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sv. maša drugje

Čiščenje v soboto:

2

8:30 Sv. Trojica
16:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

na čast SRT
Matic Mazovec – SKLEP
Jožef Namre,10. obl.

3

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

za žive in + farane obeh župnij
za Božjo pomoč pri okrevanju
starši Mikelj in Luzar

4
5
6
7
8
9

17:30 Sv. Trojica
19:00 Fara

Mariji na čast
Ivana Hiti

19:00 Fara

Jože Lah

19:00 Fara

na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši

10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DAN CELODNEVNEGA
ČEŠČENJA




bolniki kot za prvi petek od 9,30 naprej
17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor





J. in I. Kraševec
J. Ponikvar, A. Premrov

Sv. Tr.: L. Vrh–Bočkovo
Bloke: Volčje

Bloke in Sveta Trojica

za odrasle ob Sv. pismu

April 2016

vsi + Pakiž, Nem. vas



bolniki kot za četrtek od 9,00 naprej

15:30 Sv.Trojica

Majda Štrukelj, obl

začetek devetdnevnice na Kureščku ob 17,30

Čiščenje v soboto:

19:00 Fara

Pavla Zakrajšek, obl.






devetdnevnica na Kureščku
17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

Sv. Tr.: Sl.–Malni
Bloke: Duh. soseska

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

Marjeta in Mirko Turk
Alojzij Hiti, 1.obl.
starši Žgajnar, sestra in Janez




A. Nared in K. Kraševec
M. in A. Jakopin		

19:00 Fara

Franc, Milan Modic

devetdnevnica

19:00 Fara

st. Zakrajšek, V.vrh

19:00 Sv. Trojica

bratje Košir, Intihar in Drobnič

19:00 Fara

Viktor Kočevar

19:00

Fara

Stanko Perušek, obl.

19:00

Fara

Zvonimir Zgonec, 1. obl.








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

Nuška Žnidaršič
Franc Košir, 10.obl.; Milan Žnidaršič – sv. birma
Ciril Tanko, 2. obl.; za žive in + farane – sv. birma

19:00 Fara

st. Dobravec in Nežka Marolt

19:00 Fara

Boris in Matic Modic

19:00 Fara

Stane Zakrajšek, obl.

7:30 Fara

7:30

Fara

devetdnevnica na Kureščku ob 13,30

devetdnevnica
srečanje z birmovalcem ob 17,30; ob 19,00 deetdnevnica
devetdnevnica
devetdnevnica–generalka

Čiščenje v soboto:



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

Sv. Tr.: Lovr.–Zales
Bloke: Ravnik




starši
starši

ata in mama Pakiž, Benete

17:30 Sv. Trojica
19:00 Fara

v zahvalo
za žive in + Urbas in Stražišar

19:00 Fara

Milka Mlakar, obl.



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

24

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

za žive in + farane obeh župniji
Karel Intihar
Stanko Lužar




M. Ponikvar in R. Žgajnar
Mihaela in Matej Drobnič

25
26
27
28
29
30

17:30 V. Bloke
19:00 Fara

na čast sv. Marku
za duh. poklice

19:00 Fara

Albina Galun in Klančar

19:00 Fara

po namenu

7:30 Fara

Franc Kebe

17:30 Sv. Trojica
19:00 Fara

Štritof in Mramor
za d. poklice

19:00 Fara

Viljem Milavec

OZNANILA

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Hudi Vrh

Čiščenje v soboto:


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

Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Glina

Cerkev ni klub
popolnih
Res je, škandali v Cerkvi so in ostajajo
sramota in pohujšanje. Vendar niso naključne napake v tkanini, ki bi jih mogli
z nekaj dobre volje odstraniti. Bernhard
Meuser takole piše:
»Že Jezus se je srečeval z normalnimi
in celo nevarnimi ljudmi. Med njimi so
bili Marija Magdalena, cestninar Zahej,
zasačena prešuštnica, in še huje: Judež,
poznejši izdajalec, pa Peter, ki ga je zatajil, preden je petelin trikrat zapel. Če bi
Cerkvi pripadali samo neoporečni možje
in žene, bi bila Cerkev verjetno prazna.
Vsaj jaz ne bi imel možnosti, da v njej najdem svoj prostor. Poznam se, vem, da
se mi vse lahko pripeti. Dejanska Cerkev
… ni klub popolnih ljudi, ampak je po
Jezusovi volji prostor za postopno spremenitev povsem normalnih ljudi.
Ljudje ga tudi kdaj polomijo in se morajo
poboljšati. Na srečo nam je Jezus zagotovil: ‚Ne potrebujejo zdravnika zdravi,
ampak bolni. Prišel sem klicat grešnike,
ne pravične …‘ Vsi smo nekoliko »prizadeti«. Eden ima težave z denarjem,
drugi z resnico, tretji s spolnostjo, četrti
je negotov pravnik, peti je čudak in šesti
sem jaz. Ne korakamo v zmagoslavnem
sprevodu. Opotekamo se, spotikamo
in vlečemo naprej. A hodimo. To nam je
skupno. To je Cerkev, ki mi je všeč.«

Jezus je premagal
grob zame in zate
in Cerkev temelji
na Njegovi zmagi.
Zato zapojmo skupaj
KRISTUS JE VSTAL,
KRISTUS ŽIVI.
ALELUJA. Z NJIM
NAJ VSTANEMO
TUDI MI:
Hočeš?

Po: Youcat – Birma
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Veliki četrtek

Velikonočna vigilija

Obhajamo slovesnost zadnje večerje, pri kateri je Jezus postavil zakramenta
Svetega rešnjega telesa in mašniškega posvečenja . Oba nam govorita, da je
Jezus prišel na svet ter dal zgled, kako naj ga posnemamo.

Za slavje luči prinesite sveče. Slovesno bogoslužje začnemo ob kresu pred
cerkvijo.

Slovesno bogoslužje bo ob 18. uri pri Sveti Trojici in ob 19.30 pri Fari

Duhovniki na poseben način znova podoživljamo svoje duhovniško posvečenje in
Jezusovo naročilo: »Pojdite po vsem svetu in učite vse narode.«
Dogodkov Gospodove zadnje večerje se ne bomo samo spominjali, temveč jih
bomo prav nocoj globoko doživljali in se zanje zahvalili.
Po Slavi orgle in zvonovi utihnejo do velikonočne vigilije.

Po sveti maši bomo z Jezusom v molitvi na Oljski gori. Najprej bo skupna molitvena ura in nato večerno bdenje do 22.00.

VELIKONOČNA VIGILIJA pomeni veselo čakanje v molitvi na Kristusovo vrnitev.
Obredi naj bi bili pozno zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj. Tema, ki je nocoj v cerkvi,
je podoba našega življenja. Vanjo brez naših zaslug, od zunaj, prihajata luč in
jasnost. Najlepši stavek za nocojšnje praznovanje, ki ga je Kristus povedal o sebi,
je: »Jaz sem luč sveta!« Luč je praznamenje, brez katerega življenje ni mogoče.
Tako pomembna je, da je Bog že prvi dan ustvaril luč. Nocoj, Kristus – Luč sveta
– napolnjuje temo velikega petka in Kalvarije. V tej luči je veliko upanje za vse
človeštvo. V štirih delih obhajamo: slavje luči ter besedno, krstno in evharistično
bogoslužje.

Velikonočno jutro

Veliki petek

Na veliki petek se spominjamo Jezusove smrti. KRIŽ govori o človeškem sovraštvu in Božji ljubezni. Ob obredih ga bomo v polnosti doživeli, pomagata pa tudi
strogi post in tiha zbranost.
Ob 15. uri bo v cerkvi pobožnost križevega pota.

Čeprav je to sredi popoldneva, je to dan, ko pretreseni zremo v dokončno darovanje Božjega Sina.

Obredi velikega petka

Pri Fari bo ob 7.00 uri VSTAJENJE, PROCESIJA /pri Sv. Trojici ob 8.30/

Udeležba pri procesiji, tako kot vse obredje velikonočnih praznikov, ima močan
simbolni pomen. Kristjan želi najpomembnejšo novico vseh časov sporočiti
vsemu svetu. Zato gremo ven iz cerkve. Razumljivo je, da v cerkvi ostanejo tisti
starejši in bolni, ki težko hodijo. Ti počakajo na svojih mestih. Kar nespodobno pa
je, če si kdo zaradi lastnega udobja hrani sedišče in zato procesijo kar izpusti. Po
procesiji je EVHARISTIČNO SLAVJE .
Druga sv. maša bo ob 10.00.

bodo ob 18. uri pri Sveti Trojici in ob 19.30 pri Fari

To je edini dan v letu, ko ni svete maše, saj veliki in večni duhovnik sam na oltarju
križa daruje svoje življenje.
Bogoslužje ima tri dele:
OPRAVILO BOŽJE BESEDE, ČEŠČENJE KRIŽA, OBHAJILO.

Takoj po končanih obredih bo molitveno bdenje. Ta dan začnimo moliti devetdnevnico Božjega usmiljenja

Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA bo pred cerkvijo pri Fari ob 6.00 uri in ob 7.00 pri Sveti
Trojici . Raznašalci naj blagoslovljeni ogenj prinesejo v čim več domov. Kjer v

stanovanju nimate peči, lahko z blagoslovljenim ognjem prižgete svečo … Prav
je, da so prinašalci ognja osebe, ki so v teh dneh že opravile sveto velikonočno
spoved ter tudi redno prihajajo k maši.
ČEŠČENJE JEZUSA V BOŽJEM GROBU

Na veliko soboto bo Najsvetejše izpostavljeno v češčenje čez dan in iskren Jezusov prijatelj se bo ta dan zadržal v molitvi pri Božjem grobu. Pri Sv. Trojici od
13.30 do 17.00 in pri Fari od 12.30 do 17.00 .

Blagoslov velikonočnih jedil – košarice

Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, namenjen zavedanju Božje dobrote
do človeka. Prebuja misel in hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz velike noči, in nas
opozarja na Božjo bližino.
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje .
Blagoslov velikonočnih jedi in velikonočni ogenj – kot vsako leto:
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

Skupaj na morje!?

Sobota ob 19.30 uri na obeh farah

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
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Danes, na ta veliki praznik, je pred nami velika naloga. Resnično moramo spoznati veličino Kristusovega vstajenja. Premagan je bil greh, potrjeno je vse, kar nas
Kristus uči. Torej pričujmo drugim o njegovi veličini, veselimo se! Darujmo svojo
radost in veselje drug drugemu. Kajti: Kristus je vstal! Kristus živi!

Ker je bilo lani na otoku Pagu tako čisto morje, zanimiva okolica, dovolj vroče, prijetno in poceni, tudi letos razmišljamo o udeležbi. Lani je bil prispevek za otroka
na teden 25, za odraslega 50 evrov, kuhamo sami. V trinadstropni hiši so apartmaji: sobe s sanitarijami in možnost kuhanja za 3, 4 ali 5 oseb, povsod hladilniki in
zračni ventilatorji /ne klima/, balkoni ali terase. Objekt je le 7 minut peš do morja.
Prijave z akontacijo 20 evrov sprejemamo do 15. aprila. Rezervirali smo termin,
in sicer od 10. 7. zvečer do 17. 7. dopoldne.

Pridi Sv. Duh v naše življenje

NA PRIHOD Sv. Duha in življenje z njim se že dve leti pripravlja 17 birmancev
z Blok in 2 s Svete Trojice. Pri veroučnih srečanjih uporabljajo Sveto pismo ter
Youcat, imeli so pogovor z domačim župnikom, zdaj pa so pred njimi duhovne
vaje na Kureščku.
Tam bodo skupaj s starši v petek, 8. 4., ob 17.30 začeli devetdnevnico pred podelitvijo zakramenta sv. birme. Tudi v nedeljo,10. 4., bo ob 13.30 znova sv. maša s
starši, ki bodo birmance prišli iskat na Kurešček ob koncu duhovnih vaj.
Devetdnevnica se bo nadaljevala vsak večer na Blokah ob 19.00. V sredo bo na
pogovor z birmanci prišel birmovalec, upokojeni nadškof g. Anton Stres. Ta se
bo z njimi srečal pri Sv. Trojici v sredo, ob 17.30, nato pa bo ob 19.00 daroval sv.
mašo. Devetdnevnica se bo nadaljevala na Blokah in v petek bo generalka. K
obhajanju devetdnevnice vabimo vso župnijo, botre pa prosimo, da se v tem času
udeležujejo sv. maše v svoji domači župniji.

Evangelist Marko

Velika noč

Velikonočni ponedeljek
Sv. maši bosta ob 9.00 in ob 11.00.

Bela nedelja – nedelja božjega usmiljenja

Na veliki petek začnemo moliti devetdnevnico Božjega usmiljenja. Ta molitev nas čudovito vodi v osebni ali skupni molitvi ali k češčenju Jezusa v najsvetejšem zakramentu.

Romanje v Rim

V začetku marca se je 20 bloških romarjev pridružilo g. Lojzetu in z njegovo skupino iz župnije Homec poromalo v Rim.
Zelo smo hvaležni vodički Veroniki K., ki nas je z zelo veliko zgodovinskega,
umetniškega in verskega znanja ter izkušenj vodila po Večnem mestu: Kalistove
katakombe, nekatere od 400 rimskih cerkva, arene, palače, fontane, rimski griči,
bazilika svetega Petra, vatikanski muzeji …
Posebna priložnost svetega leta, spoved in prehod skozi sveta vrata, ki so letos, v
letu BOŽJEGA USMILJENJA, odprta, nas je vse nagovorila. Na Trgu svetega Petra
smo se tretji dan romanja udeležili papeževe avdience. Na vse je naredil vtis kot
preprost, a očetovski papež. V tej največji cerkvi na svetu pa smo imeli tudi sveto
mašo, ki smo jo darovali za farane in potrebe vseh naših župnij. Enkratno!
romarka

Družinski križev pot, ga. Marta Šebenik

Na tiho nedeljo smo se zakonci skupaj z otroki in g. župnikom odpravili na Zavrh
na križev pot do cerkve sv. Urha. Ko se nam je pridružilo še kar nekaj bloških
faranov, nas je bilo skoraj za cel rožni venec.
Pri vsaki postaji križevega pota, ki so simpatično narejene in postavljene, smo
premišljevali o pomenu družine in o različnih križih, s katerimi se v njih srečujemo.
Skupaj z Jezusom smo hodili od postaje do postaje in svoje trpljenje združevali z
Jezusovim trpljenjem.

Evangelist Marko je bil učenec apostola
Petra in kasneje tudi njegov sodelavec
v Rimu. Med letoma 65 in 70 je napisal
svoj evangelij, ki je po obsegu najkrajši,
po nastanku pa najstarejši.
Marko je bil doma iz ugledne družine v
Jeruzalemu. Nekateri viri pravijo, da je
Marko Jezusa gotovo osebno poznal,
vendar je bil še premlad, da bi postal
njegov učenec. Za prestop iz judovstva
v krščanstvo ga je pridobil apostol Peter,
ki ga je tudi krstil. Po svojem bratrancu
Barnabu pa se je seznanil tudi z apostolom Pavlom. Po mučeniški smrti obeh
apostolskih prvakov je Marko postal
povsem samostojen in je z govorjeno in
pisano besedo oznanjal, kar je slišal od
njiju. Umrl je mučeniške smrti, verjetno v
Aleksandriji. Njegov simbol je krilati lev.

Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim,
in je stopil v grob. Videl je,
da so povoji na tleh
in da prtič,
ki je bil na njegovi glavi,
ni ležal med povoji,
ampak posebej,
zvit na drugem mestu.
Tedaj pa je vstopil tudi
oni drugi učenec,
ki je prišel h grobu,
in je videl in veroval.
(Jn 20,1-9)

Velikonočna nedelja

– bela ned., ned. božjega usmiljenja
Čez osem dni so bili
njegovi učenci zopet notri
in Tomaž med njimi.
Jezus pride pri zaprtih
vratih, stopi v sredo in reče:
»Mir vam bodi!«
Potem reče Tomažu:
»Deni svoj prst semkaj
in poglej moje roke;
podaj svojo roko
in jo položi v mojo stran
in ne bodi neveren,
ampak veren!«
(Jn 20,19-31)

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dosegljiv sem skoraj vedno po maši ali po telefonu.
Dobrododošli kadarkoli sem doma.

Čeprav malo premraženi, vendar polni novih spodbud za vsakdanje življenje, smo
se vrnili do avtomobilov in se odpeljali v toplo župnijsko dvorano k Sv. Trojici na
čaj in domače prigrizke.

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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