– Marec 2017 –
PEPELNICA

sre

1

17:00 Fara
!19:00 Sv. Trojica

Franc Bregar, 5. obl.
Silvo in Lojze Mramor

Neža Praška

čet

2

7:30 Fara
!17:00 Fara

za verne duše
Tone Urbas, 30. dan

PRVI PETEK
postne DV v
vsakdanjem življenju

pet

3

17:00 Sv. Trojjica
!19:00 Fara

za dobrotnike
pokojni iz družine Anzeljc

PRVA SOBOTA

sob

4

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

1.POSTNA NEDELJA

ned

5

Miroslav

pon

Perpetua in Felicita

tor

Janez od Boga

sre

Frančiška Rimska

čet

40 mučencev
postne DVv
vsakdanjem življenju

pet

10

Benedikt

sob

11

18:00 Fara

Martin Mah

1. postna nedelja
gregorjevo

ned

12

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Janez Kraševec
Zofija Lužar, 1.obl.

Kristina

pon

18:00 Fara

Franc Primožič, Studenec 4. obl.

Matilda

tor

18:00 Fara

Milena Jerman, r. Marolt

Ludovika

sre

18:00 Fara

Tone Oražem

Hilarij Oglejski

čet

Patrik
postne DV v
vsakdanjem življenju

pet

Jožef Jezusov rednik
liturgično praznovanje

6
7
8
9

13
14
15
16





Pri vseh mašah je obred 'pepelenja'.
Po maši molitev pri Sv. Trojici!

bolniki: od 9,00 naprej
celonočna molitev pri Fari po 21:00

Alojzij Zalar, 30. dan
Anton Lužar, obl.






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

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Hiti, Andrejčje
Franci Mlakar




K. Kraševec, Z. Korošec
J. Anzeljc, I. Oražem

18:00 Fara

Franc Drobnič, obl.

18:00 Fara

starši Zakrajšek in sestra Justina

!17:30 Fara

Lado Zakrajšček

7:30 Fara
17:00 Sv. Trojica
!19:00 Fara

7:30 Fara

bolniki: od 9,00 naprej

Sv. Tr.: Jeršanovo
17,00 otr. zb.; 19:30 farni zbor
Bloke: Vel. Bloke 1-20
ŽPS Bloke, Sv. Tr. v Ljubljani; za prevoz sporočite

Franc Zakrajšek, Hudi Vrh
za nove duh. poklice
Jože Lah, 2. obl.

D
V
Ž

Vse postne petke je sv. maša ob 19,00.
+Med mašo nagovor, po maši pogovor.
=Duhovne vaje v vsakdanjem življenju.



17,00 otr. zbor; odhod za Ljubljano za člane
ŽPS Bloke in Sv. Trojica ob 7,45. Prijavite se!





M. Žgajnar, M. Ponikvar
C. Kovačič, R. Marolt

sob

18

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za zdravje
Mlakar–Bobanovič, Ravne



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

3. postna nedelja

ned

19

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Zakrajšek, Lepi Vrh, obl.
Jožef in Meri Ponikvar




R. Žgajnar, T. Kraševec
M. Zidar, M. Grže

Klavdija

pon

18:00 Fara

Franc Hrbjan



za starše prvoobhajancev

Serapion

tor

18:00 Fara

Rezka Mulc

Lea

sre

18:00 Fara

Zofija Lužar

Rebeka

čet

Katarina Švedska
postne DV v
vsakdanjem življenju

pet

24

17:00 Sv. Trojica
!19:00 Fara

na čast srcu Jezusovemu
Zakrajšek Franc, Hudi vrh

GOSPODOVO
OZNANENJE

sob

25

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

+Petrič, Gradiško
Milka Mlakar, obl.



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

4. POSTNA NEDELJA
POLETNI ČAS

ned

26

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože in Simon Zalar
za žive in pokojne Intihar, Škrabče




V. Jerič, F. Seljak
V. in Ž. Pešič

Rupert

pon

19:00 Fara

Lojze Lavrič

Bojan

tor

19:00 Fara

Lojze Dobravc

Bertold

sre

19:00 Fara

po namenu

Amadej

čet

Benjamin

pet

7:30 Fara
17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Vel. Bl. 21-40

Franc Pintar, darovali vaščani

17

27
28
29
30
31

Čiščenje v soboto:

za odrasle ob Sv. pismu

v zahvalo
Stane Milavec, 4. obletna

7:30 Fara

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor.-Andrej.
Bloke: Vel. Bloke 41....

Maria Miklavc–Cvernova

Čiščenje v soboto:

v zahvalo
v čast srcu Jezusovemu
Mirko Turk

Bloke in Sveta Trojica
Marec 2017

17:00 Sv.Trojica
!19:00 Fara

20
21
22
23

Čiščenje v soboto:

OZNANILA

D
V
Ž

Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Studenec

Kaj pomaga človeku,
če si ves svet pridobi …
Zadnji čas je za izpraševanje vesti. Zadnji čas je, da se spomnimo temeljnih
stvari, na katerih gradimo svoje življenje. Kaj pomaga človeku, če si pridobi
ves svet, duhovno pa propade!?
Cerkev nas kristjane štirideset dni
pred veliko nočjo poziva, da razmišljamo o duhovnih in verskih vrednotah.
Za razmišljanje pa potrebujemo tišino. Zato v tem postnem času iščimo
prav tišino. Pusti časopise in revije in
ugasni televizor. Ne bodi več obseden z delom, s posli in z denarjem. S
svojimi očmi globoko poglej v lastno
srce. Odtegni se vrtincu potrošniške
družbe, ki z reklamami, tako kot hobotnica s svojimi lovkami, iz tebe izsesa še zadnje ostanke duha in svobode.
Ustvari tišino okoli sebe, ustvari tišino
v sebi, v svoji notranjosti.
Meri »temperaturo« – vedeti moraš
namreč, kako blizu je že tvoj konec.
Koliko sanj, zakopanih v potrošništvo,
je pri tebi že mrtvih. Koliko lepega se
zaduši v današnji družbi, polni pohlepa, družbi, ki želi imeti vedno več, ki
temelji na služenju in zapravljanju denarja, na dobičku in potrošnji. Osvobodi se svojih okov. Vrni se k naravnemu
življenjskemu slogu.
Postiti se pomeni učiti se, kako biti
srečen s preprostimi stvarmi. Postiti
se pomeni osvoboditi se tisoč okov
tisočih mrtvih stvari, ki so ti jih hvalili
in vsiljevali, kot da bi bile nujno potrebne za življenje. Postiti se pomeni
s hvaležnostjo uživati v preprostih,
majhnih radostih. Se razveseliti veliko

darov, ki jih smemo vsak dan prejeti iz
Božje roke. Bog nam po vsaki cvetoči
roži sporoča, da nas ima rad. V vsakem
ptičku, ki poje, slišimo Božjo ljubezen,
in po vsaki roki, ki me varuje, čutim
Božjo skrb zame.
Post nima nič skupnega s stradanjem. Post tudi ne pomeni, da se z
žalostnim obrazom žrtvujemo in sami
sebe trpinčimo, da bi prišli v nebesa.
Nasprotno. Jezus sam je rekel: »Kadar
se postite, se ne držite čemerno /…/
Kadar pa se ti postiš si pomazili glavo
in umij obraz« (Mt 6,16–17). Postiti
se torej sploh ni nekaj negativnega,
ampak je pozitiven postopek. Post je
proces osvoboditve, proces nadaljnjega človeškega razvoja, veselja do
življenja. Postiti se ne pomeni živeti
v revščini samo z vodo in kruhom in
samo s streho nad glavo. Post pomeni
učiti se, biti z malim zadovoljen; se upreti dušenju v bogastvu; se z nasmehom posloviti od vsega odvečnega.

postne DV v vsakdanjem življenju
· 1 ·

Po: Phil Bosmans, Pomlad za dušo

Teden družine, 19. – 25. 3.

Pogumno srce. Letos so v središče Tedna družine postavljeni moški. V nedeljo,
19. 3. bo pri vseh mašah blagoslov mož. Možje, vabljeni, da prevzamete pobudo
in v tem tednu vi poskrbite za večerno molitev v družini. V soboto 25. 3. zvečer
ob 18.45 ste možje vabljeni v župnišče na srečanje, kjer bo pogovor, del filma
in še kaj.

Nova skupina zakonskih parov

Prvikrat se bo srečala v soboto 17. februarja. Tudi naslednjič se bomo še zbrali
od 16,00-18,00 ure, na tretjo soboto v mesecu, to je 18.marca. Drugega dneva
zaenkrat ne najdemo, čas pa bomo prilagodili udeležencem. Lepo vabljeni! Kdor
bi se zanimal naj sporoči svoj telefon, da ga bo obiskal kdo od odgovornih in
predstavil, kako srečanja potekajo in kaj nam nudijo.

Župnijsko ROMANJE V ASSISI

Romanje bo potekalo od 25. aprila do 29. aprila 2017. Urnik romanja je naslednji:
•
•
•
•
•

25. 4. 2017
26. 4. 2017
27. 4. 2017
28. 4. 2017
29. 4. 2017

1. dan, po poti: Padova (sv. Leopold Mandič)
2. dan: Assisi: sv. Frančišek in sv. Klara
3. dan: Carceri
4. dan: Porcinkula in sv. Damijan
5. dan: po poti: La Verna, vrnitev v večernih urah

Vrstni red obiskov Frančiškovih krajev, se lahko glede na okoliščine tudi spremeni.
Cena za polpenzion: Odrasli: 240€ – skupna ležišča ; odrasli: 270€ - za enopostelno sobo; otroci: 130 €. Vsaj polovico poravnamo pri prijavi go. Martini /na
Blokah/ ali go. Ivanki /pri Sv. Trojici/. Ostalo pred odhodom ali po dogovoru /več
v naslednjem Oznanilu/.

100 let Marijinega sporočila v Fatimi

Celotno fatimsko sporočilo hoče pomagati ljudem, da bi živeli po Kristusovem
evangeliju in prišli v nebesa. Življenje po Jezusovem nauku in njegovem zgledu
prinaša med ljudi mir in srečo že na tem svetu, zlasti pa jim zagotavlja srečno
večnost. Mnogi ljudje se za Jezusov nauk in njegove zapovedi ne zanimajo. Marija pa je mati tudi teh ljudi in jih hoče rešiti za nebesa, zato se obrača na nas, da
bi ji pri tem pomagali. Po fatimskih pastirčkih nam naroča, naj zanje molimo za
spreobrnjenje in delamo pokoro. To pomeni, da poleg molitve vdano prenašamo
različno trpljenje in neprijetnosti ali si to celo sami naložimo. S tem zadoščujemo
za svoje in njihove grehe in prosimo Božjega odpuščanja.

Obhajanje petih prvih sobot

Ena od odličnih oblik, ki združuje molitev in pokoro, zakrament sprave in zadostilno obhajilo, je obhajanje petih prvih sobot na fatimski način. Najprej vpliva na
našo rast v svetosti, saj v zadoščenje za svoje in tuje grehe gremo k spovedi,
molimo rožni venec, 15 minut premišljujemo eno ali več skrivnosti rožnega venca
in prejmemo zadostilno sveto obhajilo. Mati Marija nam obljublja, da nam bo
ob smrtni uri stala ob strani z vsemi milostmi, ki so potrebne za naše zveličanje.
Hkrati je to odličen prispevek za svetovni mir in za mir po različnih skupnostih,
zlasti naših družinah.
Kako se v življenju soočaš z lastnimi skušnjavami? Ali prepoznaš skušnjave, ki se ti
vsiljujejo po instinktih, kot sta na primer lakota in spolnost?
Si že izkusil ali morda izkušaš, da so instinkti močnejši od tvoje volje? Instinkti so
dobri, naravni in potrebni, toda če človeka povsem obvladajo, se začne izgubljati
in se na koncu lahko popolnoma izgubi. Instinkti ga popolnoma preplavijo, tako
da izgubi sebe in začne služiti lažnemu bogu, ki ga sv. Pavel imenuje Trebuh.
Naslednja skušnjava, s katero se v puščavi sooča Jezus, je megalomanstvo, ki se
kaže v drugi skrajnosti, v neuravnovešenem samožrtvovanju. Z drugimi besedami, človek pohodi samega sebe za srečo nekoga drugega. Se zaznaš v tej skušnjavi? Mar to res prinaša srečo in svobodo komurkoli?
· 2 ·

Si morda preveč uslužen in ponižen in si si pripravljen pljuniti v obraz, da bi s tem
»pomagal« drugim? Tudi v tej, včasih v krščanstvu preveč navzoči skušnjavi, boš
izgubil sebe, razumevanje in ljubezen drugih, ter vzpostavil zaupanje v lažnega,
sadističnega Boga.
Se morda kdaj zaznavaš tudi v skušnjavi samozadostnosti in občutku, da ti ni mar
ne dobro ne zlo, v kolikor koristita le za dosego tvojih ciljev? Na primer: delam
dobra dela, da bi mi to pomagalo pridobiti si ugled?

Nadaljevanje
razlag bogoslužnih
znamenj

Se včasih zlažem, ker tako dosežem to, kar hočem? Me drugi zanimajo le toliko,
kolikor imam od njih korist?
To so samo nekatere značilnosti teh skušnjav, ki človeka končno pripeljejo v
popolno osamljenost, čeprav se mu lahko klanja ves svet. Tak človek se ne zaveda, da služi lažnemu bogu, ki se imenuje egoizem.
Po: radio.ognjisce.si /sl/116/utrip/3736/

O očetih in mamah, o možeh in ženah:
VOZI KOT STRELA – »Moja žena vozi kot strela!«pravi Lojze prijatelju. – »A je
tako hitra?« zanima Petra. – »Ne , ne, samo od časa do časa kam tako udari.«
ŽENSKE – »Sandi, povej mi, katere ženske imaš rajši, tiste ki veliko govorijo ali
one druge?« - »In katere so one druge?«
VLAKEC – Gospa vstopi v trgovino in skrbno izbira božično darilo. Prodajalka
vpraša:«Lahko pomagam, da bo izbira lažja?« - Rada bi kupila električni vlakec,«
pravi gospa.- »Koliko let imajo otroci? vpraša prodajalka.« - »Osem, deset in
dvainštirideset…«
TEHTNICA – Jakec stopi na tehtnico in reče sestrici: »Pa saj to sploh ne boli.«
»Zakaj pa naj bi bolelo?« »Ne vem. Ampak ko mama stopi sem gor, vedno glasno
zakriči.«

Nekaj prisrčnih odlomkov iz otroških spisov:
Pri nas imajo moški lahko samo eno ženo. To se imenuje monotonija.

Pri nas doma ima vsak s v o jo sobo. Samo ata ne; on mora spati pri mami.
Ne vem, koliko let imam. To se stalno spreminja.
Zelo sem se ustrašil, ko je zbolela mama. Mislil sem, da nam bo zdaj kuhal ata.
Življenjsko zavarovanje je denar, ki ga dobi tisti, ki preživi smrtni slučaj.

PETKI V POSTU: sv. maša ob 19,00 + srečanje
Hrepenimo po veselju nebes, kjer je Bog.
V naši moči je, da smo že zdaj z njim v nebesih, da smo ravno v tem trenutku srečni
z njim. Toda zdaj biti srečen z njim pomeni:
pomagati, kot pomaga on, služiti, kot služi
on, reševati, kot rešuje on, ljubiti, kot ljubi
on. Biti pri njem štiriindvajset ur na dan, ga
srečati v njegovi najstrašnejši preobleki. Saj
je rekel tako: »Kar ste storili najmanjšemu,
ste
storili
meni.« (mati
Terezija)

Vse to se lahko učimo v petkih v postnem času, ko
smo povabljeni, da stopimo v bolj oseben odnos z
Jezusom. Ti petki v letošnjem postu so namenjeni
tistim, ki želijo odkriti ali poglobiti svoj odnos z
Njim.

6. Slediti izročilu

Ker se v bogoslužju obhajamo tako
presežno drugačne stvari, je tudi
naše sodelovanje pri njem, pa že
tudi to, kako smo ga zasnovali, zgolj
“približno”. Jezusov “To delajte v moj
spomin” smo kristjani sprejeli kot izjemen zaklad”, za katerega vemo - pa
čeprav je dejanje samo zelo preprosto - da ga ne bomo nikoli do konca
razumeli. A ker smo ljudje, smo mu
dali (sicer svojo najboljšo, pa vendar
zgolj) človeško obliko. Če vsakdanja
govorica govori o konkretnih stvareh
na konkreten način in jih včasih skuša
abstrahirati, se pa spričo te skrivnosti
že vnaprej odpovedujemo domišljavi
abstrakciji in sledimo “izročilu” - stvarem, kot so bile dane.

7. Razumevati
znamenja

Edina govorica, ki je zares primerna
za bogoslužje, je govorica znamenj.
Simbolno edino lahko premaga
neskončni prepad med tostranskim
in onostranskim. Ne sme nas zavesti
“materija” simbola, da bi jo že samo
na sebi imeli za božjo in sveto - sveta
je zaradi tistega, kar nam ponazarja

in priklicuje. Izjeme, kot je recimo
Evharistija, so zelo izrecne. Znamenja
niso maliki, ampak navdihnjeni odsevi
onostranskega. Ki pa nas tudi tako
napolnijo z božjim, ugodjem in blagoslovom. Da nam bolje spregovorijo,
je dobro razumeti, od kod izhajajo in
kako so nastajala. Kako je razmišljal
tisti, ki jih je izbral za odsevanje
presežnega. Sploh ker so pogosto
odmev neke zelo drugačne kulture
in časa. Vendar praktično vedno
zajemajo iz človekove nadčasovne,
univerzalne izkušnje.

8. Učiti se jezika

V današnjem času se dodobra zavedamo, kakšen zaklad je znanje več
jezikov. Kako daleč nas popelje, kako
prav pride in kako globok uvid v človeka nam omogoča. A jeziki niso le stvar
posamičnega naroda, tudi področja
življenja in z njimi povezana znamenja
tvorijo nekakšen jezik. Za kristjane je
tako ključno, da se skrbno in predano
učijo jezika (svojega) bogoslužja,
da postanejo spretni in intuitivni v
njem. Tako kot postane v družbi, kjer
vsi govorijo v nerazumljivem jeziku,
skrajno dolgčas, se tudi pri naših
mašah ljudje neznosno dolgočasijo:
ne razumejo jezika znamenj. In kot
se moder človek priuči jezika družbe
in mu je potem biti v njej v veselje,
podobno velja tudi za jezik bogoslužja: ko “razumemo”, nam ne more biti
več dolgčas. Ker so stvari resnično
izjemne in neverjetne. A pot tega
učenja je bistveno daljša od učenja še
tako zapletenega tujega jezika.
– p. Jernej OFM

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
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