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Marija Pomagaj
prošnji dan
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Gospodov vnebohod

čet
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FIIP NERI

pet

Avgušin Cant.

sob

7.velikonočna ned.

ned

Maksim Emonski

pon

Kancijan

tor

MARIJINO
OBISKANJE

sre

26
27
28
29
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31

Sv. Trojica
Fara
V. Bloke
Fara

19:00 Ravne

za može
Julka Grže, obl.
+Pavlovi
Franc Zbačnik, 8. dan



20,00 farni zbor

bolniki: od 9,00 naprej

K. Kraševec, Z. Korošec
domači

17:00 Sv. Trojjica
19:00 Fara

marija in st. Srnel
Mima Drenik in Urhovi

19:00 Fara

Jože Korošec, 20. obl.






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

Stanko Perušek, obl.
za spravo in odpuščanje
na čast Filipu in Jakobu




19:00 Fara

Lojze Dobravec

19:00 Fara

Marija Mazij, za zdravje

19:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in v zahvalo za obe novi maši

7:30 Fara

7:30 Fara

po namenu

bolniki: od 8,30 naprej
celonočna molitev pri Fari po sv. maši
17,00 otr. zb.; 20,00 farni zb.

19:00 Fara

Stane in Stanko Lužar



17,00 otr. zbor;

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

Pavla in Jože Zakrajšek
Milan Žnidaršič, 2. obl.
za žive in pokojne farane obeh župnij
prvo sv. obhajilo




M. Žgajnar, M. Ponikvar
starši

19:00 Fara

st. Kranjc in Tina



za odrasle ob Sv. pismu

17:00
18:00
19:00
18:00
19:00

Alojzij in vsi iz dr. Zalar
Dominik Lužar, 30. dan
Rezka Mulc
Frančišla Srnel
vsi iz dr. Bačnik, Nova vas
Milka Premrov

8:00 Ravne

Franc Zbačnik, 30. dan

7:00
8:30
10:00
17:15
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00
11:00
18:00
19:00
18:00
19:00

za žive in pokojne farane obeh župnij
Janez Klančar
France Drobnič
prošnji dan za
prošnji dan za
prošnji dan za
prošnji dan za
prošnji dan za
za odvrnitev toče
prošnji dan za
prošnji dan za
za vse Urbasove
za Milenko in Janeza
France Rot, 7. obl.
Marija Žgajnar
družina Širaj
France Marolt, obl.

Fara
Sv. Trojica
Fara
Ulaka
Sv. Duh
Fara
Sv.Urh
Volčje
Ravnik
Sv. Trojica
Runarsko
Fara
Fara
Studenec
Sv. Trojica
Metulje
Fara

Sv. Tr.: Lepi V.-Bočkovo
Bloke: Duh. soseska
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Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug.-Malni
Bloke: starši prvoobh.

Naši starši, bratje, sestre in otroci so naši najbližji. In vendar se zdi, da je dom kraj,
kjer je najtežje služiti Gospodu. Doma nas vidijo v pravi luči. Doma smo najbolj sebični in nepremišljeni. Različni značaji trčijo, živci popustijo in ljudje, ki živijo pod
isto streho, tudi po več tednov ne govorijo med seboj.
Prav gotovo je zato dom tisti kraj, kjer se najprej pokaže razlika med kristjani in
nekristjani.
Spomnimo se, da si družine nismo sami izbrali. Ne izbiramo si ne staršev in ne otrok.
Edina izbira, ki nam je dana, je izbira življenjskega sopotnika, in večkrat prav ta zveza
zahteva več, kot smo pričakovali.
Vendar Bog zelo skrbi za srečo in trdnost našega družinskega življenja. Za Boga je
bolj pomembna »mera« naše ljubezni doma kot katerakoli služba, ki se je oprimemo
zaradi njega. Kakšno protislovje in tragedija je, če eden ali celo oba starša zanemarjata otroka, da bi lahko opravljala delo za »Cerkev«.

Čiščenje v soboto:

zaobljubljena sv. maša

18:00 Fara

Bloke in Sveta Trojica

Krščanstvo se prične doma

Intihar in Drobnič
Rok Zakrajšek
Jože Milavec, 8. obl.

7:30

Čiščenje v soboto:

Branisel

17:00 Sv. Trojica
18:00 Vel. Bloke
19:00 Fara

Sv. Trojica
V. Bloke
Fara
V.Bloke
Fara
Fara

OZNANILA

poljska maša za Ravne



17,00 otr. zbor; 20,00 farni zbor




R. Žgajnar, T. Kraševec
M. in A. Jakopin

Sv. Tr.: Lov.-Zales
Bloke: Ravnik

Največ življenjskih resnic se naučimo doma. Otroci se morajo učiti pokorščine, starši
pa potrpežljivosti in razumevanja. Kako žalostno je videti nediscipliniranega otroka
ali vase zaverovanega očeta in mater. Pokorščina, ki se je naučimo doma, nas uči
spoštovanja do vseh avtoritet, ki jih srečamo kasneje v življenju. Kristjani naj bi se
držali zakonov. Če je zakon ali predpis nepravičen, nespameten, si lahko prizadevamo za spremembo, ne smemo pa iti mimo njega. Tega se najprej naučimo doma, saj
je družina osnovni gradbeni element družbe in naroda. Družina je narod v malem.
Če so družine trdne in zdrave, bo tak tudi narod.
Doma se naučimo ljubiti. Prav to, da i ne izbiramo sorodnikov, pomeni, da se moramo naučiti ljubiti ljudi, sI katerimi imamo le malo skupnega – posebno zdaj, ko hitro
spreminjanje okusov in odnosov povzroča boleče prepade med generacijami.

Čiščenje v soboto:

19:00 Fara

Tina Kranjc in stari starši



17,00 otr. zbor; 20,00 farni zbor

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Franc Intihar, obl. in pokojni
Danijela Modic, 1.obl.




V. Jerič, F. Seljak
Mihaela in Matej Drobnič

19:00 Fara

Marija in Franc Ožbolt, obl.

19:00 Fara

Zofija Lužar

17:00 Sv.Trojica
19:00 Fara

za +sošolce in sodelavce
Mariji na čast

Najbolj srečne so
gajo starše, ne
ravnotežje
odnosi niso
prestanes k o z i
vsak dan

tiste družine, kjer otroci spoštujejo in uboda bi to morali posebej zahtevati. Tako
povezanostI in zdravi medsebojni
zgolj naključje. To je rezultat nega medsebojnega prilagajanja
dolga leta. Za to se je vredno
znova truditi.

Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Hudi Vrh

Po: A. Knowles
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Voščilo iz Afrike

Šmarnice, opis in spodbuda

Čeprav je ob dogodku Velikega petka
tema zagrnila upanje mnogih,
ter včasih zagrinja tudi naše duše,
Naj Luč Vstalega Kristusa posveti v vse globine naših src
in nas napolni z neomajno vero, trdnim upanjem in močno ljubeznijo!
Prihajam s toplimi voščili. Ko boste prejeli te vrstice bom jaz že med navdušeno
množico prepevajočih v naši župnijski cerkvi. Pri nas Kristus pohiti z vstajanjem,
saj se obredi začno že na Veliko soboto ob 15h, da ljudje pridejo z nočjo domov.
Zato prav sveža obljuba, da boste z menoj močno prisotni pri tej Velikonočni
daritvi.

Marija nas vedno vabi k sebi in nam kaže pot do Jezusa. On p JE TISTI edini, ki
nam je dan v rešitev našega sedanjega in bodočega življenja. Zato nam slovenska navada šmarničnega branja, litanij ter Marijinih pesmi pomaga do odkrivanja
sebe in svoje poti z Jezusom. Tudi letos smo vsi farani posebno pa veroukarji
povabljeni, da se nekje v župniji redno udeležujemo šmarnic, doma pa naredimo
Marijin oltarček za družinsko molitev
Šmarnice za odrasle so nastale v Assiziju in nam govorijo o
miru, ki ga je odkril, prejel in živel sv. Frančišek pred več kot
800 leti, kjer je sv. oče Janez Pavel II. pred leti začel zbirati
predstavnike vseh svetovnih verstev k skupni molitvi za mir.
Tam je tudi avtor šmarnic sam na poseben način odkril blagoslov miru.

Hvaležna sestra Vesna

Poljske maše in prošnji dnevi

Prošnje dneve obhajamo vse tri dni pred Vnebohodom, letos bodo to dnevi pred
četrtkom, 25. maja. Ponekod so ob tem še vedno procesije, molitev pa ni namenjena samo za blagoslov dela na polju, ampak tudi vsega drugega človeškega dela,
za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk. Samo pomislimo
na veliko ogroženost miru na svetu, na grožnje Evropi o novih emigrantih iz
Turčije in Afrike, o tem, da Evropa sama praktično nima vojske in da mnoge evropske države, vključno s Slovenijo znova razmišljajo o neke vrste obvezni vojaški
dolžnosti.
Poljske maše pa pomenijo, da neka vas ali več vasi skupaj prosi za blagoslov dela
na polju, primerno vreme, dobra semena, odsotnost škode od divjadi, naravnih
nesreč…. Pričakujemo in primerno je, da bo vsaj po en predstavnik vsake hiše
prišel k taki skupni molitvi in sv. maši.

Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju

S PDVŽ smo končali na Blokah v aprilu. Vztrajalo je bolj ali manj zavzeto 18
udeležencev, kar sva z g. župnikom prijetno presenečena. Vsako srečanje smo
začeli s sv. mašo, pri kateri je bil nagovor, ki je osvetlil del maše ali Božjo besedo.
Po maši pa smo si v dveh skupinah najprej podelili izkušnjo dela med tednom,
potem pa skupaj zaključili s preprosto vajo vstopanja v molitev. Skupaj z mašo je
vsako srečanje trajalo dve uri.
PDVŽ so bile na župniji ponujene kot ena od priložnosti priprave na novo mašo.
Večina udeležencev je to sprejela kot svoj dar novomašniku v postnem času. Dodatno smo jim ponudili tudi pashalno večerjo. Na refleksiji, ki smo jo imeli po
Veliki noči je odmevalo: kako je Božja beseda živa, Beseda, ki nagovarja, spremlja,
dviguje in daje moč za sprejemanje, gradi odnose tudi z drugimi,... Torej velika
obogatitev za osebno življenje. Za večina udeležencev je bila molitev s SP nekaj
zelo novega in do sedaj niso imeli osebne izkušnje s SP, tako da je bilo vstopanje
v molitev počasnejše. Udeleženci so imeli tudi možnost osebnega pogovora, kar
jim je bilo zelo dobrodošlo. Vsi pa vemo, da le nekajtedenskega učenja molitve
z BB, iskanja načina molitve, časa, prostora … ne more … vse obrnit na glavo.
Material je na preprost način uvajal v molitev. Napisane prošnje so bile dovolj
široke, da se je v njih lahko našel vsak in jih na svoj način udomačil. Zelo dobrodošla je bila izbira nedeljskih odlomkov. Tako je postala tudi nedeljska maša bolj
domača.. Predstavljena je bila tudi možnost tedenskega Lectio divina katera jim
je lahko izziv življenja z Božjo besedo.
Spoznanje udeležencev, kako jih BB bogati, vleče v molitev, jim naravnava
kompas življenja, jim postavlja vprašanja, jih izziva in umirja, nas vse navdaja s
hvaležnostjo, da smo lahko skromno orodje v Božjih rokah. Božja Beseda lahko
prinese pomlad. Torej se je delček groba le odprl na to Veliko noč.

Oratorijsko usposabljanje

10 animatorjev iz župnij Sveta Trojica, Bloke in Sveti Vid se je udeležilo usposabljanja za oratorijskega animatorja. Oratorijski trenerki Katja in Laura sta nam
prijazno razložili, kaj so 4 temelji oratorija, to so: dom, dvorišče, župnija in šola.
Animator mora pokrivati vsa področja. Lahko je izvrsten učitelj, primeren duhovni
spremljevalec, skrben kakor starši in dober prijatelj, ampak če ni na razpolago
otrokom, teh darov ne more izkoristiti. NAVZOČNOST je središče vseh stebrov
in posnema božjo navzočnost ob človeku, cilj oratorija pa je, da bi mladi postali
veseli, pošteni ljudje in dobri kristjani. Pogovarjali smo se o posameznih delih
programa in osvežili načrte zanje. Komaj že čakamo, da bomo konec avgusta
lahko uporabili pridobljeno znanje, vadili pa bomo predvidoma v začetku junija,
ko nameravamo izpeljati oratorijski dan. Sporočili vam bomo, ko bomo pripravljeni, trenutno pa lepo pozdravljamo vse starše in bodoče udeležence in vabimo
še kakšnega animatorja, da se hitro pridruži.

Priprave na novo mašo br. Luka

Samo še dva meseca nas loči od nove maše. Poleg br. Luka se na to slovesnost na
različne načine pripravlja tudi župnija. Do sedaj smo imeli dva sestanka, na katerih
je bil poleg ceremonjerja br. Mirota prisoten tudi novomašnik br. Luka. Predstavljen nam je bil potek in aktivnosti okrog slovesnosti in sprejema novomašnika. Vsi,
ki bi želeli sodelovati pri pripravah na
novo mašo, lepo povabljeni na sestanek,
ki bo v SREDO, 3. MAJA, OB 19.30 uri, v
župnišču. Če imate kakšna vprašanja, ali
želite kakšno informacijo, se lahko obrnete na ceremonjerja br. Mirota na telefon 068 197 694, ali na Barbaro telefon
040 569 261.
V naslednjih oznanilih pa bo podrobno
predstavljen potek tedna pred novo
mašo in same nove maše. Priporočimo v
molitev br. Luka.
Barbara B.

Precejšen del maše stojimo. Marsikoga to moti in pogreša čase pred
“revolucijo”, ko se je sedelo bistveno
več. Precej je ta slaba volja povezana
tudi z občutkom, da smo k maši prišli
kot na nekakšno predstavo, in na
takšnih zadevah pač hočemo zadeve
opazovati udobno nameščeni. Če
mašo doživljamo še kot neprijetno
dolžnost, nam bo toliko bolj odveč,
da bi morali biti pokonci. Ravno ta
odziv nam dobro orisuje, zakaj je tako
pomembno, da med obredi stojimo:
to je drža pripravljenosti, pozornosti, dejavnosti ... Usposablja nas in
opozarja, da smo pri nekaterih delih
bogoslužja še posebej na preži in ne
odtavamo stran. Vključuje trud in
prizadevanje vsakega posameznika. Si
predstavljate parado, na kateri vojaki
sedijo? Ali stražarja, ki sedi? Če morda
sede, malce podremlje, poklepeta ali
pomalica, potem pa spet vstane in je
v pozoru.

Sedeti in poslušati

Nedavna sprememba reda, kdaj pri
bogoslužju stojimo ali sedimo je med
ljudmi sprožila nemalo pritoževanja.
Vsi si želijo več sedeti! To nam lahko
precej pove o razpoloženju oziroma
odnosu naših vernikov pri bogoslužju:
sedenje je drža pasivnega poslušanja.
Ko sedimo, smo nedejavni, ne posebej pripravljeni na boj ali ukrepanje,
pač pa lahko pozorno sprejemamo
in razčlenjujemo podatke iz okolja
ali se posvetimo čemu podrobnemu.
Tako je lahko tudi z našo vero; lahko
ostaja kar preveč otroška in zaprta
vase, premalo svobodna in dialoška,
pripravljena na tveganje, napore
in rane. Zadovolji se s tem, da smo
nekakšni gledalci na “božji predstavi”,
ne pa igralci v njej. A pri nekaterih
stvareh moramo vseeno znati biti
ponižni, sedeti in hvaležno prejemati.
To “počivanje” pred Bogom nas
potem usposobi, da znamo ostali čas
pokončno stati pred njim in vztrajno
pričevati zanj.

POKLEK IN KLEČANJE

Prvi kristjani pri bogoslužju in molitvi
niso klečali; zanje je bila to poganska
gesta. Ponosni so bili na neodtujljivo
dostojanstvo, ki so ga prejeli v Jezusu
Odrešeniku, in tej časti ni šlo, da
bi klečala, ne pred zemeljskimi ne
pred nebeškimi oblastmi. Kasneje,


Ni lepšega, kakor je mati, ki ima v naročju svojega otroka
in mu s prstom kaže nebo, od koder je prišel.
Marija pa je gledala nebesa v lastnem naročju.
(Otmar Črnilogar)

Oddani mašni nameni

Kljun-1x oddal nn.: Rezka Plos 1x oddal M.Mršek; Hren-1x oddal nn.; Škrabec-1x
oddal nn.; Čampa-1x oddal nn.; +st.Prezelj-1x oddal nn.; po namenu 1x oddal
Mihelčič: Tone Urbas-1x oddal Grže; za vse+ iz dr. Plos-1x oddal M.Mršek

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

R.S.
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Bogoslužna
drža

Stati pokončno pred
bogom

Šmarnice za otroke pa bodo govorile o s. Favstini Kovalski, poljski redovnici, ki ji je
že pred 2 sv. vojno Jezus na poseben način razkril skrivnost usmiljenja, nedoumljivo skrivnost Božjega usmiljenja. Ob diakonskem posvečenju Aljaža Kraševca
smo pred 3 leti tudi obiskali njen samostan in grob v Krakovem.

Topel pozdrav iz srca Afrike !

sploh ko je krščanstvo postalo
rimska “državna” vera, se ta gesta ni
zdela več toliko sporna in so jo tudi
kristjani počasi sprejeli za svojo. Pa
tudi teološki poudarek se je sčasoma
s fevdalnim družbenim redom tako
preoblikoval, da se je zdelo klečati
pred Bogom (in tudi svetniki in
celo podobami) nekaj popolnoma
razumljivega – smo božji tlačani in
kot taki smo pred Bogom (in od njega
postavljeno oblastjo) v podrejeni drži.
Vrenje 20. stoletja in sploh koncil sta
to pojmovanje dodobra pretresla, a
vendar ob največjih božjih skrivnostih
čutimo svojo majhnost in telo kar
samo hoče na kolena. Klečanje kaže
na naše predajanje in občudovanje.
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