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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

April 2017

– April 2017 –

Lk 24,13–35

Vstali na poti z nami
Evangelist Luka pripoveduje, kako dva pobita učenca zapustita Jeruzalem, kraj 
svojega razočaranja. Nič več nočeta slišati o svoji preteklosti. Toda pogovarjata 
se še: izmenjujeta si misli o tem, kar se je dogajalo. V pogovoru bi rada dogna-
la, zakaj se je vse to zgodilo in kaj bi lahko to zanju pomenilo. Ker o vsem nista 
molčala in ker si pred tem, kar se je zgodilo, nista zatiskala oči, se lahko Jezus 
vključi v njun pogovor in ga spelje v drugo smer. 

Toda z njima ni lahko: nista sicer slepa, toda njune oči so zastrte. Jezusa ne pre-
poznata. Tudi ženam, ki so se sklicevale na angela, nista verjela. Jezus jim očita, 
da sta nespametna in počasna v srcu. Ker nimata modrosti, ne razumeta, kaj se 
je zgodilo v Jeruzalemu. Biti počasen v srcu, to pomeni, da je srce ozko in da si 
človek ne more predstavljati nobene druge rešitve od tiste, ki jo pozna. Ker nista 
dovolj odprta, ne dojameta novosti in navadnosti vstajenja.

Jezus spremlja ta dva 
počasna in nerazumeva-
joča učenca ter ju pusti, 
da pripovedujeta, kako sta 
vse to doživljala in kako na 
to gledata, potem začne 
govoriti on. Njuno infor-
macijo in njune občutke 
vzame zelo resno. Toda ob 
vse postavi Božjo besedo 
in v njeni luči jima lahko 
pojasni drugo plat: Jezuso-
vo usodo utemelji kot nu-
jnost, zapisano v Pismih. Moral je trpeti, toda to je bila le pot v vstajenje. Učenca 
sta poslušala – sprva nejeverno, toda Jezusove besede so ju zadele v srce. Zato 
sta ga prosila, naj ostane z njima.

V tem odloku je lepo viden pomemben motiv Lukovih vstajenjskih pripovedi: 
Vstali hodi z nami po naših poteh. In z njim lahko govorimo, lahko mu povemo 
vse, česar v svojem bivanju ne razumemo. Kakor učencema bo tudi nam razjasnil 
in nam s Svetim pismom odprl nov pogled na stvari. Jezus čaka, da ga prosimo, 
naj ostane z nami, ko se nam bliža večer, ko se v nas in okoli nas spusti mrak. Z 
nami gre tja, kjer se obrnemo vase, da bi bili sami s seboj. To je največja tolažba 
te pripovedi: »In vstopil je, da bi ostal z njima. (Lk 24,29)«

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje.

Irena in Agapa sob 1 19:00  Fara Jože Namre  17,00 otr. zb.; 19,45 farni zb.
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: Runarsko

5. post. nedelja-tiha ned 2
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Silvo in Lojze Mramor
Pavla Zakrajšek




                        dan celodnevnega češčenja SRT, sklep ob 17,00 s sv. mašo
I. Kuclar, Marija Hiti
B. in T. Jerič

Sikst I pon 3 17:30 Fara Vlado Anzeljc, Ravnik

Izidor Seviljski tor 4 19:00 Fara starši Mikelj

Albert sre 5 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za obe novi maši

Viljem čet 6 7:30  Fara po namenu  bolniki: od 9,00 naprej

PRVI petek pet 7  
17:00 
18:00
19:00 

Sv. Trojjica
Vel. Bloke
Fara  

za duše v vicah
polj. maša za V. Bloke 
Marija in Franc Lovko





bolniki: od 8,30 naprej

celonočna molitev pri Fari po sv. maši
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Troj.-Mramor.
Bloke: Ravne

PRVA  sobota sob 8 17:00
19:00  

Sv. Trojica 
Fara 

Mariji na čast
starši, 2 brata in sestra Grbec

 17,00 otr. zb.

6. postna nedelja
CVETNA NEDELJA

ned 9
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Franc Korošec, obl. in sinova
Zvonimir Zgonec, 2. obl.





spoved: Sv. Trojica ob 12,45                Bloke od 14,00-15,30
A. Hiti, S. Kraševec
M. in T. Kljun

Ezekiel pon 10 19:00 Fara bratje in sestre Klančar, Studeno

Stanislav tor 11 19:00 Fara Ivana Hiti, obl.

Julij I. sre 12 19:00 Sv. Trojica Viktor Kočevar, obl.

VELIKI ČETRTEK čet 13 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

za nove duh. poklice
Ciril Tanko, 3. obl.




M. K.raševec, B. Korošec                                                                                                                                          
V. in K. Kraševec           bedenje do 22,00

VELIKI PETEK pet 14 17:00  
19:00

Sv. Trojica 
Fara

obredi Vel. petka
obredi Vel. petka                                            bedenje do 22,00 Čiščenje:

Sv. Tr.: domači
Bloke: domačiVELIKA SOBOTA sob 15 19:30

19:30
Sv. Trojica
Fara

Milan Žnidaršič
Viljem Milavec

 


J. Škrlj, A. Ponkvar 
B. Zakrajšek, S. Rot  

VELIKA NOČ ned 16
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

slovesno vstajenje; za  farane obeh župnij
slovesno vstajenje; Alojz Hiti, 2. obl.
družini Anzeljc in Car




Andr. Ponikvar, K. Kostanjšek
J. Namre, M. Ponikvar

VELIKONOČNI 
POND.

pon 17 8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara

za zdravje
v zahvalo za 80 let

Vel. osmina tor 18 19:00 Fara + iz dr. Pakiž

Vel. osmina sre 19 19:00 Fara Franc Zakrajšek   ob 19,30 MOŠKA SKUPINA

Vel. osmina čet 20 7:30 Fara Franc Pintar

Vel. osmina pet 21 17:00
19:00  

Sv. Trojica
Fara

dr. Gradišar in Žnidaršič
Stane Zakrajšek, Strmca, obl.

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: V. VrhVel. osmina sob 22 19:00 Fara vsi + iz dr. Modic, V. Bloke 61   19,45 farni zbor

BELA NEDELJA-
NED. BOŽJEGA 

USMILJENJA
ned 23

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Studenec

za žive in pokojne farane obeh župnij
Karel Intihar
Tone Oražem




H. in T. Primožič
A. Ponikvar, B. Zgonc

Fides pon 24
17:00
18:00
19:00

Studenec
V. Bloke
Fari

bratje in sestre Klančar, Studeno
za po vojni pobite iz V. Blok
Ivan Turk,1. obl

  za starše prvoobhajancev ob 19,45

Marko tor 25 18:00 V. Bloke na čast sv. Marku   

Domini in Gregor sre 26 sv. maša drugje

Dan upora čet 27  sv. maša drugje

Ludvik Montfortski pet 28 18:00 Fara Marjeta Turk, obl. Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib.-Rožanče
Bloke: VolčjeKatarina Sienska sob 29  18:00 Fara Franc in Marija Modic, obl.   19,45 farni zbor

3. velikonočna ned. ned 30
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Zakrajšek, Lepi Vrh
Franc Zakrajšek, obl., Runarsko;




J. in I. Kraševec
H. Knavs, S. Korenjak
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Blagoslov velikonočnih jedil
Ob blagoslovu jedil, ki je obred ljudske pobožnosti, se bolj zavedamo Božje do-
brote do človeka. Ta nam prebuja misel in hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz 
Velike noči in nas opozarja na Božjo bližino. V vsaki družini pa velikonočna jedila  
ustvarjajo Božje okolje.

Kot vsako leto bo blagoslov velikonočnega ognja in velikonočnih jedi ob običa-
jnih urah. Prav je, da so vsi prinašalci ognja in jedi bili tudi pri velikonočni spovedi:

6.00 – ogenj Fara
7.00 – ogenj Sv. Trojica
7.30 – Vel. 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

Velikonočna vigilija
Sobota ob 19.30 uri na obeh farah

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

VELIKONOČNA VIGILIJA v soboto zvečer pomeni veselo čakanje v molitvi na 
Kristusovo vrnitev. Obredi so bili vedno pozno zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj. 
Tema, ki je v začetku v cerkvi, je podoba našega življenja. Vanjo  brez naših zaslug, 
od zunaj, prihajata luč in jasnost. Najlepši stavek tega praznovanje, ki ga je Kris-
tus 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 stvarjenja 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
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. Kristjani želimo najpomembnejšo novico vseh časov sporočiti 
vsemu svetu. Zato gremo ven iz cerkve. Razumljivo je, da v cerkvi lahko ostanejo 
tisti starejši in bolni, ki težko hodijo. Ti počakajo na svojih mestih. Kar nespodob-
no pa je, če si kdo zaradi lastnega udobja hrani sedež in zato procesijo kar izpusti.

Po procesiji je EVHARISTIČNO SLAVJE.

Druga sv. maša bo ob 10.00.

Danes, na ta veliki praznik, je pred nami velika naloga. Resnično moramo spozna-
ti 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! Kristus živi v 
nas!

Velikonočni ponedeljek
Sv. maši bosta ob 8,30 in ob 10,00.

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

Če je ne morete moliti v cerkvi, jo molite doma!

Pasijon
Pasijon ali prikaz Jezusovega trpljenja bo v župniji Stari trg pri Ložu dne 

pa tudi v VELIKIH LAŠČAH – športna dvorana – sobota, 1. april, ob 19h

v LOGATCU – športna dvorana – sobota, 8. april, ob 19h

v RIBNICI – športni center – vel. ponedeljek, 17. april, ob 19h

in v POLZELI – športna dvorana – četrtek, 27. april, ob 19h

Bivanju na morju za družine: 9.-16.julij
Letos že tretje leto pripravljamo teden skupnega bivanju na morju. Z zelo ugod-
nimi cenami, le 7 EUR na dan tj. 50 EUR na teden, otroci pa še manj, želimo 
omogočiti počitnice vsem, ki bi težko našli kaj bolj ugodnega. Vsaka družina ima 
v večnadstropni hiši svojo sobo, sanitarije in možnost kuhanja. Poleg tega pa še 
balkon ali teraso ter kakih 5 min do najbližje plaže. Inf. pri župniku do 5.maja, 
oz.do zasedenosti kapacitet.

Radijski misijon
Priporočamo poslušanje RADIJSEGA MISIJONA od 2-9.aprila na radiu Ognjišče

Morje za mlade – Kaprije
Za mlade (od 13-20 let) pripravlja SKAM dva različna termina na čudovitem otoku 
Kaprije: od 9.-16.ter od 23.-30.julija. Za sodelovanje v družbenem, kopalnem in 
duhovnem programu, 8 dni druženja, hrana, prenočišče, prevoz do Šibenika, tra-
jekt in nazaj bodo stroški 154 Eur. Morda bo še kakšen sponzor! Prijave na SKAM. 

Za mladince
V Ljubljani smo imeli srečanje Škofijskega odbora za mladino. Prišli smo iz 15  
župnij ljubljanske škofije in se pogovarjali o dogajanju po župnijah. Največ časa 
smo namenili ideji o oblikovanju skupne spletne baze z naborom katehetskega 
gradiva, pesmi, uporabnega materiala, iger, pričevalcev, ki bi jih lahko uporabljali 
pri svojem delu skozi celo leto. Podobne strani že obstajajo, to so npr. Oratorij.
net, UNIPAS (koledar dogodkov na krščanski tapeti za mlade, starejša gradiva), 
Slavimo skupaj (prevodi novejših mladinskih pesmi) … Upamo, da bo nova stran, 
ki bi povezovala vse druge, ki že obstajajo, kmalu zaživela! O njej pa bomo takrat 
gotovo kaj slišali.

Sestanek za oratorijske animatorje
Vsi mladi z energijo, ki ste pripravljeni en teden posvetiti šolarjem, ste lepo va-
bljeni na drugi ORATORIJSKI SESTANEK, ki bo 7. APRILA OB 19.30 v župnišču 
pri Fari. Tako kot so se v preteklosti starejši mladinci potrudili in vam omogočili 
doživeti prijetno izkušnjo oratorija, bodo letos z vašo pomočjo oratorij doživeli 
mlajši šolarji. Vabljeni vsi od 9. razreda dalje.

Kdor ni še povsem odločen, ali bo sodeloval, naj vseeno pride, morda bo dobil 
kakšno lažjo zadolžitev. Vsake roke bodo v pomoč!

Blagoslov konj na Studencu
Lansko leto v naši župniji posebnega slovesnega blagoslova konj zaradi slabega 
vremena nismo mogli imeti. Letos bo zato sv. maša na Studencu v nedeljo, 23. 
aprila ob 10,00. Po maši pa bo blagoslov konj. Lepo vabljeni!

Moška skupina
Moška skupina ima svoje DRUGO srečanje v sredo 19.4. ob 19,30. Sv. maša bo 
ta večer darovana ob 19,00 za Franca Zakrajška, Hudi Vrh. Vsak začetek je sicer 
težak, verjamem pa da tudi možje rabimo kakšen trenutek, ki ni le v gostilni ali 
delavnici, za spodbudno skupno besedo. Vabim žene, da spodbujajo svoje može, 
saj ‚variatio delectat‘ /sprememba razveseljuje/. In ko bodo možje bolj potrjeni v 
svoji moški vlogi in drži se bo to gotovo poznalo tudi med njima!

9. Spremenenje
Naši darovi so pred Bogom, pred 
njega smo položili v njih vse svoje 
življenje - dobro in slabo, lepo in grdo, 
ponos in sram. Poklicani in povabljeni 
smo k temu, da se pred njim res 
izpraznimo, sprostimo, osvobodimo. 
Da ničesar ne pridržimo. In kaj se 
zgodi s tem? „Zato posveti prosimo 
...“ Ne le, da Bog vse to, nas vse, 
hvaležno in radostno sprejme, tem-
več vse blagoslovi. In posveti. Sveti 
Duh prepoji vso to izročeno stvarnost 
in jo preobrazi. Vsakič znova pri maši. 
Ob tem smo lahko osupli do one-
moglosti. Ne samo, da brez pridržka 
sprejema tudi naše najbolj črne in 
umazane darovane razsežnosti, s 
svojo vsemogočnostjo doseže, da 
postajajo božje Telo in Kri. Kakšen 
nedoumljiv preobrat.  Če le dovolimo 
in se prepustimo, tako po naši daritvi 
vso stvarnost napolnjuje Sveti Duh.

10. Telo
Ljudje se veliko ukvarjamo s telesom 
- nekateri so obsedeni z njegovim 
izgledom, drugi z njegovim zdrav-
jem, nekateri so z njim kronično 
nezadovoljni, drugi so „polni sebe“ ... 

Ampak vsi tesno povezujemo življenje 
s svojim telesom. Dotakniti se pusti-
mo samo ljudem, ki so nam bližnji. Ko 
mama doji otroka, pije ta s tem njeno 
telo. Njena ljubezen ni samo čustvo, 
ampak je konkretno dejanje. Kot je 
prej otrok rasel v njej kot takorekoč 
del njenega telesa, rastel iz nje. In 
potem Jezusove besede „Vzemite 
in jejte. To je moje telo, ki se daje za 
vas.“ Besede, za katere jamči s smrtjo 
na križu. Bog sam nam ne samo daje 
vse in nas, daje nam celo sebe. Pod 
podobo kruha. Daje se nam za hrano. 
Da se spomnimo, da je vsak trenutek 
našega obstoja, vsak atomček naše 
stvarnosti podarjen s pozorno razsip-
nostjo, včasih celo v bolečini. 

11. Kri
Za starodavne narode je kri pomenila 
življenje, in je bila kot taka tabu - 
uživati kri je bilo prepovedano. Telo 
brez krvi, brez duha je mrtvo.  Kri je 
podoba tiste oživljajoče sile, ki giblje 
vse. Je podoba ljubezni. Neskončne 
ljubezni, iz katere je vse nastalo in ki 
ničesar ne izpusti. Ki pa vendar daje 
svobodo.  Bog sam torej krši lastno 
prepoved in nam daje v uživanje svojo 
kri, da nam nikoli ne bi bilo treba 
uživati tuje krvi - in je niti ne bi hoteli. 
Da bi se vedno spominjali, da smo 
nastali iz božje ljubezni, da  nismo le 
služabniki, ampak otroci Boga. Ampak 
vemo, da to vodi na križ, da nam ta kri 
priteka iz prebodene strani. Da tudi 
nas ne bi bilo strah biti križani; da ne 
bi obupovali, ko nas prebodejo - da 
bi bili ponosni, da se naša daritev 
življenja pridružuje Jezusovi.

Bogoslužna 
znamenja

Obisk Ljubljane za ŽPS 
V soboto, 11. 3., smo se v Zavodu sv. Stanislava srečali člani župnijskih pastoral-
nih svetov. Zbralo se nas je preko 200. Najprej nas je pozdravil nadškof msgr. 
Stanislav Zore. Sledilo je predavanje dr. Stanislava Slatineka z naslovom Družins-
ka pastorala – prispevki malih občestev v luči posinodalne apostolske spodbude 
Radost ljubezni. Povabil nas je k poglobljenemu in širokemu razmišljanju o 
vprašanjih, ki zadevajo »župnijo prihodnosti«. 

V drugem delu srečanja je spregovorila ga. Lidija Jerebic, ki je pričevala o ženskah, 
ki se zatečejo v materinski dom. Srečanje se je nadaljevalo z delom po skupinah 
in končalo s skupnim kosilom.     Rok

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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Druga zakonska skupina
Druga zakonska skupina se sreča 22. 4. po večerni maši – ob 19.45. Biti član zakon-
ske skupine je poseben privilegij, je dejansko šola zakonske in družinske ljubezni. 
Je tek ‚na dolge proge‘, ker  poročeno življenje ni le od danes do jutri. Je rast 
v služenju in veselju, je radost ljubezni, ki pa ne nastane sama od sebe. Ni prav 
veliko športov, kjer bi dve osebi kot par tekmovali z drugimi pari: odbojka, tenis 
in namizni tenis  … vrhunska umetnost pa je, vsaj zame, umetnostno drsanje. 

Usklajenost drsalcev mora biti dovršena do zadnje podrobnosti; bodisi da imata 
oba iste kretnje in figure bodisi da se njun ples dopolnjuje v skupnem izvajanju. 
In vse v ritmu, ob glasbi, tekoče, lepo, elegantno kot poezija. Zelo malo je tistih, 
ki bi ob nekem nastopu pomislili na dolge ure treninga, usklajevanja, pozornosti, 
odrekanja in trdega dela. 

V zakonu, v družini pa so poleg očeta in mame kot glavnih igralcev še njuni otroci. 
Tisti, ki živijo iz starševskih vlog ter iščejo ter preizkušajo svoje plesne korake. Prav 
zaradi njihovih figur, slik in spretnosti pa so tudi plesni koraki staršev drugačni, 
zahtevnejši in bolj zapleteni, še bolj dovršeni. Kdor verjame, da se je za dober 
zakon vredno truditi, da je to odnos, ki traja, vzgaja in gradi ter prinaša pravo 
srečo, je zares dobrodošel. Trudimo se za odnose, za katere je vredno živeti!

ŽPS Sveta Trojica
NAŠE ŽIVLJENJE je kot potovanje z vlakom. Ljudje vstopajo in izstopajo.

Ko se rodimo in zakorakamo na vlak, se srečujemo z ljudmi, za katere mislimo, da 
nas bodo spremljali med vsem našim potovanjem. V vlak vstopajo osebe, ki so 
nam zelo pomembne in jih imamo radi in tiste, ki jih le bežno poznamo.

Pri odhodu iz vlaka mnogi puščajo za seboj trajno hrepenenje, mnogi nas postavl-
jajo v globoko neprijetnost. Mnogi vstopajo in izstopajo, ne da bi jih sploh opazili.

Takšno je življenje. Prepolno izzivov, sanj, načrtov, upanja, sestankov in razhajanj 
brez ponovnega srečanja. In nikoli se ti trenutki ne bodo vrnili.

Poskušajmo od svojega potovanja skozi  življenje narediti najboljše kar je možno.

Poskušajmo z vsemi v vlaku biti v miru. Potrudimo se, v vsakem med njimi videti 
tisto najboljše, kar je v njih.

Spomnimo se tega na vsakem delu našega potovanja.

V našem življenju se nič ne zgodi slučajno, vse teče po skrivnostnem božjem 
načrtu.

Največja skrivnost in čar življenja pa je, da ne poznamo podrobnosti potovanja in 
ne vemo, kdaj bomo končno izstopili iz vlaka.

Nekaj pa zagotovo vemo: Odrešenik je prišel na svet, preko trpljenja in križa 
premagal smrt in zmagoslavno vstal zate, zame in za vse ljudi na svetu.

Vstali Kristus nam je pokazal cilj našega potovanja. Na končni postaji nas čaka v 
vsej nebeški radosti in svetlobi. Odsev te Luči osvetljuje tudi našo zemeljsko pot 
in prinaša pogum in upanje.

Veselimo se! Veselo ALELUJO!

Posvetitev Presvetemu Jezusovemu in 
Brezmadežnemu Marijinemu srcu
Posvetitev bomo imeli ob stoti obletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi 13. maja 
2017. Posvetitev Marijinemu in Jezusovemu srcu pomeni, da ljubimo Marijo in 
Jezusa.

Naša priprava naj bo molitev vsaki dan rožni venec (deset skrivnosti, ki  je Svetega 
Duha poslal, O pridi, Stvarnik Sveti Duh in Zdrava, Morska Zvezda. Dvakrat bomo 
imeli tudi skupno srečanje.

Pripravimo se resnično, resno, odgovorno in častno na posvetitev Jezusovemu in 
Marijinemu srcu, s katero kličemo Božjega varstva in blagoslova na naše družine 
in naše domove.

Dan celodnevnega češčenja
V NEDELJO 2. 4. je dan celodnevnega češčenja v župniji Sv. Trojica. Začetek po sv. 
maši ob 8,30 – sklep ob 17,00.

Postno romanje na Goro
Na 5. postno nedeljo, 2. 4. bo postno romanje na Goro, kjer bo ob 15,00 križev 
pot. Kdor more je povabljen, da gre vsaj v eno stran peš, ob 13,45 z vasi Ravne. 
Med potjo priporočamo molitev!

Pričevanje
Pred letom dni so mi odkrili sladkorno bolezen. 
Najprej sem to težko sprejela. Rekla sem si: če 
Bog tako hoče, pa naj bo. Začela sem hoditi 
na preglede. Raven sladkorja je bil zelo vi-
soka. Šla sem tudi na predavanja o zdravi 
prehrani, kjer so rekli; sladkorja nič, bele 
moke nič, soli malo, maščobe nič. Težko 
se je odpovedati starim navadam in 
včasih sem se tudi pregrešila in se bala 
vsakega naslednjega pregleda. 

Januarja sem šla k Sv. Trojici k maši ‚za 
ozdravljanje notranjih ran‘. Sedla sem na 
stol za molitev, ko me je duhovnik vprašal: »Ali 
ste bolni?« »Kako on ve za to?« me je prešinilo. Ko 
sem pritrdila, je molil za zdravje.

Po maši smo imeli agape in se pogovarjali. Duhovnik nas je spodbujal, naj pričuje-
mo, ali je Bog odgovoril na naše molitve, ali se je kaj zgodilo.  Ali naj tudi jaz priču-
jem, mi je drugi dan prišla misel. Da, bom, če bo sladkor normalen. Čez 14 dni 
sem imela kontrolo. Presenečena sem bila, ker je bilo vse normalno, tudi teža. 
To ni samoumevno. Ali je čudež? Mnogi ljudje, ki se strogo in natančno držijo 
navodil zdravnikov, ne morejo priti na ‚normalno‘ raven sladkorja.

Zato se zahvaljujem Jezusu, Mariji in sv. Jožefu. Amen!

Ste se danes že nasmejali?
ROGOVI – Turist iz Ljubljane na ekskurziji na gorenjski kmetiji želi pokazati 
posebno zanimanje za živali v hlevu, zato vpraša lastnika: »Zakaj pa ta krava nima 
rogov?« – Kmet želi pred ostalimi turisti gospodu preprosto pojasniti: »Veste, 
običajno ima krava dva roga, če se zgodi nesreča, ima lahko samo enega ali pa še 
tega ne. Prav tako lahko izgubi oba, če zboli 
ali kaj podobnega.« – »Dobro, ampak zakaj 
pa ta nima nobenega?« – »Gospod, zato, ker 
je to konj.« 

KRIŽANEC – »Kaj dobiš, če psa križaš s 
kalkulatorjem?« – »Prijatelja, na katerega 
lahko vedno računaš.«

KJE BIVA BOG – Katehet: »Morda kdo ve, 
kje lahko v vsakodnevnem življenju srečamo 
Boga?« – Janezek: »Med tednom bolj težko, 
ker živi v raju, v nedeljo pa pride v Cerkev.«

PSI – Janez je pripravil šolski referat. Tema 
je bila »pes«. Med drugim je sošolcem pove-
dal tudi tole: »Psi imajo radi vodo. Nekateri 
tako zelo, da v njej celo živijo. To so morski 
psi.« 

SLOVENŠČINA – Učitelj razlaga čase. »Jaz 
sem bolan.« Kateri čas je to? »Najlepši čas,« 
odvrne Janezek.

Cvetna nedelja
Spomin na Jezusov prihod v Jeruza-
lem je pri bogoslužju cvetne nedelje 
tesno povezan s spominom na njego-
vo trpljenje in smrt. Iz kralja, ki so mu 
veselo vzklikali in ga slavili kot zmagov-
alca, je v enem tednu postal zasme-
hovani nosilec trnjeve krone in križa. 
Zato so že kmalu v cerkvi rimskega 
škofa na cvetno nedeljo brali pasijon, 
to je celotno poročilo o Jezusovem 
trpljenju. Tako je cvetna nedelja poleg 
navdušenja nad Jezusovim prihodom 
v Jeruzalem tudi uvod v veliki teden, 
ki je sveti teden, saj nas spominja na 
čas Jezusovega trpljenja in nas vodi v 
praznovanje velike noči.

Za razumevanje cvetne nedelje je 
pomembna vsebina pisma apostola 
Pavla, ki ga je pisal vernikom v Filipih, 
in ga beremo pri maši na cvetno ned-
eljo. Tako piše: »Čeprav je bil Jezus 
Kristus v Božji podobi, se ni oklepal 
svoje enakosti z Bogom, ampak je sam 
sebe izničil, tako da je prevzel podobo 
hlapca in postal podoben ljudem. Po 
zunanjosti je bil kakor človek in je sam 
sebe ponižal, tako da je postal poko-
ren vse do smrti, smrti na križu. Zato 
ga je Bog povzdignil nad vse in mu 
podelil ime, ki je nad vsakim imenom« 
(Flp 2,6–10).

Po: Praznujemo cerkveno leto – cvetna nedelja

Križ
V času med velikim petkom in ve-
liko nočjo premišljujemo o trpljenju 
in smrti, o križu in vstajenju. Jezus 
leži pokopan pod mrzlim kamnom, 
tudi še danes. To je hladni kamen 
ravnodušnosti.

Veliko ljudi ne zanima več, kaj se na 
veliki petek in veliko noč dogaja. Nji-
hovo srce je prazno in njihova zavest 
zmedena. Pustijo se vsrkati različnim 
smerem in propadajo v vrtincu ne-
spametnih želja. Živijo samo iz dva v 
dan. Vedno isti ritem – brezbarven, 
brez vsakega smisla. In to tako dolgo, 
dokler se tudi oni z glavo ne zaletijo 
v zid, ki iz njihovega življenja naredi 
križ. Potem so ogorčeni, zagrenjeni, 
obupani.

Trpljenje in smrt vedno uničita vse 
veselje do življenja, spodkopljeta 
varnost in ovirata tisti čut, s katerim 
vdihujemo voljo do življenja. Strah 
pred trpljenjem in smrtjo je zelo blizu 
veselju do življenja. Ljudje ne vedo, kaj 

bi s trpljenjem in smrtjo sploh počeli. 
To je povezano s tem, da ne vedo niti, 
kaj bi počeli z Bogom. Živimo v Božji 
praznini.

Krščanstvo se ne izogiba najglobljim 
življenjskim vprašanjem. V senci ve-
likega petka lahko ta vprašanja prine-
semo Bogu. Če postaneta trpljenje 
in križ za nas pretežka, lahko v boju z 
Bogom sami stopimo do njega, ga ob-
tožimo in milo prosimo: »Zakaj?« Boga 
želimo poklicati k odgovornosti, tako 
kot je Jezus to storil na križu: »Bog, 
moj Bog, zakaj si me zapustil?«

Kadar nihče na svetu nima smiselnega 
odgovora, je dobro, da v tišini prisluh-
nemo Božjemu odgovoru. In odgovor 
Boga je vedno enak. Vse, kar nam ima 
Bog povedali, je »Jezus.« In to je ravno 
ta Jezus s križem.

Križ nam je nekaj čisto tujega. Nekaj 
norega in skoraj nečloveškega. Nekaj, 
kar krščanstvo ločuje od vseh ostalih 
verstev. Križ ni normalna izbira, ki 
bi nam bila blizu. Zgodovina našega 
Boga je zapisana od jaslic do križa. 
Jezus nas pogleda in slišimo ga reči: 
»Vzemi svoj križ in pojdi za menoj.« 

Moramo zato kristjani postati žalostni 
nosilci križa? Ne, kje pa bi potem os-
talo veselo sporočilo!? Jezus želi, da 
z njim prehodimo pot preko križa do 
luči, do novega življenja, do vstajenja, 
ki mu sledi. Kjer je Bog izključen, kjer 
zanikamo življenje po smrti, sta tr-
pljenje in smrt nič drugega kot grozno 
pohabljenje in uničenje. 

Križ mora v našem življenju postati 
pozitivni predznak!

Po: Phil Bosmans, Pomlad za dušo



Ko so bile Kristusove roke pribite na 
križ, je pribil na križ tudi naše grehe.

w(Bernard iz Clairvauxa)



Kakor nebogljena je že lahko spoved, 
je odločilni prostor, kjer na novo doživi-
mo svežino evangelija, kjer se rodimo 
znova. Tam se naučimo celo odpihniti 
očitke vesti, kot otrok odpihne pada-
joči jesenski list. Tam najdemo Božjo 
srečo, zarjo popolnega veselja.

(br. Roger Schutz)

»A, zakaj laja? 

Ja ker je moderen pes. 

Namesto na poštarja, 

laja vsakič, ko prispe 

elektronska pošta.«
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Sveto tridnevje: tisti 
četrtek
Kot vemo, je praznični zadnji večerji 
sledilo Jezusovo trpljenje v vrtu Getse-
mani, ki se je nadaljevalo s Kalvarijo 
prihodnjega dne. To na poseben 
način podoživljamo s tem, ko po Slavi 
utihnejo orgle in zvonovi. Namesto 
zvoncev takrat ministranti uporabljajo 
ragljo.

Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani, 
njegovo osamljenost in izdajo, zasme-
hovanje vojakov in sojenje pred veli-
kim zborom, neprespano noč v ječi, 
pa tudi trpljenje velikega petka pred-
stavlja prenos Najsvetejšega v »ječo«. 
Po obhajilu duhovnik zmoli prošnjo in 
kleče trikrat pokadi Najsvetejše. Nato 
ga ministrant ogrne z velumom, on pa 
vzame ciborije s posvečenimi hostija-
mi in jih v spremstvu prenese v strans-
ki oltar, ki ponazarja Jezusovo ječo. Po 
kajenju duhovnik odloži Najsvetejše v 
tabernakelj, nato se s pesmijo sveta 
maša zaključi. Navadno sledi molitve-
na ura, ko zbrani verniki čujemo ob 
trpečem Jezusu in z njim doživljamo 
njegovo trpljenje. Vzemimo si čas in 
ne bodimo podobni zaspanim apos-
tolom, ki jim je Jezus očital: »Eno uro 
niste mogli ostati budni z menoj?«

Še posebej bi izpostavil sledeče:

Zame je postni čas in velikonočno 
tridnevje eno izmed najlepših obdobij 
v celem letu. To je zelo bogat čas, ki 
ga ne more zamenjati nobena materi-
alna stvar. To je čas, ki me spodbudi, 
da razmišljam o sebi, Bogu, svojih de-
janjih, svoji preteklosti, sedanjosti in 
pomembni prihodnosti, o svoji druži-
ni, prijateljih, o napakah. To je čas, v 
katerem se še bolj sprašujem, kaj želi 
Bog od mene in kaj je smisel mojega 
življenja. Čas, ko ugotavljam, za katere 
stvari se je potrebno boriti, jim namen-
jati čas in katerim stvarem se moram 
(žal) odpovedati. Ogromno je stvari, ki 
pritegnejo mojo pozornost, ogromno 
je skušnjav, ki me vlečejo v pogubo in 
nekoristno porabljen čas; ogromno je 
ljudi, ki samo trošijo mojo energijo in 
me izkoriščajo. Pa vendar, na koncu 
postnega časa vedno ugotovim, da je 
izjemno veliko stvari, ki so mi všeč, a se 
moram odločiti za nekaj najpomemb-
nejših, ki me bodo osrečevale, pomir-
ile in me sprostile. In tudi ko imam 
občutek, da imam vse in da mi abso-
lutno nič ne manjka, me nekaj udari 

po glavi in takrat ugotovim, da je Bog 
tisti, ki me preizkuša, a hkrati vleče k 
sebi in si želi, da mu zaupam. Želi pa, 
da tudi ko ne čutim Njegove bližine, 
vztrajam in molim k Njemu.

Velikonočno tridnevje je sklep post-
nega časa, zato vam priporočam, da 
se potrudite in se ga udeležite. Vse 3 
dni. Le tako lahko kot kristjani v polno-
sti dojamemo pomen tridnevja. Sam 
sem vedno dal prednosti tem trem 
dnem in se jezil, ko so nam na faksu 
dali kolokvij na veliki četrtek. ”Zakaj 
ljudje nimajo občutka in ne razumejo, 
da je to ena najpomembnejših stvari v 
krščanstvu. Trpljenje Jezusa, njegova 
smrt in vstajenje, halo!’‘ Vsako leto 
znova sem bil bolj razočaran, zato si 
poskušam osmisliti vsak trenutek teh 
treh dni in želim biti povezan z Njim, 
v njegovem trpljenju in vstajenju. Na 
velikonočno jutro pa ponosno primem 
glavno svečo in na čelu kolone v pro-
cesiji s Kristusom s ponosnim korakom 
oznanjam, da je Jezus trpel, umrl in 
vstal za prav vsakega izmed nas!

A. Z.

Veliki petek
Križ. Kaplje krvi. Temačna, neosvetl-
jena cerkev. Prazna in neokrašena. 
Turobno vzdušje, ki je tako intenzivno, 
da bi ga lahko rezali z nožem. Strogi 
post. Tihi obredi velikega petka …

Na veliki petek se kristjani spominja-
mo Kristusovega trpljenja in smrti na 
križu. Obredje velikega petka nas želi 
spodbuditi, da s pomočjo odpovedi 
postanemo bolj odprti za Božjo milost 
in spreobrnjenje srca. To je tudi edini 
dan v letu, ko Cerkev ne obhaja mašnih 
daritev. Vse okrasje je odstranjeno, 
križi so v znamenje žalovanja prekriti.

Na začetku obredov velikega petka 
duhovnik pred oltarjem leže na obraz 
in tiho moli. Vsi mu kleče sledimo v 
tihi molitvi. Zatem prisluhnemo Božji 
besedi. Besedno bogoslužje s po-
ročilom o Kristusovem trpljenju oz. 
pasijon iz Janezovega evangelija v nas 
vzbuja vse drugo kot pa malodušje. 
Slovesno razkrivanje križa z beseda-
mi »Glejte, les križa, na katerem je 
Zveličanje sveta viselo!« in čaščenje 
križa nas spomnita na našo majhnost 
pred Bogom. Častimo ga v znamenje 
hvaležnosti in spoštovanja.

Proti križu stopam s težkimi koraki in 
temo v srcu. Poljubim rane, se kesam. 
Želim si, da ljudje ne bi bili takšni, 
kot smo, da bi lahko odrešenje prišlo 
na drugačen, manj krut način. Rad bi 
spremenil Jezusovo smrt. Rad bi, a je 
nočem. Nočem, ker je dokaz Jezusove 
in Očetove ljubezni, ki je neizmerna, 
nam nedoumljiva. Ljubezni do nas 
ljudi, ki si je s svojimi dejanji nismo 
zaslužili. A je. Tukaj je, med nami. Daje 
nam upanje in nam je opora.

Ob koncu je obhajilni obred. Ta dan 
sveto obhajilo še toliko bolj pomeni 
združitev s trpečim in umrlim Kristu-
som. Pridružujemo se mu v njegovih 
najtežjih trenutkih in kažemo pripravl-
jenost vsak dan vzeti svoj križ na svoje 
rame, kot je to prvi storil On, ki nam 
daje moč. Besede prejšnjega dne: “To 
je moje telo … to je moja kri … za 
vas” so dosegle dokončno izpolnitev. 
Duhovnik že posvečene hostije, ki jih 
prinese iz ječe, kamor jih je odnesel 
na veliki četrtek, po zaključku obreda 
odnese na novo mesto, tokrat v Božji 
grob.

Zdi se mi, da je eden najmočnejših 
stavkov, ki jih slišimo pri branju pa-
sijona na veliki petek, Jezusov vzklik: 
»Žejen sem!« Jezus ga izreče v trenut-
ku, ko je njegovo dostojanstvo najbolj 
ranjeno, ko ga vsi zapustijo. Zdi se, da 
ga je zapustil celo njegov Oče. Vzklik 
bolečine in obupa. Žeja po bližini, ko 
ni ob njem nikogar več. Ostane sam s 
svojo bolečino.

Prav zaradi tega njegovega dejanja 
ljubezni mi nismo nikoli sami. Vedno 
je ob nas Jezus, ki je križev pot že 
pretrpel in ga trpi vedno znova. Za 
nas. Lajša naše bolečine in nosi naše 
križe. Hvaležen sem. Neskončno sem 
hvaležen za ta dar.

P. S.

Velika sobota
Grob. Tišina in žalost nas prežemata. 
Ugasnilo je naše upanje. Gospod je 
mrtev. Težak kamen zavaljen pred 
grob. In mi mislimo, da je konec. Učen-
ci prestrašeni in zaklenjeni. Razočara-
ni, ker so pričakovali nekaj več. A žene 
pripravljajo dišave in miro.

Velika sobota je dan češčenja našega 
Gospoda v grobu, dan globoke tišine. 
Češčenje tam, kjer se za marsikoga 
življenje konča, a mi verjamemo in 
upamo, da grob ni naš zadnji kraj. Je 
dan priprave, dan velikega pričako-
vanja. Zvonovi ne donijo, moč je slišati 
rezek zvok raglje.

Ta dan duhovniki po župnijah bla-
goslovijo ogenj in vodo, ki ju nato 
ponesemo v naše domove. Družina 
pripravlja jedi za žegen, pospravlja in 

ureja. Ves dom diši po jedeh in tako 
dan žalosti in tišine počasi dobiva vonj 
po veselju.

Blagoslov jedi ima poseben pomen. 
Pri nas ga je prvi opisal Janez Vajkard 
Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske, 
začetki pa segajo vse tja v 14. stoletje. 
Že takrat je bilo v navadi, da so gos-
podinje v jerbas polagale pirhe, pre-
kajeno svinjino, hren, potico in kruh iz 
bele moke. Poln jerbas je včasih tehtal 
tudi do 17 kilogramov, Valvasor pa 
doda, da so se gospodinje z njegovo 
ličnostjo rade ponašale pred drugimi. 
To nam pove, da je bil žegen, tako 
kot danes, tudi včasih za mnoge žal 
predvsem družabnega pomena. Ob 
razumevanju simbolike pripravljenih 
jedi pa človek lažje začuti globino 
velikonočne skrivnosti ter druženje 
osmisli s spominom Jezusovega tr-
pljenja, smrti in vstajenja.

Meso predstavlja Kristusovo telo, ki je 
za nas darovano, v obhajilu pa postane 
za nas kruh večnega življenja. Pirhi so 
simbol življenja in pomenijo Jezusov 
grob. Piščanček s kljunom sam predre 
lupino jajca, tako kot je Kristus sam 
odvalil kamen od vhoda v grob in 
vstal od mrtvih. Hren s svojo ostrino 
pomeni žeblje, s katerimi je bil Jezus 
pribit na križ, oziroma pomeni kis, 
pomešan z žolčem, ki so mu ga ponu-
dili vojaki. Potica pomeni Jezusovo 
trnovo krono. Klobase predstavljajo 
vrvi s katerimi so vojaki zvezali Jezusa 
in ga peljali pred Pilatov sodni stol. 
Rdeča barva pirhov pomeni ljubezen, 
darovanje, kri, ki jo je v naše odrešenje 
Jezus prelil na križu. Modra pomeni 
obnovitev in večnost življenja. Rume-
na pomeni svetlobo, luč, sonce, ki nam 
je potrebno za življenje. Jezus je luč 
našega življenja in s svojim zgledom 
razsvetljuje vsakega človeka. Zelena 
barva pomeni rodovitnost, svetost, 
upanje, bogastvo duha. Jezus je iz-
polnitev našega upanja. Vijolična je 
znamenje vere, pravičnosti, mladosti 
in vztrajnosti.

Po blagoslovu jedil Bog vstopa v naš 
vsakdan, v naše družine in domove ter 
nam stoji ob strani v vsakem trenutku. 
Preko blagoslovljenih jedil začutimo in 
doživimo Božjo navzočnost. Družina, 
zbrana pri velikonočnem žegnu, nad-
aljuje velikonočni obrok, ki ga je Jezus 
imel po vstajenju s svojimi apostoli.

Občutki velike sobote naju še na 

poseben način obdajajo v tem 
postnem času. Po preizkušnji težke 
bolezni, je Bog k sebi poklical mamo 
šestih otrok. Tako kot Jezusovi učenci 
se tudi midva sprašujeva, zakaj? Zakaj 
Bog to dopušča? V čem je smisel? Os-
taja le tišina.

Učenci so svoj odgovor prejeli z jutrom 
tretjega dne. Nam pa ostaja vera, da 
je Jezus s svojim vstajenjem tudi tej 
mami odprl vrata večnosti, njeni druži-
ni pa stoji ob strani in jim vliva upanje, 
da grob ne pomeni konca temveč nov 
začetek.                   

 po P. in V. K

Po koncu slovesnosti v soboto 
zvečer bomo postavljali bande-
ra. Prosimo ključarje, da pridejo 
pomagat sami ali nekoga pošljejo 
za pomoč.

Gospod, ti veš, da nimamo časa. 

Oče in mati sva zelo zaposlena. 

Otroci prihajajo domov pozno.

Oče in mati sva utrujena in izžeta. 

Otroci so žejni 

pozorne ljubezni in tolažbe.

Ni vse tako, kot bi moralo biti. 

Morda res nismo lačni, 

slabo oblečeni ali brez doma. 

Smo pa utrujeni, razočarani in razboleli. 

Toda, ti, Gospod, 

lahko naš vsakdan spremeniš. 

V temnih dnevih lahko 

s svetlobo tvoje luči zažari novo 

Zaupamo, da lahko napolniš naš dom 

z veseljem, srečo in ljubeznijo, 

če ti le dovolimo vstopiti.

Vabimo te v našo družino, 

hočemo ti dati dom v njej. 

Danes začenjamo delati prostore 

miru, sprave in odpuščanja, 

da ti pokažemo, da mislimo resno.

Nič in nihče nas ne bo ločil 

od tvoje ljubezni, Gospod. 

Ena družina bomo. 

Eno srce v Božjem srcu. 

Pridi torej, Gospod, pridi v našo družino.

Povzeto iz besedil Matere Terezije


