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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

April 2019

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · april 2019 –

Življenje je lepo 
Življenje je lepo, Gospod; 

in rad bi ga utrgal nekako tako, kot nabiramo cvetje 
v pomladnem jutru. 

Prav dobro vem, moj Gospod, 

da cvetje požene iz tal šele po koncu dolge zime, 
med katero je vladala smrt. 

Oprosti mi, Gospod, 

da ne verujem dovolj v pomlad življenja, 

da se mi življenje prepogosto zdi kot dolga zima, 

ki ne neha žalovati za odpadlim listjem in cvetjem, ki ga ni …

Vendar pa z vsemi močmi verujem v tebe, Gospod, 

toda ob tvojem grobu se spotaknem, čeprav vidim, da je prazen. 

In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo, 

da so te videli živega, sem kot Tomaž: 

čutim potrebo, da te vidim in da te otipam. 

Iz vsega srca te prosim, Gospod, 

daj mi dovolj zveste ljubezni, 

da bom upal v pomlad trdneje kot v zimo, 

da mi bo izza smrtnih senc velikega petka 

sijala vera v zmagoslavno jutro Vstajenja.

Da, Gospod, življenje je lepo, kajti tvoj Oče ga ustvarja. 

Življenje je lepo, kajti ti nam ga znova daješ, ko ga izgubimo. 

Življenje je lepo, ker je to tvoje Življenje, darovano za nas.

Michel Quoist – Zakladnica molitve

Irena in Agapa, muč. pon 1 18:00 Fara Jože Grbec  
Frančišek  Pavelski, 

red. ust.
tor 2 10:00

17:00
Sv. Trojica
Sv. Trojica

na čast SRT
sklep: st.in vsi + Milavec

Sikst I., pp - muč. sre 3 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše  srečanje molilcev iz vseh mol. skupinah
Kako ozdr. rod. koren. Beri str. 73-89.

Izidor, šk., c.uč. čet 4 7:30
17:30

Fara
Fara

Hren
Dana Anzeljc, 8.dan 

20,30-21,30 tiho čaščenje SRT
bolniki od 9,00 naprej

prvi petek pet 5
17:00
18:30  

Sv. Trojica
Fara

Lojze Hostnik, 1. obl. smrti
starši Mikelj in Lužar



pred mašo možnost spovedi
pred mašo možnost spovedi
bolniki od 9,00 naprej

prva sobota sob 6 17:00
18:30

Sv. Trojica
Fara

v zahvalo za posvetitev M. in J. Srcu
Zvonimir Zgonec, 4. obl.




Čiščenje: Sv. Tr.: L. Vrh-Bočkovo; Bloke: Studenec
bralci beril v Stični, odhod ob 7,45

5. postna nedelja ned 7
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Alojz Hiti, 4. obl. in sorodniki
Tone Oražem, 3. obl.




T. Primožič in J. Kraševec     
M. Bačnik, J. Ponikvar

Križev pot, sv. Urh ob 14h
možnost spovedi od 13,00–13,50
možnost spovedi od 14,00–15.30

Valter, op. pon 8 19:00 Fara starši Zakrajšek, Vel. Vrh  po maši sv. pismo za odrasle

Hugo, šk. tor 9 18:00 Fara Pupis in Pakiž

Ezekiel, pr. sre 10 19:00 Fara starši Dobravec in Nežka Marolt

Stanislav, šk., muč. čet 11 7:30  Fara Magda Pesič 20,30-21,30 tiho čaščenje SRT

Viktor, muč. pet 12
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
Velike Bloke
Fara

Marjeta Turk
poljska maša za V. Bloke
Kristina Zbačnik, 30. dan

Ida, red. sob 13 19:00 Fara Ana Okorn  Čiščenje: Sv. Tr.: Slugovo–Malni; Bloke: Runarsko

6. postna nedelja – 
cvetna

ned 14
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
starši Korošec, Hiteno
Viljem Milavec




I. Kraševec in K. Golob       
A. Premrov, M. Jakopin                

Križev pot ob spovedi
Spoved Sv. Trojica 12,45–13,35
Spoved Fara 14,00–15,30

Teodor, muč. pon 15  19:00 Fara Franc Hrbljan

Benedikt, spok. tor 16  18:00 Fara Franc Zbačnik  

Izidor, men. sre 17 19:00 Fara Ciril Tanko, 5. obl. in starši

 Veliki četrtek čet 18 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Milan Otoničar, 22. obl.
Stane Zakrajšek, Strmca

do 21,30 z Jezusom na Oljski gori

Veliki petek pet 19 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

obredi velikega petka
obredi velikega petka

molitev devetdnevnice NA ČAST
BOŽJEMU USMILJENJU

Velika sobota sob 20  20:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

Janez Kraševec, Jeršanovo
Stanko Perušek, 15. obl.

  Čiščenje: Sv. Tr.: Lovr.–Zales; Bloke: Ravne

Velika noč ned 21
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

Vstajenjska procesija, za žive in + farane obeh ž.
Vstajenjska procesija, Karel Intihar
pokojni iz družin Rudolf in Urbas




Z. Korošec in M. Žgajnar
A. Jakopin, T. Drobnič

 Velikonočni 
ponedeljek

pon 22 17:00
19:00

Sv. Urh
Fara

Mery in Jože Mazij
 Dana Anzeljc, 30. dan

Velikonočna osmina tor 23 sv. maša drugje  

Velikonočna osmina sre 24 sv. maša drugje

Velikonočna osmina čet 25 17:00 Velike Bloke zaobljubljena sv. maša na čast sv. Marku 20,30-21,30 tiho čaščenje SRT

Velikonočna osmina pet 26 sv. maša drugje

Velikonočna osmina sob 27  19:00 Fara Stanislav Klančar  Čiščenje: Sv. Tr.: Jeršanovo; Bloke: Vel. Vrh

2. vel. nedelja, bela,
nedelja Božjega 

usmiljenja
ned 28

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Milan Žnidaršič, 4. obl. in starši
Milka Mlakar, obl., Ravme




M. Ponikvar in R. Žgajnar
S. in M. Drobnič

Katarina Sienska, dev., c. uč. pon 29 19:00 Fara Julka Grže, obl.

Jožef Kotolengo, red.ust. tor 30   sv. maša drugje
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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

Oddane sv. maše
Za +Čampa 1x daroval nn; za mamo in st. Plos 1x daroval nn; st. Prezelj 1x darov-
al nn; Rezko Plos 1x daroval nn; dr. Dobravec, Anka Avžlahar, Mesec Marija 1x 
daroval nn;

Morje poleti
Že petič mogoče počitnice o. Pag–Zuboviči: 7 dni 60 EU na osebo /8,57 na dan/, 
kuhamo sami. Od 7.–14. 7. Prijava, vplačilo 30 eur do 15. 5. go. Martini I.

Ribniški pasijon: daritev za grehe sveta
bo v SODRAŽICI, 13. 4. ob 19,00 in RIBNICI, 22. 4. ob 19,00. Vredno ogleda! 
Prostovoljni prispevki!

Člani ŽPS v Ljubljani
4 od 29 članov obeh ŽPS se je podalo v Ljubljano na srečanje, ki je potekalo 9. oz. 
23.marca v Škofijski gimnaziji. Delali smo po skupinah: bogoslužje: bogoslužje in 
sodelavci; oznanjevanje: mladi, odrasli, spletne starani; dobrodelnost: kaj ž. daje; 
živo občestvo: org. župnij. dne, žegnanja; vodenje/organizacija sej ŽPS, skupin. 

V skupini za dobrodelnost smo se takole pogovarjali:

Poleg splošno znanih karitativnih dejavnostih /delitev hrane, plačevanje položnic, 
podpore pri učenju, obiskovanju bolnikov, delitev obleke …/ smo se pogovarja-
li tudi o aktualnih problemih slovenske Cerkve in iskanju najmanj bolečih poti 
rešitve.

Spregovorila je statistika … manj duhovnikov in manj vernikov zahteva od nas 
dejavnejši pristop do cerkvenega in tudi političnega življenja kristjanov.

Stojimo pred izbiro ’nagajanja’ pri trudu za življenje po veri v prihodnosti ali pa 
poiskušati zavestno in z dogovori najti optimalne rešitve. Vsem nam bo laže, če 
gremo težavam naproti s pozitivno naravnanostjo.

Zavedli smo se dejstva, da je Jezus navzoč v naši in vaši cerkvi, da je povsod. To je 
prednost, ki jo najboj občutim med počitnicami, npr. na Hrvaškem.

Težava je torej v načinu razmišljanja. O diakoniji nam je spregovoril novomašnik. 
Je nov način življenja v ’Jezusovem stilu’. Evangelij bo rešil Cerkev in že deluje, mi 
se mu moramo le pridružiti. To pa, mislim, je bila glavna misel našega druženja.

Karitas je zadnja od petih dejavnosti diakonije – torej življenja na Jezusov način.
Diakonija je način življenja v skupnosti pa ne na način, kot ga poznajo združenja, 
ki so povezana z enakimi interesi, ampak kot živa občestva, z različnimi osebnos-
tmi, ki jih združuje približevanje Jezusovim idealom.

Moč za to pa dobimo v zakramentih.

In še stavek, ki se me je najbolj dotaknil: »… ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal 
vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu …« mi verujemo, da smo na 
poti od obale spočetja, do obale večnega življenja in da nam je na tej poti vse 
podarjeno (od Boga) in lahko te darove z veseljem delimo z drugimi.  

R.P.

Govorica križa in smrti 
je dopolnjena z govorico vstajenja. 

V vstajenju najde človek 
povsem novo luč, ki mu pomaga, 
da si utira pot skozi gosto temo 

ponižanj, dvomov, 
obupovanja in preganjanja.

(sv. Janez Pavel II.)

naj ta nova luč iz odprtega groba zasije tudi meni in tebi

Kako je ljubil Jezus?

Tudi Jezus se je znašel v stiski
Evangelist Luka nam v pasijonu prikazuje tudi vrhunec Jezusove molitve. Jezus 
moli na Oljski gori in se bori z Božjo voljo. Tedaj se mu prikaže angel iz nebes in 
ga krepča. Molitev ni vselej samo izkušnja miru. Lahko je tudi boleče bojevanje 
z Božjo voljo. Toda Bog pošilja molivcu svojega angela, da bi mu podelil novo 
moč. Vendar angel Jezusa ne obvaruje pred strahom. Spričo strahu se poti. Toda 
ravno sedaj moli še vztrajneje (Lk 22,44). Ta prizor molitve na Oljski gori pripov-
eduje Luka zaradi stiske, ki jo imajo mnogi z molitvijo, tako danes kakor takrat. 
V molitvi pogosto doživljamo temo. Imamo vtis, da gre naša molitev v prazno. 
Nič ne koristi. Nič se ne zgodi. Bog se skriva za debelim zidom. Zdi se, da molči. 
Ker ne prodremo do Boga, nam gre kaj pogosto kakor učencem. Zaspimo. Naša 
molitev zaspi. In Jezus nas mora prebuditi: »Vstanite in molíte, da ne pridete 
v skušnjavo« (Lk 22,46). Prišli bomo v enake stiske kakor Jezus, v osamljenost, 
strah, zapuščenost, v stisko in trpljenje. Molitev je za nas pot, da bomo kakor 
Jezus uspešno prestali skušnjave in se tudi v največji stiski oklepali Boga.

Molitev na Oljski gori očitno daje Jezusu moč, da na poti pasijona vzdrži. Daje mu 
gotovost, da tudi v smrti ne more pasti iz dobrih Božjih rok. Jezusova molitev pa 
doseže vrhunec v njegovi molitvi na križu. Ko visi na križu, Jezus ne moli samo 
zase, ampak tudi za svoje morilce: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 
23,34). In Jezus umre z besedo molitve na ustnicah. To je verz iz Ps 31, iz judovske 
večerne molitve. Kakor pobožen Jud moli Jezus na koncu svojega življenja: »Oče, 
v tvoje roke izročam svojega duha« (Lk 23,46). Toda Jezus doda besedam psal-
ma svoj Abba-nagovor. Prav na križu nagovarja Boga nežno kot svojega Očeta. V 
smrti se vrača k Očetu. Kljub vsej grozi Jezus v molitvi vzdrži in ostane tako sredi 
svoje največje stiske v odnosu z Bogom. Da, odnos z Bogom ga osvobaja od moči 
ljudi. Nad njim ne morejo triumfirati niti njegovi morilci. 

Po: A. Grün, Jezus – veselo oznanilo

Naše življenje se odigrava 
pred budnim očesom Boga Očeta

 na velikanski dlani 
njegove previdnosti. 

Pod takim nadzorstvom 
sem popolnoma varen.

(Blaise Pascal)

Jezus je pri zadnji večerji s svojimi prijatelji, preden ga je Juda izdal in preden 
so ga  prijeli in obsodili na smrt na križu, povzel vse svoje življenje in svoj nauk 
v zapovedi ljubezni. To je Jezusova oporoka, ki jo je zapustil prijateljem: apos-
tolom, ki so v zadnjih treh letih njegovega zemeljskega življenja hodili z njim in 
ga imeli radi, in vsem tistim, ki se bodo kdaj odločili, da bodo njegovi prijatelji 
in bodo hodili za njim v prihodnosti, vse do konca sveta. Prijateljem, ki so bili 
žalostni, ker jim je povedal, da ga kmalu ne bodo več imeli med seboj tako kot 
prej, je dal merilo za odločanje, kako naj živijo, vsak dan in z vsakim človekom, 
tako kot je živel on: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem 
vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Po tem bodo vsi spoznali, da ste 
moji učenci,  če boste med seboj imeli ljubezen« (Jn 13,34–35).

Od tistega večera je razpoznavni znak kristjanov, njihova osebna izkaznica to, da 
se v življenju odločajo za dobro po Jezusovem merilu  zapovedi ljubezni.

Ko je Jezus zapuščal dvorano zadnje večerje, v kateri so obhajali pasho, je svojim 
prijateljem dejal: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« Da bi zapoved 
dobro razumeli in je ne bi nikoli pozabili, je tudi pozneje večkrat ponovil: »Vi ste 
moji prijatelji, če delate, kar vam naročam … To vam naročam, da se ljubite med 
seboj« (Jn 15,14.17).

Učenci so sami dobro vedeli in si zapomnili, kolikokrat je bil potrpežljiv z njimi, ko 
česa niso mogli ali niso hoteli razumeti, in kolikokrat jim je odpustil, ko so delali 
napake. In dobro so vedeli, kako je Jezus ljubil vse ljudi in je številnim pomagal, 
da so spet našli zdravje in veselje ter  znova imeli možnost živeti skupaj z drugimi. 
Učencem so ostajala v zelo živem spominu najbolj presenetljiva dejanja njegove 
dobrote; nekatera izmed teh so zapisana v štirih evangelijih. Tudi vi jih morate 
spoznati, da boste odkrili, kako velik je Jezus. Ljudje smo se namreč pripravljeni 
držati nasvetov koga drugega in izpolnjevati njegova naročila, samo če ga visoko 
cenimo in če mislimo, da ga je vredno posnemati in hoditi za njim. 

Jezusovo zapoved ljubezni bomo izbrali kot merilo za svoje življenje, če bomo 
postali njegovi občudovalci, njegovi ‚fani‘, navdušeni privrženci.

Povzeto po: T. Lasconi, Tudi jaz hodim k spovedi

POKLIC – »Moj sin bo gotovo inženir,« reče prva mamica, »ker vsako igračko, ki jo 
dobi, razdre in jo potem spet sestavi.«  – »Moj bo odvetnik,« reče ponosno druga, 
»nenehno se prepira s prijatelji.« – »Moj bo pa zanesljivo natakar,« vzdihne tretja, 
»sploh ne pride, ko ga pokličem.« 

SINDIKAT – »Mravlje delajo brez odmora več kot pol dneva, in to vsak dan,« razlaga 
profesorica biologije. –  »Kaj nam to pove?« – »Da imajo slabo organiziran sindikat,« 
se oglasi Miha.

HOTELSKA SOBA – V hotelu: »Imate morda kakšno prazno sobo?« – »Žal je vse 
zasedeno.« – »Kaj pa, če bi prišla angleška kraljica?« – »No, potem bi se že kaj našlo.« 
–  »Dajte mi torej to, kar bi se že našlo, kraljice zagotovo ne bo.«


