– Junij 2017 –
Justin, Estera

čet

1
2

Korošec in Modic
Amalija Simčič, 4. obl.





bolniki: od 9,00 naprej

17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

Milan Otoničar
starši Zakrajšek, V. Vrh



po maši Klicanje Sv. Duha – 45 min. molitve




I. Kuclar, M. Hiti
domači



vabimo člane vseh molitvenih skupin v obeh župnijah

7:30 Fara

Franc Pintar, darovali vaščani

prvi petek

pet

prva sobota,
Janez XXIII

sob

3

17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

BINKOŠTI

ned

4

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

za žive in + farane obeh župnij
iz dr.: Rot, Škrlj, Košir
na čast Sv. Duhu za sosesko

MARIJA MATI C.,
binkoštni. poned.

pon

5

17:00 Sv. Urh
18:00 Sv. Duh
19:00 Fara

poljska maša za
poljska maša za
starši Virant

Norbert

tor

19:00 Fara

po namenu dr. Zakrajšek

Robert

sre

19:00 Sv. Trojica

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

Viljem, Medard

čet

Promož in Felicijan
Efrem

pet

6
7
8
9

sob

10

SVETA TROJICA

ned

11

Gašper

pon

Anton Padovanski

tor

Valerij in Rufin

sre

12
13
14

7:30 Fara

poljska maša za Jeršanovo
Marija Miklavčič, 8. dan
Lado Zakrajšček

19:00 Fara

Mirko Turk

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

za žive in + farane obeh župnij
na čast Sv. Trojici za sosesko
na čast sv. Antonu za sosesko

19:00 Fara
17:30 Metulje
20:00 Fara

A. Hiti, S. Kraševec
domači

Zofija Lužar





poljska maša za
teta Anica



ogled zelo zanimivega filma, ki bo lahko spremenil vaše življenje

po maši srečanje ZA MOŽE, 19,45. Vabimo vse mlajše in starejše na

Zgonc

15

Beno

pet

16

Albert

sob

17

15:00 Fara
20:00 Fara

v zahvalo za našo družino
France Drobnič




ORATORIJSKI DAN OD 9,30-14,30 pri Fari
celonočna molit. sv. Trojica, od 22,15 naprej

18

6:30 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:30 Studeno

za žive in + farane obeh župnij – procesija SRT
starši Pirman, Mramorovo – procesija SRT
na čast J. Krstniku za sosesko




M. Kraševec, B. Korošec
domači

pon

Silverij

tor

Alojzij

sre

Tomaž More

čet

SRCE JEZUSOVO

pet

19
20
21
22

Marija Drobnič
bratje Košir
Rezka Mulc
za duh. poklice
Branisel

Fara

maša drugje

Fara

maša drugje

Fara

maša drugje

7:30 Fara

23

Jožefa Modic
poljska maša za Studeno
Nežka Tomc




17,00 otr. zbor;
GENERALNO ČIŠČENJE CERKVE IN OKOLICE
PRI FARI IN V VEL. BLOKAH – OB 8,00




J. Škrlj, A. Ponikvar
M. Bačnik, T. Zabukovec





tridnevnica pred posvečenjem: mašuje Blaž Dobravec

24

12. ned. med letom
DAN DRŽAVNOSTI

ned

25

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

za žive in + farane obeh župnij
Alojz Zalar
na čast sv. Petru za sosesko

Vigilij (Stojan)

pon

20:00 V.Bloke

+Hrbljan; Anzeljc Neža

Ema Krška

tor

20:00 V. Bloke

Lidija Brus, 1. obl; Tone Urbas

Hotimir

sre

20:00 V.Bloke

+st. Meden; Stanko Karner

9:00
17:30
18:30
20:00

posvečenje br. Luka
po namenu
poljska maša za Studenec
Rafko Ivančič, 6. obl.

pet

Estera

sob

26
27
28
29
30
1. 7.

LJ – stolnica
Sv. Trojica
Studenec
Fara

Junij 2017

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polš.-Zavrh
Bloke: generalno
čiščenje

tridnevnica pred posvečenjem: mašuje Aljaž Kraševec
tridnevnica pred posvečenjem: mašuje Lojze Hostnik
prijava za avtobus go. Martini

18:30 Sv. Trojica
20:00 Fara

za letošnje novomašnike
Magdalena Hribar

19:00 Fara

sprejem novomašnika br. Luka pred cerkvijo sv. Mihaela, nato sv. maša in molitvena ura

Jn 6,51–58

Evharistija –
neskončna božja ljubezen
Evharistija je navzočnost Jezusa Kristusa med nami. Je srečanje bratov in sester
v imenu vstalega Jezusa, ki se nam daje v duhovno hrano. V evharistiji dobivamo
novo moč in novo upanje za vsakdanje življenje.
Evharistija pomeni življenje, pričevanje in dolžnost. Kristjan naj bi sledil Jezusu
in spolnjeval tisto njegovo naročilo, ki pravi: »To delajte v moj spomin.« Vse to
vsebuje evharistija, ki jo je Jezus zapustil svojim bratom in sestram, h kateri nas
vedno znova vabi. Le v moči njegovega telesa in krvi smo lahko uspešni pri uresničevanju njegovega naročila.
No, le kdo nam je izprosil toliko
milosti, da smemo med seboj tudi letos
pozdravit novomašnika?
Hvaležnost za ta velik dar pokažemo s svojim sodelovanjem v teh milostnih dneh.

Jože Zakrajšek, Lepi Vrh, obl.
poljska maša za Vel. Vrh
+Tomc, dar iz USA

sob

Prvi rimski mučenci

Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Studeno

za telesno zdravje

17:00 Vel. Bloke
18:00 Studeno
20:00 Fara

čet

Čiščenje v soboto:

17:00 Sv. Trojica
18:00 Vel. Vrh
20:00 Fara

rojstvo Janeza Krst.
SRCE MARIJINO

PETER IN PAVEL

Sv. Tr.: Što.-Andrejčje
Bloke: Nem.vas

pri Fari sestanek za oratorij ob 19,45

čet

Nazarij

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica



18:00
19:00
20:00
19:00
20:00

ned

Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Glina

Čiščenje v soboto:

SV. REŠNJE TELO
zapovedan praznik

11. ned. med letom

V. Bloke
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

Čiščenje v soboto:

po namenu

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

7:30 Fara

bolniki: od 8,30 naprej
celonočna molitev pri Fari po sv. maši

Naj nas nova maša poveže, prebudi!
Najgloblja skrivnost evharistije
je skrivnost Božje ljubezni. Ni evharistije brez vere in ljubezni; ni evharistije brez
dolžnosti in darovanja samega sebe; ni evharistije brez pomoči tistim, ki živijo
pozabljeni v revščini; ni evharistije, ki ne bi vabila k delitvi in prizadevanju za socialno pravičnost in mir.
Zgodovina odrešenja Božjega ljudstva je že od samega začetka zgoščeno navzoča
v evharistiji, ki nas vse povezuje ne glede na kraj ali čas. Je močnejša od vseh
naših navad in običajev, od vseh pogojenosti in omejenosti; je močnejša od naših
slabosti in dvomov. Je »communio«, skupnost duha, ki se mora po vsaki sveti
maši nadaljevati v družinah, v naših vaseh in mestih, na delovnem mestu …
Naj smo še tako različni, tudi različnih narodov in jezikov, evharistija ostaja duhovna moč, ki nas vse povezuje v ljubezni in spoštovanju. Te skrivnosti ni lahko razumeti, lahko pa jo doživimo – ko začutimo, da je Bog res poslal Jezusa Kristusa, se
za nas daroval s telesom in krvjo, da bi odrešil vse ljudi, nas naredil enakopravne,
nas opremil s pravicami in z dolžnostmi do skupnosti. To je zgodovina odrešenja.
Vživljati se vanjo pri evharistiji, nedeljo za nedeljo, je zato enkratno doživetje.
Vsaka evharistija daje na novo okušati neskončno Božjo ljubezen.
Po: Pedro Opeka, Evharistični kongres
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Romanje V Assisi

Iz Assisija greš drugačen, kot si prišel. Ne nagovarja arhitektura, umetnost,
veličastno mesto, ampak Frančišek in Klara. Ko se ustaviš na krajih, ki so zaznamovani z njuno prisotnostjo, preprostostjo, ponižnostjo, uboštvom, postom
in molitvijo ter popolno predanostjo Bogu, ti kot Frančišku pri napol porušeni
cerkvici svetega Damijana spregovori Jezus: »Pojdi in popravi mojo hišo, ki se
podira.« Izzvalo me je, kako gradim Cerkev v svojih odnosih, z zakoncem, z otroki, s prijatelji in sorodniki, v župniji in širše. Naša družina je na romanju doživela
veliko miru, bližine Boga in iskrene skupnosti, ki smo jo med seboj ustvarjali
romarji z brati kapucini in sestrami frančiškankami Marijinimi misijonarkami. Navdihnila nas je Frančiškova ljubezen do stvarstva, do bratov in trpečih. V vsem je
prepoznaval Božje obličje. Najbolj me je nagovorila gora La Verna, kjer je Jezus
Frančišku vtisnil svoj pečat, svoje rane. Odmeva mi: kaj pa jaz? Ali pustim, da se
me dotakne križana Ljubezen?					
Petra

Do nove maše le še mesec

Zelo hitro se nam približuje slovesnost nove maše. Da bi se na ta dogodek tudi
župnija lepo pripravila, imamo na izbiro kar nekaj priložnosti. Poleg petih prvih
sobot so bile duhovne vaje v vsakdanjem življenju v postu, romanje v Assisi za
družine je že bilo, sedaj za mlade …
Teden pred novo mašo bo tridnevnica. 26. 6. bo sveto mašo daroval Blaž Dobravec, 27. 6. bo sveto mašo daroval Aljaž Kraševec in 28. 6. Lojze Hostnik. Sveta
maša bo vedno ob 19. uri v Velikih Blokah.
V četrtek, 29. 6., ob 9. uri je mašniško posvečenje v Ljubljanski stolnici. Z Blok je
organiziran prevoz – prijave pri ga. Martini Ivančič.

Dragi farani

Brat Luka nas vabi, da se udeležimo slovesnosti nove maše in vseh stvari, ki se
bodo dogajale v dneh pred novo mašo in po njej. Naj bo nova maša priložnost,
da se naše vezi utrdijo, da stopimo skupaj in vsak po svojih močeh pripomore k
lepemu in duhovno bogatemu tednu!

bi bili složni in ljubeči. Nato prosimo
za tiste, ki v Cerkvi opravljajo razne
službe - da se njihovo delo ne bi
sprevrglo, da bi bili uspešni in delali v
blagor vseh. Spomnimo se tudi tistega dela Cerkve, ki ne živi več na zemlji;
prosimo za tiste, ki po smrti morda še
potrebujejo milosti, in se povežemo
s tistimi, ki že uživajo večnost - da
so nam navdih in pomoč. Obnovimo
zavest, da smo vsi skupaj eno Jezusovo telo, v katerem se uresničuje
Božja volja in njegova Previdnost.
Besedil te tako imenovane „evharistične molitve“ je nekaj različic; zaradi
mojstrske zgoščenosti zahtevajo od
nas nekaj več pozornosti.

Bogoslužna
drža

Pridimo in se veselimo skupaj! Spominjajmo se brata Luka v molitvi.
Barbara Brus

Pozor vsi otroci, starši, ne spreglejte!

V soboto, 17. 6., bo pri Fari na Blokah potekal oratorijski dan. Sodelujejo župnije
Bloke, Sveti Vid in Sveta Trojica. Zanimivo bo za vse razigrane, pridne, športne,
majhne, velike, pogumne, radovedne, posebej pa za vse z dobro voljo. Vabljeni
ste šolarji od 1. do 8. razreda (devetarji lahko pridete v skupino animatorjev, po
želji lahko pride tudi bodoči prvošolec). Začelo se bo ob 9.30 in končalo ob 14.30.
Bodite primerno oblečeni za igre in delavnice, ni vam treba prinašati malice,
tudi za kosilo bo poskrbljeno. Prispevek na osebo je 2 €. Za prevoz se poskusite
dogovoriti med seboj, da bo polnih čim več sedežev in ne bo treba voziti vsakomur posebej. Se že veselimo!				
Mihaela in Andraž

Naš šmarnični izlet: sobota, 3. junija

Šmarnice smo letos brali na treh krajih pri Sv. Trojici in sedmih pri Fari. Hvala vsem,
ki ste sodelovali. Gotovo se je tudi Marija tega veselila in nas vabi na skupno zahvalno romanje v soboto, 3. junija. Poleg šmarničarjev vabimo tudi vse druge veroukarje oz. njihove družine na izlet k Mariji na Veliko planino. Odhod bo ob 7,30 izpred
župnišča. Poleg hrane še kakšno stvar s katero se bomo lahko igrali.

V soboto, 1. 7., ob 19. uri je sprejem novomašnika pred cerkvijo. Nato bomo v
sprevodu odšli v cerkev. V cerkvi bodo najprej pozdravi vseh tistih, ki želite bratu
Luku kaj povedati, zaželeti, podariti … Po pozdravu bo sveta maša, ki jo bo daroval domači župnik gospod Tone Marinko.

Spoved

V nedeljo, 2.7., ob 14. uri pa je slovesnost nove maše. Po slovesnosti brat Luka
vse vabi na pogostitev pred gasilski dom v Novi vasi, kjer bomo praznovanje nadaljevali pod šotorom ob dobri hrani in pijači. Okrog 19.30 ure pa bomo peš poromali k Mariji v Velike Bloke, kjer bodo ob 20.30 uri pete litanije Matere Božje. Z
litanijami bomo zaključili nedeljski dan.

Pri Fari : spoved ob 18,15 in ob 19,00 sv. maša

V ponedeljek, 3. 7., ob 19. uri vsi lepo povabljeni k zahvalni maši v Velike Bloke, ki
jo bo daroval brat Luka. Po zahvalni maši bo za vse, ki boste kakorkoli sodelovali
pri pripravi nove maše, piknik pri gasilskem domu v Novi vasi.

Mesec junij je bogat s prazniki, s cerkvenimi in državnimi. Praznujmo, vzemimo
si čas zase in za Boga. Tako bo naše delo uspešnejše in spremljano z božjim blagoslovom. Živeli bomo bolj srečno in zadovoljno.			
MŽ

•

Čiščenje farne cerkve in okolice bo v soboto, 24. 6., ob 8. uri. Zadolžen je Rok
Korenjak 041 223 484.

Radost ljubezni je …

•

Čiščenje cerkve in okolice v Velikih Blokah v soboto, 24. 6. ob 8. uri, zadolžena Marija Dobravec 041 732 841.

•

Pletenje vencev po vaseh, zadolžena Martina Ivančič 031 652 458.

•

Postavitev panoja pred banko, mlajev, klopi pred cerkvijo, klopi in miz v šotoru, pomoč pri postavitvi šotora, usmeritev parkiranja in označitev parkirišč,
zadolženi gasilci: Jože Milavec, 041 349 153, in Matjaž Modic 041 312 298.

•

Krašenje cerkve pri Fari in ureditev šotora, zadolžena Barbara Brus 040 569
261.

Spoved možna na prvi petek, ko bo daroval obe sv. maši br. Mitja, pri Sv. Trojici:
spoved ob 16,30; ob 17,00 sv. maša.

Lepo je, da zadnji mesec pred novo mašo začnemo s spovedjo in ves mesec prosimo za Božji blagoslov novomašnikom.

Spomin

„To delajte v moj spomin“ naroča
Jezus učencem. V času, ko se je
zapisalo le malo stvari in so le redki
lahko brali je spomin igral pomembno vlogo. Ljudje so se pomembne
stvari naučili na pamet. A še vedno
velja: kogar ali česar se spominjamo,
to na nek način še vedno ostaja z
nami - in kar pozabimo, kot da nikoli
ni bilo. Ko ponavljamo dogodke
zadnje večerje se tako na nek način
spomnimo, obnovimo svojo zavest
o eni temeljnih resnic življenja: „Bog
je svet tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina.“ A ne gre samo
za razumsko „prebujanje“, ta spomin
je mnogo več - verujemo, da pri maši
dejansko vstopamo v tiste trenutke kruh na oltarju nas ne le spominja na
Jezusovo Telo, ampak to v resnici je.
Navzoči smo - in se tega zavemo - pri
darovanju Boga za nas.

Evharistična molitev

ŽPS Sveta Trojica

Romanje z mladimi v Assisi od 5. do 11. avgusta, za mlade med 17 do 30 let. Več
informacij na spletni strani: kapucini.si, kjer dobite tudi prijavnico.

Kateheza Dobrega pastirja

Začel se bo nov ciklus izobraževanj Kateheze Dobrega pastirja. Izobraževanje je
namenjeno staršem, duhovnikom, katehistom in vsem, ki želijo spoznati, kako na
preprost način posredovati velike skrivnosti krščanske vere otrokom in skupaj z
njimi vstopiti v Božje kraljestvo.

Po Kristusu ... Amen

Po spremenjenju, izjemnem in skrivnostnem dogodku vere, zbrani skupaj
molimo in v molitev pritegnemo
razne ključne vidike našega verovanja.
Prosimo za Cerkev - skupnost, ki jo
tvorimo vsi, ki zaupamo v Jezusa - da

Evharistična molitev se zaključi z
besedami, ki zvenijo kar nekako
magično: „Po Kristusu, s Kristusom
in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu
Bogu Očetu vsa čast in slava, na
vse veke vekov.“ Na kratko je v tem
povzeto vse, kar smo prej molili:
Jezus je posrednik te naše molitve
in daritve, je pri njej z nami kot brat
in smo del njega, ko molimo. Ampak
ne samo v molitvi, isto velja za obstoj
nasploh. Vse se združuje v hvalnici,
počastitvi, daritvi Bogu. Zbrani to
potrdijo s svojim „Amen“ in s tem
obenem potrdijo vso evharistično
molitev. Ta amen pomeni, da smo po
svojih močeh pripravljeni vstopiti in
vstopamo ne samo v božjo resnico,
ampak božjo resničnost. Pomeni tisti
„Amen“, ki ga vse stvarstvo izreka že
s tem, da obstaja - in ki naj bi se mu
mi s svojo zavestjo in svojo svobodo
radostno pridružili.

Molitev k fatimski Mariji

Če vas v zvezi s potekom nove maše kaj zanima, če imate kakšno vprašanje, če
bi želeli pomagati, pa ne veste, kje bi potrebovali vašo pomoč, vam z veseljem
odgovori ceremonier brat Miro, 068 197 694, ali Barbara Brus 040 569 261.

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

Pozdravljena Gospodova Mati,
Devica Marija, Kraljica fatimskega rožnega venca!
Blagoslovljena med vsemi ženami,
si podoba Cerkve, oblečene v velikonočno svetlobo,
si čast našega ljudstva,
si zmagoslavje nad napadom zla.
Prerokba usmiljenja Očetove ljubezni,
Učiteljica oznanila Sinove blagovesti,
Znamenje gorečega Ognja Svetega Duha,
uči nas v tej dolini veselja in bolečin
večne resnice, ki jih Oče razodeva malim.
Pokaži nam moč svojega zaščitniškega plašča.
V svojem Brezmadežnem srcu
bodi zatočišče grešnikov
in pot, ki vodi vse do Boga.
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•

Krašenje cerkve v Velikih Blokah, zadolžena Marija Dobravec.

•

Kdor bi želel za novo mašo speči kakšno pecivo, naj sporoči članicam ŽPS do
20. 6., zadolžena Helena Knavs 041 416 975.

•

Pecivo se bo zbiralo v dvorani v soboto, 1. 7., od 8. do 15. ure. Zlaganje peciva
v soboto ob 15. uri. Lepo povabljene gospe, ki si boste lahko vzele kakšno
urico časa, zadolžena Helena Knavs.

Več informacij dobite na spletu: http://ursulinke.rkc.si/kateheza-dobrega-pastirja/ ali pri sestri Darjani Toman: tel. 041 901 147; e-naslov: darjana.toman@rkc.si

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

