r

Na DV mi je bila všeč hrana in dobra družba.   -Jakob

Meni pa zabava ob prostem času.   -Rok

Vesele igre, pa hkrati zabava in delo po skupinah.   -Sara

Dobra je bila delitev po skupinah.   -Nejc

Čudovita izkušnja je bil pohod v temi in nočna molitev.   -Matej K.

Všeč mi je bilo, da smo se družili in preživeli vikend brez telefonov.   -Karmen

Najbolj smešno je bilo, ko je bil Nejc v puščavi.   -Matej P.

Uživala sem, ker smo se veliko pogovarjali.   -Hana


