– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · maj 2018 –
Jožef, delavec

tor

Atanazij

sre

Filip in Jakob

čet

prvi petek,
Florjan

pet

1
2
3
4

17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

Alojzij Korošec, u. v Avstraliji
na čast sv. Jožefu, za naše može

18:30 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in zahvalo za tri nove maše

17:30 Ravne

skupna molitev in poučevanje O BLAGOSLOVIH

Andreja Markovič, 30. dan




17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

v zahvalo,
spoved od 16,00 naprej
Lojze Hostnik, 30. dan, V. Bl., spov. od 17,20



bolniki: od 8,30 naprej

Mariji na čast;
Franc Turk, 7. obl;





T. Primožič, J. Kraševec
domači

prva sobota,
Angel

sob

5

17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

6.velikonočna ned.
Domink Savio
Jn 15, 9-17

ned

6

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Korošec, 21. obl.
na čast Filipu in Jakobu za sosesko

Gizela

pon

18:30 Vel. Bloke

poljska maša za Vel. Bloke

Viktor

tor

18:30 Ravne

zaobljubljena

Pahomi

sre

18:30 Fara

poljska maša za Novo vas

Vnebohod, Antonin

čet

17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

za vero, upanje in ljubezen
+ Anzeljc, Studeno 3

Fabij

pet

17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

za pomoč Sv. Duha
Terezija Mulc

Leopold Mandič

sob

11
12

18:30 Fara

Franc Drobnič, obl.

7. velikonočna ned.

ned

13

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Milan Žnidaršič, 3. obl
za dr. Grže, Hiti, Zidar, Novak

18:30 Fara

Nada Dolničar in st. Jakopin

18:30 Fara

Franc Pintar

18:30 Fara

za duše v vicah

Bonifacij

pon

Zofija

tor

Janez Nepomuk

sre

Jošt

čet

Erik

pet

Ives, urban

sob

BINKOŠTI
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15
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7:30 Fara

bolniki: od 9,00 naprej

spoved od 16,00
spoved od 17,20

Maj 2018

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Ravnik





I. Kraševec, Z. Korošec
K. Lah-Majkič, A. Vintar



po maši: skupna molitev in poučevanje o BLAGOSLOVIH

božja Beseda ob 19,30

Milka in Fani Premrov

19

11:00 Sv. Trojica
18:30 Fara

v zahvalo za duh. vaje
Franc Zbačnik 1. obl.

ned

20

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ana Kovačič
na čast sv. Duhu za sosesko




M. Žgajnar, M. Ponikvar
domači

MARIJA, MATI
CERKVE
binkoštni pondeljek

pon

21

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

po namenu
poljska maša za Sv. Duha
Franc Marolt, 7. obl.



ob 20,00 večer za žene

Marjeta Kasijska

tor

18:30 Fara

teta Pepca in sorodniki Zakrajšek

Renata, spokornica

sre

18:30 Fara

Tone Urbas

MARIJA POMOČNICA

čet

18:30

za Nžakove



tridnevnica pred prvim sv. obhajilom

Gregor VII

pet

17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

ata Jože in zdravje
Frančiška Milavec

tridnevnica pred prvim sv. obhajilom

Filip Neri

sob

26

18:30 Fara

Franc Rot, obl. in starši




Sveta Trojica,
prvo sv. obhajilo

ned

27

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

po namenu
Karolina Intihar, 30. obl.
za žive in pok. farane obeh župnij




starši prvobhajancev Sv. Trojica
starši prvoobhajancev Bloke

German

pon

18:30

Fara

družina Modic, V. Bl. 61

Maksim Emonski

tor

18:30

Fara

za zdravje na duši in telesu

Kancijan in tovariši

sre

Obiskovanje DM
Sveto RT in Kri

čet

28
29
30
31

18:30 Fara

st. Jakopin

17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

Mariji v zahvalo
na čast Sv. Rešnjemu telesu

Bloke in Sveta Trojica

Majnik – priložnost
za družinsko bogoslužje

za zdravje
Jani Brus

Fara

Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Duhovska
soseska

ob 19,00 za starše prvoobhjancev

17:15 Sv. Trojica
18:30 Fara

22
23
24
25

Čiščenje v soboto:

OZNANILA

Čiščenje cerkve in
okolice v soboto:
starši



tridnevnica pred prvim sv. obhajilom
SPOVED Bloke za starše ob 16,00

Že dolgo se Slovenci v maju spominjamo Marije in mu pravimo kar Marijin mesec.
V cerkvi so vsak večer tako imenovane »šmarnice«, ko se zbiramo in razmišljamo
o Mariji. Tudi doma bi morala te dni imeti Marija posebno mesto. Gre torej za
nekakšne domače »šmarnice«.
Marijino sliko – ki ima po mnogih vernih družinah že
svoje mesto - bi tokrat redno krasili s cvetjem in
morda s prižgano svečko ali kakšno drugačno
lučjo. V veliki kmečki družini ima recimo vsak
od enajstih otrok svojo majhno vazo z rožo,
ki jo sam postavi pred Marijino sliko v kotu, a
tudi oče in mati imata vsak svojo. Družinski
člani, posebno mlajši, se lahko vrste v skrbi
za cvetje.
Morda bi vzeli tudi večji list papirja, nanj
prilepili kakšno Marijino podobico, zraven
pa z velikimi črkami napisali za vsak dan ali za
nekaj dni, morda za vsak teden kakšno misel o njej,
predvsem iz evangelija. Seveda se da takšen družinski
plakat narediti tudi brez slike, zlasti če ni pri roki primerne ...
Če družina obiskuje šmarnice v cerkvi, se lahko zvečer potem pogovorijo o tistem,
kar je bilo povedanega o Mariji ali o kristjanih, ki jo skušajo posnemati, predvsem
v izpolnjevanju svojega življenjskega poslanstva in v ljubezni do Kristusa. Bilo bi
tudi primerno prebrati kakšnega od odlomkov iz evangelijev.

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Glina

Slovenci imamo izredno veliko Marijinih pesmi in je seveda prav ta mesec lepa
prilika, da bi jih skupaj peli, ali zbrani pod Marijinim »kotom« ali pri običajnih
molitvenih prilikah (jed, večer, jutro). Lepo bi bilo, če bi se naučili kakšno novo
pesem. Nenazadnje imamo tudi lepo zbirko CD-jev s takimi pesmimi.
Če vsak dan izmolimo – seveda prirejeno starosti udeležencev – eno od petnajstih
skrivnosti rožnega venca, bomo v enem mesecu dvakrat premislili ta »evangelij
v malem«, kot nekateri pravijo rožnemu vencu. A lepo bi tudi bilo, ko bi sestavili
svojo družinsko molitev Mariji, primerno domačim okoliščinam in družinskemu
ter zakonskemu vzdušju.
Obisk kakšne vaške kapele, Mariji posvečene cerkve ali Božje poti pa bi se v cvetnem mesecu prilegel duši in telesu.

Vse otroke /in starše/ vabimo na Čarno jezero, prireditev na
Rakovniku, sobota 9. junija

Po: Vital Vider, Z očmi Zakoncev
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Zahvala birmancev

Moška skupina

»Bog je ljubezen.« (1 Jn 4,16)

Birmanci smo se že dalj časa pri verouku s katehistinjo pripravljali na prejem zakramenta sv. birme. Konec oktobra smo šli na duhovne vaje, na Veliko soboto smo
imeli duhovno obnovo in aktivno sodelovali pri Svetem tridnevju. Pred samim
praznikom smo imeli tudi devetdnevnico z botri in starši ter posebno srečanje
s škofom. Dobro pripravljeni smo v nedeljo, 15. 4., prejeli sveti zakrament. Zahvaljujemo se gospodu župniku, katehistinji, staršem, botrom in vsem, ki ste nas
podpirali v molitvi.					
Birmanka

Na seminarju je bilo čudovito in doživeto slavljenje. Čudoviti nagovori in pričevanja
gostov. Kako zelo je pomembno brati Sveto pismo vsak dan. Treba je imeti Marijino
srce; odpuščati, da bi lahko Bog deloval v našem življenju. Po Kristusovi krvi sem
ozdravljen. Pri Gospodu je vse mogoče.

Veselje

Petje ob spremljavi kitare in klaviatur me je dvignilo nad težave vsakdanjega življenja. Lahko sem jih videla z drugega zornega kota.

To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas
in da bo vaše veselje dopolnjeno (Jn 15,11).

Vtisi s seminarja za izlitje Svetega Duha –
za oživitev Sv. Duha

Na Blokah smo se ob postnih petkih in naprej srečevali na seminarju za izlitje
Svetega Duha. Prebirali smo knjigo duhovnika Roberta DeGrandisa Pridi v življenje.
Srečanja so sestavljali slavljenje Najsvetejšega, ganljiva pričevanja gostov laikov in
pogovori o tem, kako doživljamo Božjo ljubezen in kako živimo z Bogom v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju je zbranih nekaj vtisov udeležencev.
Na tem seminarju smo imeli priložnost spoznati Božjo besedo, kako je živa, kako
deluje. Gospod se nas je dotaknil in spoznali smo, kako zelo nas ima rad, kaj vse
za nas stori, če se le obrnemo k njemu. Kako pomembno je, da smo vztrajni. V
skupnosti je moč molitve. Vsak je prejel darove Svetega Duha. Bog je radodaren,
če ga prosimo.
Bog mi govori: »Hči, ne boj se, z večno ljubeznijo te ljubim.«

Jezus je živ. Živi med nami. Njegova bližina je zelo osrečujoča, prepričljiva, topla.
Sklanja se k vsakemu od nas in nam je blizu posebej tam, kjer smo ranjeni, nemočni,
potrebni ljubezni. Hvala ti, Jezus.
Knjiga Pridi v življenje je bila odličen pripomoček. Že njen naslov je zelo pomenljiv.
Prebirati jo je treba večkrat in ponavljati molitve za notranje ozdravljenje. Pomembni so bili povzetki vsakega srečanja. Všeč mi je bilo sproščeno vzdušje, glasba in
petje, vsebina govorov; pričevalci so bili odlični, zelo dobro je bilo, da so bili laiki,
vsak v svoji življenjski situaciji. Pomembno je tudi moje lastno pričevanje.
Ta seminar se me je dotaknil. Tako, da sem začutila mir v srcu, večjo ljubezen do
bližnjega. Jezus je vedno z nami, tudi takrat, ko imamo preizkušnje. Ne živimo
samo od zemeljske hrane, ampak tudi od nebeškega kruha. Hvala Jezusu in Mariji.
»Bog je luč in v njem ni nobene teme.« (1 Jn 1,5)

Jezus ozdravlja vsak dan, on je tu med nami. Ozdravlja naše prijatelje in znance.
Sveti Duh je naš prijatelj, ki nas vodi.
»Vse svoje skrbi preložite nanj, kajti on skrbi za vas.« (1 Pt 5,7)

Najbolj milosten trenutek je bil, ko sem sedela pred Najsvetejšim in so položili roke
name in molili nad menoj za izlitje Duha. Občutila sem, da smo med seboj bratje in
sestre. Tekle so solze radosti in popolne izročitve Jezusu. Povabila sem ga v svoje
življenje, družino, zakon, v vse odnose, v svoj strah, nevero, jezo, stiske, utrujenost,
nemoč, slabe dneve.
Kdor Kar človek z eno roko deli, to mu Bog z drugo povračuje.
(slovenski pregovor)


Dobrota ni nikoli zapuščena in osamljena. Tisto govorjenje, da je »dobrota
sirota«, razširjajo ljudje, ki prave dobrote v svojem srcu nikoli niso doživeli.
Dobrota ni sirota, dobrota je Božja, zato pa neskončno bogata.
(Anton Trstenjak)
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Odkrila sem, da so udeleženci zelo preprosti in so me lepo sprejeli v moji stiski. Za
to sem jim zelo hvaležna. Prosim, naj Bog na našo hišo pošlje ljubezen, spoštovanje
in vero.

»Božja ljubezen je izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.« (Rim 5,5)
Pri izlitju Sv. Duha smo dobili veliko darov.
Na seminarju mi je bilo zelo lepo. Želim si, da bi se molitvene skupine obeh župnij
srečevale skupaj, enkrat v eni, drugič v drugi župniji.

Jaz kot ženska

Ni lahko v polnosti živeti kot ženska v vseh vlogah, ki jih imamo v družini in družbi.
Pogledi na žensko so različni, od tega, da mora biti enaka moškemu, do tega, da je
nemalokrat objekt poželenja, da mora ugajati, biti privlačna, lepa. Kako pa se sama
doživljam, kako vidim svojo vlogo, kako živim svojo ženskost v odnosu do sebe in
drugih?
Lepota ženske ni v stasu ali obleki, prihaja od znotraj. Iz tega, kako živi svoje dostojanstvo. Tisto namreč, ki ji ga je dal Bog. Se zavedamo, da smo ljubljene Božje
hčere? Da smo v sebi kraljice? Ali se tako tudi počutimo in ravnamo? Ali lahko delam,
gospodinjim, negujem, vzgajam, služim, odreagiram dostojanstveno kot kraljica?
Če živim svoje dostojanstvo, sem odrešena in svobodna. In nič od zunaj me ne
more zlorabiti. Potem ljubim in služim, ker me to izpolnjuje in osrečuje. Nasprotno,
če moram ugajati, biti gospodovalna, se boriti za prevlado, si nalagati prekomerno
delo, ne sprejemati odgovornosti za svoja dejanja in reakcije, zahtevati, kriviti, očitati, me to ropa dostojanstva.
Če odrešeno živimo svojo ženskost, smo svobodne in lahko prejemamo in se podarjamo, ljubimo. Tako v vse odnose prinašamo življenje in rodovitnost. Za to smo
poklicane. In samo tako lahko resnično srečne.
Ženske smo dragocene in potrebne temu svetu. Jaz in ti. Če želiš odkrivati, kaj ti
govori Jezus na srce, prebujati svojo ženskost v vseh njenih razsežnostih in rasti
ob drugih ženskah, se nam ob tretjih ponedeljkih pridruži na skupini za žene, ki jo
tankočutno usmerja ga. Renata Strmole.				
Petra V. Rot

Otok Pag /od 8.-15. 7./

Zuboviči, sprejme 7-9 družinic, znancev ali prijateljev, čez /neprometno/
cesto je cerkev, ki nam vsak dan podari srečanje z Jezusom /če hočemo/, za
7 Eur na osebo na dan. Vsaka enota ima sanitarije, možnost kuhanja in 3-4.
postelje. Prijave do 20. maja gospe Martini, z akontacijo 50 EUR.

KOSILO – »Zakaj vendar ne prideš h kosilu takoj, ko te pokličem?« vpraša mama
svojega sinka. – »Mama, slišal sem te šele, ko si poklicala tretjič.«
ŠOLSKI SPIS – Luka sošolcu Petru med odmorom: »Danes pa se mi za šolski spis
ni porodila niti ena samcata misel. Zato sem na koncu oddal kar prazen list.« –
»Meni se je zgodilo enako. Upajmo, da učitelj ne bo mislil, da sva eden od drugega prepisovala.«

V soboto 14. aprila smo
se trije člani moške skupine odpravili v Ljubljano do cerkve Sv. Jožefa
na
prvo
tradicionalno
moško srečanje. Ker razen
časovnice nisem poznal
vsebine programa, sem se
odpravil kar malo na slepo,
vendar nisem bil razočaran.
Po sveti maši, ki jo je daroval nadškof Zore, smo imeli
najprej predavanje, kaj
sploh pomeni biti moški, oz.
kako s prevzemom odgovornosti postati kar najboljši
član skupnosti, načrt, ki ga
je Bog ponudil vsakemu
izmed nas. Nato smo odšli
v manjše skupine, v katerih
smo govorili o svojih izkušnjah – odraščanju, življenjskih
odločitvah, zakaj sploh
vidimo korist v druženju
ob resnejših temah. Ker
smo po takšnih temah
potrebovali malo odmora,
smo se prosto družili ob
kosilu, nato pa nadaljevali
z vodenim pogovorom.
Sam sem šel na pogovor,
ki ga je vodil duhovnik dr.
Plut-Šolc, z naslovom »Poslan kot bojevnik ali vojak?«,
kjer je beseda tekla o vzgoji
mladih, našem domoljublju,
naši kulturi v luči migracij
ter s primerjavo z bližnjim
vzhodom, kjer je voditelj skupine kot vojaški vikar tudi
služboval.
Meni je bil najzanimivejši
duh celotnega srečanja, saj
sem videl može, ki se zavedajo, da sreča v življenju ne
pride zastonj in iz sebičnosti. Hkrati pa je bila super tudi
odkritost pogovora, saj sem
zaradi obljube molčečnosti
izvedel kar nekaj izkušenj, ki
mi bodo znale priti prav.

Lojzetu v Slovo

Dragi gospod Lojze,
v župnijah Bloke in Sveta Trojica si župnikoval
med leti 2000 in 2011. Znano je, da se v naših
župnijah po kaplanskih službah naredijo pravi
župniki. Ti si bil gotovo eden izmed njih. Tvoja
leta župnikovanja pri nas, so bila uspešna,
delavna, inovativna. Obnavljal si podružnične
cerkve, kapelice, župnišča in dvorano. Župnijski cerkvi sta dobili novo streho, prenovo
zvonika, naredila se je drenaža, novo ogrevanje, urejali sta se okolici obeh župnišč.
Poleg vsega gospodarskega dela pa si želel
in postal župnik in človek, ki je znal prisluhniti vsakemu, ki ga je srečal na poti ali pa je
pozvonil na tvojih vratih.
Tvoje delo je v obeh župnijah pustilo neizbrisen pečat. V letih ko si bil med nami, so začeli
rasti trije duhovni poklici. Trije novi pastirji.
Tudi drugače si bil zelo aktiven. Kjerkoli se je
kaj dogajalo, naj bo to gasilska veselica, mlaji
ali kakšno drugo praznovanje, si bil ti poleg.
Zato sta te tudi oba gasilska društva imenovala za častnega člana, na kar si bil zelo ponosen.
Rad si bil med nami in še vedno si se rad
vračal na Bloško planoto. S tvojima zdajšnjima
župnijama smo radi skupaj romali v Rim in
Međugorje.
Dragi prijatelj Lojze. Ob nedavni izgubi moža si
bil naši družini steber opore in tolažbe, za kar
smo ti neizmerno hvaležni.
Lojze, v naših srcih so ostali delčki tebe do
tedaj, ko se snidemo skupaj pri Očetu.
Počivaj v Gospodovem miru.
+++++
Na povratku s pogreba so nekateri v avtobusu
želeli v spomin na pokojnega darovati za sv. maše.
Nabralo se je za 23 sv. maš. 10 od teh smo oddali
na škofijo, druge pa bomo opravili v farni cerkvi 1x
na mesec ob sobotah ali nedeljah, ko je prisotnih
največ ljudi.
Ob maši na 8. dan za pokojnega so prisotni darovali še 155,5 Eura, kar smo poslali s.Vesni za njeno
bolnico v misijonih.
Vsem naj Bog povrne za vaše sočutje, molitve in
darežljivost!

Andraž Ponikvar

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

MUHE – »Včeraj sem ubil deset muh,« se pohvali Matej. »Pet ženskega in pet
moškega spola,« doda. – »Kako pa veš pri muhah, če so ženskega ali moškega
spola?« – »Moške so bile na očetovem kozarcu, ženske pa na maminem ogledalu!«

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