– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · april 2018 –
Velika noč

ned

Velikonočni ponedeljek

pon

Velikonočna osmina, Sikst I.

tor

Velikonočna osmina,
Benedikt, redovnik

sre

Velikonočna osmina

čet

Prvi petek

pet

Prva sobota

sob

2. velikonočna
nedelja - bela;
ned. Božjega usmiljenja

ned

Hugo, šk.

pon

Ezekijel, pr.

tor

Stanislav, muč.

sre

Viktor, muč.

čet

Ida, red.

pet

Valerijan, muč.

sob

3. velikonočna nedelja podelitev sv. birme

ned

Bernardka, red.

pon

Rudolf, muč.

tor

Evzebij, šk.

sre

Leon IX., pp.

čet

Bernika, muč.

pet

1

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

Vstajenje in procesija, za ž. in pok. farane o. ž.
Vstajenje in procesija, za + Štritof in Mramor
Anton Oražem, 2. obl.





R. Marolt, F. Ivančič
I. Kuclar, J. Žnidaršič
J. Ponikvar, A. Premrov

2

8:30
10:00
11:00
17:00

Matjaž Mehle
Milka Mlakar, obl.
izpostavitev Najsvetejšega, celodn. češčenje
sklep: na čast sv. R. T.



V župniji Sv. Trojica je danes dan celodnevnega češčenja.
Lepo vabljeni k Jezusu!



Vabljeni vsi udeleženci seminarja za izlitje in novi

3
4
5
6

Sv. Urh
Fara
Sv. Trojica
Sv. Trojica

sv. maša drugod
19:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše
sv. maša drugod

17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

za zdravje
mama in teta Stražišar



Začetek devetdnevnice pred birmo

Čiščenje v soboto:

7

17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

Mariji v zahvalo
starši, bratje in sestre Grbec



Drugi dan devetdnevnice

Sv. Tr.: Hrib-Rož
Bloke: Ravne

8

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Alojzij Hiti, 3. obletna
Zvonimir Zgonec, 3. obl.

M. in A. Hiti
M. in A. Jakopin

19:00 Fara

Ivana Hiti, obl.

19:00 Fara

Janez Žnidaršič, 30. dan






9:30 Fara
19:00 Fara

Tone Urbas; dek. konferenca z g. škofom
za birmance in njihove družine



devetdnevnica

19:00 Fara

Viktor Kočevar, obl.

devetdnevnica

19:00 Fara

Franc Marolt, 30. dan




17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

Dominik Lužar
Franc Hrbljan



17,00 otr. zbor

15

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Žnidaršič, 30. dan
Stanko Perušek, 14. obl., slovesnost sv. birme




S. in M. Kraševec
birmanec, boter

16
17
18
19

18:00 Ravne
19:00 Fara

Jože Kovačič, 30. dan
Pavla Mikelj, obl.



ob 19,30 večer za žene

18:00 Fara

Ciril Tanko

19:00 Fara

Jani Brus
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12
13
14

20

Anzelm, šk.-uč.

sob

21

4. velikonočna ned.,
duhovni poklici

ned

22

Jurij, muč.

pon

Fidelis, duh.-muč.

tor

Marko, evangelist

sre

Marija, mati dobrega
sveta

čet

Hozana, dev.

pet

Ludvik Montfortski, duh.

sob

5. velikonočna nedelja

ned

29

Nožef Cottolengo, red. ust.

pon

30

23
24
25
26
27
28

7:30 Fara

T. in S. Drobnič

devetdnevnica

srečanje g. škofa z birmanci ob 18h; k sv. maši vabljeni farani obeh župnij
20,00 odrasli z B.B. devetdnevnica

Čiščenje v soboto:

devetdnevnica
devetdnevnica

Sv. Tr.: L.Vrh-Boč
Bloke: st.birmancev

za duše v vicah

19:00 Fara

Stane Zakrajšek, Strmca, obl.

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Intihar Karl, obl.
Francka Kozina

19:00 Fara

Julijana Grže, obl.

18:00 Fara

Mima in Jože Lah, obl.

17:00 Ulaka

na čast sv. Marku

Čiščenje v soboto:


17,00 otr. zbor;





B. Korošec in J. Škrlj
M. Bačnik in T. Hribar

Bloke in Sveta Trojica
April 2018
Velika noč

»Ko je življenje močnejše«
Življenje je nad smrtjo, resnica nad lažjo, dobrota nad zlom, pravičnost nad krivico. Je to v skladu z našimi življenjskimi izkušnjami? Običajno se zdi, da je ravno
obratno. Uveljavljajo se egoizem in izmikanje obveznostim, moč in komolčarstvo.
Zaostajajo vsi, ki se niso naučili uveljaviti, ki so od vsega začetka naredili napake,
ki jih ni bilo več mogoče popraviti. Ali pa so preprosto imeli smolo, ker so morda
ob nepravem času bili na nepravem mestu.
Verovati v vstajenje pomeni: biti trdno prepričan, da obstaja za človeško življenje
zadnja beseda, ki jo ima Bog. Bog izpolni naše življenje, dokonča, kar je bilo začeto kot dobra možnost, a ni zaživelo.
Vstajenje se ne zgodi le po smrti, ki zaznamuje konec našega zemeljskega življenja. Vstajenje se veliko bolj dotika tudi vsakdanjih »malih smrti«: vse, kar ljudi
ponižuje, kar jim jemlje upanje, kar jim omejuje njihovo osebnostno rast. Verjeti v
vstajenje pomeni: zadnja beseda tako dolgo in izgovorjena, dokler ostaja upanje
na spremembe, zaupanje v moč življenja, v druge ljudi, zaupanje v tistega, ki je
vse poklical v življenje in vse »naredil dobro«

17:00 Sv. Trojica
za duše v vicah
18:00 Velike Bloke za pokojne družine Drobnič
19:00 Fara
Vlado Anzeljc

7:30 Fara



OZNANILA

Sv. Tr.: Slug-Malni
Bloke: V. Vrh

»Sredi življenja nas obdaja smrt.« Tako pravi neka pesem, ki ponazarja naše življenjsko izkustvo. Velika noč to postavi na glavo: »Sredi smrti nas obdaja življenje.«
Vključimo to izkustvo vere v svoje vsakdanje življenje!
Po: Praznujemo cerkveno leto – Velika noč

A. in A. Ponikvar

ob 19,30 starši prvoobhajancev

Fanika Premrov
odhod ob 5,00 povratek med 21,30-22,30

Čiščenje v soboto:



17,00 otr. zbor

Sv. Tr.: Lovr.-Zales
Bloke: Volčje





K. Kostanjšek in H. Primožič
S. Zakrajšek in M. Šraj

Romanje po Italiji
19:00 Fara

Pavla Zakrajšek, obl., XXX

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
v zahvalo
Tina Kranjc in stari starši

19:00 Fara

po namenu

· 1 ·

Oddane svete maše

Za + Franceta Marolt, Zakraj , so darovali: 30 maš-Gregorjanske maše domači;

5x hčerka Nevenka z družino-Kompolje; 2x Muhovi z Lašč; 1x Riglerjevi s Praproč;
10x Adamičevi, Gašpinovo; 10x Anica z družino; 1x Vida Arko; 1x Birtkovi z Rut;
1x Robertovi prijatelji; za + Jožeta Kovačič, Ravne , so darovali za Cerkev in za
maše sledeči: 3x Pauletovi; 1x Pakiž; 2x brat France, 1x Marjan/Toni; 1x Jeklar; 1x
Doles; 2x Lah; 2x Martina; 2x Vesna; 2x domači.

Srečanje članov ŽPS Nadškofije Ljubljana

V soboto 10. 3. 2018 je v Zavodu Sv. Stanislava potekalo srečanje članov ŽPS
Nadškofije Ljubljana Iz vsake od naših župnij se je udeležilo nekaj članov.
G. nadškof msgr. Stanislav Zore OFM je nakazal smernice delovanja župnij v prihodnosti. Sedanja razčlenjenost oz. delitev škofije na 233 župnij je nastala pred
približno 200 leti. Takrat so želeli, da naj ne bi nihče imel več kot uro hoda do
nedeljske svete maše. Do danes se je, poleg bistveno večje mobilnosti, spremenilo še marsikaj drugega. Po projekciji bo čez 12 let, to je tako rekoč pojutrišnjem, v
Ljubljanski nadškofiji imelo svojega duhovnika samo še približno polovica župnij
(trenutno jih ima 80%). Rezultat razmer je čedalje večja potreba po sodelovanju
laikov s svojo župnijo in povezano delovanje posameznih manjših župnij med
seboj. Od duhovnikov ne moremo in ne smemo pričakovati, da bodo »avtomati
za maševanje«, ki bodo tekli od ene župnije v drugo in od ene maše k drugi. Škof
je to dejstvo parafraziral z besedami »manj maš in več maše«.
V drugem delu je bila okrogla miza. Najprej je bilo predstavljeno delovanje župnije Trboje (okolica Kranja), kjer so lansko leto nepričakovano ostali brez župnika.
Utemeljevanje »od nekdaj je bilo tako« ali »nikoli ni bilo tako« ne zdrži več. V
nadaljevanju pa je bil zelo slikovit predstavnik ŽPS ene od ljubljanskih mestnih
župnij, ki je dejal, da se mu naslov teme "Kako pa lahko jaz pomagam?" ne zdi
primeren, saj da ne pomagamo nikomur, ker smo župnija mi. (Kot da bi zase rekli,
da si pomagamo obuti čevlje). Vsak, ki se čuti del župnije, je v tem smislu poklican oziroma po njegovih besedah malodane dolžan storiti po svojih močeh in
sposobnostih, kar je potrebno za obstoj in življenje župnije.
Kje in kako pa jaz gradim, podpiram, vzdržujem in skrbim za svojo župnijo?
R.K.

Blagoslov velikonočnih jedil

Ob blagoslovu jedil, ki je obred ljudske pobožnosti, se bolj zavedamo Božje dobrote 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, našo domačnost z Bogom.
Kot vsako leto bo blagoslov velikonočnega ognja in velikonočnih jedi ob običajnih urah. Prav je, da so vsi prinašalci ognja in jedi bili tudi pri velikonočni spovedi:
6.00 – ogenj Fara

9.15 – Topol

11,00 Sv. Duh

7.00 – ogenj Sv. Trojica

9.30 – Ravne

11.15 – Ravnik

7.30 – Vel. Bloke

9.45 – Studenec

12.00 – Fara

8.00 – Radlek

10.15 – Runarsko

13.00 – Sv. Urh

8.15 – Studeno

10.30 – Veliki Vrh

13.30 – Ulaka

8.30 – Metulje

10.45 – Volčje

14,00 – Sv. Trojica

9.00 – Hudi Vrh
Molitev pri Božjem grobu: Bloke – od 12.30 do 17.00; Sv. Trojica – od 13.30 do 17.00

Župnijsko romanje – petek, 27. aprila
Letos smo se v Žps odločili, da poromamo v k Mariji, Kraljici ljubezni v Italijo. Če kdo, potem je naša nebeška Mati
tista, ki najbolj pozna poslanstvo svojega Sina in žrtev, ki
jo je sprejel nase, da bi nas rešil greha in naredil za sodediče pri Očetu. Po vstajenju se je vrnil na njegovo desnico
in nam vsem pripravil mesto v nebeškem kraljestvu. Božja
volja je, da je Marija pod križem sprejela nalogo, da vsakega človeka kot svojega otroka vodi po poti svetosti. V
mestu Schio blizu Vicenze na severu Italije, ob Gardskem
jezeru, se je razodela kot Kraljica ljubezni. Tako nam želi
pomagati, da bi razumeli znamenja časa in bi se znali
vedno upreti zlu ter se odločati za Boga.

V istem kraju je v prvi polovici prejšnjega stoletja živela
tudi sveta Jožefina Bakhita, afriška svetnica in svetnica
upanja. Nekoč je bila sužnja, a ko je spoznala Jezusa, je
njegova usmiljena ljubezen strla njene verige in ji pomagala, da je zmogla iz srca odpustiti svojim mučiteljem.
Tako je postala resnično svoboden Božji otrok in redovnica, nam pa zgled in močna priprošnjica pri Bogu.
PROGRAM ROMANJA

- 5.00: odhod izpred župnijske cerkve, predviden čas
okrog 22,30.
Lepo povabljeni vsi, da skupaj kot eno občestvo doživimo Božjo dobroto in rastemo v ljubezni ter ob tem
spoznavamo Božjo voljo za naše življenje.

zgodnje opozarjanje – večkrat preveri
svoje delovanje. Najboljši čas za slednje je čas, ko zvečer ležeš v posteljo in
preletiš dan. Poišči tisto, kar je bilo v
dnevu slabo, in se potrudi, da bo nov
dan boljši; morda celo brez možnosti
za ponovitev spodrsljaja. Če se pa že
zgodi, vedi, da ti Bog ponuja možnost
za »ponovni zagon«!
Po: Youcat – Spoved

Beseda mora meso postati. Roke so
poslanke duše. Pogled, stisk roke,
smehljaj, pokončna drža, pozorno
poslušanje – vse to je oznanjevanje
evangelija Jezusa Kristusa.
(Martin Gutl)


Naši sovražniki nam nikoli ne dajo miru,
kajti naši sovražniki smo mi sami.
(španski pregovor)


Poštenjak je tisti človek, ki svoje
pravice meri s svojimi dolžnostmi.
(Henri Lacordaire)



Prispevek za vožnjo je okvirno 42-45 € /parkirnine in
cestnine, razni darovi oz. prispevki, prevajanje/ hrano in pijačo vzemite s seboj.
Poskrbite za udobno obutev in primerno obleko. Prijavite se čimprej s prispevkom 20 EUR Martini Ivančič, prvih 30 sedežev po vrstnem redu prijav.

Kaj bom komu daroval? Sovražniku
odpuščanje, prijatelju pozornost, otrokom dober zgled, očetu spoštljivost,

Ponovni zagon!

materi gredico na vrtcu, s katero se bo
lahko ponašala, sebi spoštovanje, vsem
ljudem pa ljubezen.

Spoved je nekaj povsem preprostega. Bog
mi reče: »Grešil si, ampak ker iskreno obžaluješ in ker te ljubim, ti odpustim.« Strga mojo
zadolžnico, pritisne na gumb »Resetiraj«, izprazni »Koš«, klikne na »Ponovni zagon«. Podarjena mi je nova priložnost, nov začetek.
Natančneje gledano pa sploh ne začnem
»znova od začetka«. To ni kot pri igrici
Človek, ne jezi se, kjer mora figurica nazaj
na izhodišče in vso pot opravi znova. Bolj je podobno Carrera dirkališču: zaradi
grehov, ki so se mi sčasoma nabrali, me vrže iz ovinka. Bog vzame moje vozilo in
me postavi nazaj na progo. Ni mi treba nazaj na začetek, pač pa smem nadaljevati
vožnjo na mestu, kjer me je odneslo s ceste. Znova sem v pogonu, sveže opran, s
polnim rezervoarjem goriva. Hej, in od zdaj naprej vozim z novimi gumami!
Je pa dejstvo, da je od Adamovega in Evinega padca v greh tako: vseeno, kako
zelo se branim pred njim – to z grehom se nenehno dogaja. In če bi nekoč dosegel
točko, na kateri bi rekel: »Super, zdaj mi je uspelo, sploh ne morem več grešiti,«
sem mrtev ali pa me je tako zelo zaslepil napuh, da sem v resnici še kako zrel za
spoved.

(Benjamin Franklin)

USPEŠNOST V ŠOLI – Oče je prišel v
šolo na govorilne ure. Učitelj mu reče:
»Sedite.« – »Hvala, ne bom sedel.
Samo povejte mi, kakšen je moj sin.«
– »Ne gre mu prav dobro: enka pri
slovenščini, enka pri angleščini, enka
pri matematiki …« – »Čujte, povejte
mi, kakšen je v telovadbi?« – »Dober,
prav dober.« – »In kakšen pri vedenju?« – »Tudi zelo dober.« – »No vidite:
v tistem, kar ga učim jaz, je v redu, kar
ga učite vi, pa ni nič v redu.«

Zrelo
očetovstvo
MORDA bi nek oče takole molil Očenaš
Gospod, postavljaš me za daljni odsvit
svojega očetovstva; v meni ustvarjaš
očeta po svoji podobi in me pošiljaš,
da bi pričeval zate.
Vsak oče je stvarnik in ohranjevalec
življenja. Je zelja, kamor sejemo semena večnosti in skrbimo zanje, je dobrota, ki jo otroci srkajo za svojo rast,
je zavedanje lepote življenja. Oče je
stalna in zvesta navzočnost in bližina.
Kamor Bog ne more seči kakor s
človeškimi rokami, kamor Bog ne more
priti kakor le s človeškimi nogami, prinaša oče Tvoja nebesa. Blagoslavlja in
objema zemljo in vse zemeljsko v svojih otrocih. Sprejema njihova življenja
in jih prinaša pred tvoje obličje.
Vsak trenutek otresa prah s svojih nog
in tiho stopa v svetišče. Priznava tvojo
svetost in Te časti. Pada na kolena, radostno priznavajoč Tvojo moč nad časi
in vekovi, občudujoč tvoje vzvišeno
dostojanstvo. Posluša tvojo besedo in
si z njenim zlatom napolnjuje prsteno
skodelico za svoje drage.
Tudi velik in mogočen je oče iz Tvoje
veličine in Tvoje vsemogočnosti. Ne
dovoljuje tuzemeljskemu zasenčevati
nebeško kraljestvo. Občuduje in se
čudi, vedno očaran nad razumnostjo
in lepoto, ki jo odkriva v stvareh in ljudeh. V nočnih urah hodi tiho tavat pod
zvezdnato nebo. Napolnjuje si srce s
kraljestvom večnosti, da bi gospodoval nad svojimi in se, ko bodo odraščali,
manjšal med njimi.
Išče Tvojo sveto voljo in se jo vedno
znova uči iskati. Nastavlja svoje uho
k revščini svojega časa in k potrebam
ljudi, pozoren na njihove prošnje za
pomoč in sodelovanje. Izumlja, odkriva, zida in se upira trpljenju. Skrije se
včasih na samo s teboj, pa spet veselo
nazaj k delu.

(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Pogosto so manjše stvari tiste, ki, če jih seštejem, vodijo v katastrofo. Pomembno
je, da sistem za zgodnje opozarjanje deluje – še pravi čas lahko obrnem volan in
se izognem določenim priložnostim za greh. Če vem, da je bolje, da računalnika
ne vzamem v svojo sobo, ga pač pustim pri miru. To je bolje, kot pa da se naslednje jutro vržem na kolena pred Bogom in ga prosim za odpuščanje, ker sem do
zore surfal po umazanih straneh. Zato nikar ne pozabi na uporabo sistema za

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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Kdor Kristusov nauk doume, ima enak občutek kot ptica, ki vse dotlej ni
vedela, da ima peruti, pa se nenadoma zave, da more leteti in biti svobodna
in se ji ni treba ničesar več bati.

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

