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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Junij 2014

– Junij 2014 –
7. VELIKONOČNA NEDELJ 

JN 17,1-11a 
VRTNICE

ned 1
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Pirman 
Jože in starši Pakiž




Rok Žgajnar, Tamara Kraševec
Ana Jakopin, Tone Drobnič

Marcelin in Peter pon 2 19:00 Fara Lah, Studenec   

Karel Lwanga , ugandski m. tor 3 19:00 Fara Ivana Hiti, obl.   

Frančišek Carraciolo sre 4  duhovniški dan – sv. maša drugje  4. in 7. razred imata spoved v četrtek po šoli

Bonifacij čet 5 19:00 Sv.Trojica v zahvalo in na čast Sv. Duhu  po maši molitev /člani vseh skupin/ 

Norbert  
prvi petek pet 6

17:00
18:00
19:00

V. Bloke                
Sv. Trojica
Fara

Jakob Škrabec, obl. 
Janez Klančar, 5. obl. 
Alojzij in Ana Turk, Mimi in Srečko Škof


 

20,15 mladi 
celonočna molitev po sv. maši

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Troj.-Mramorovo
Bloke: Studeno

prvi muč. tržaške Cerkve 
prva sobota sob 7   

19:00 Fara
8,00 romanje šmarničarjev
Franc Rot, 4. obl., Studenec




BEDENJE in branje  SV. PISMA OD 20-22h; klicanje Sv. Duha 
Priprava na  ORATORIJ

BINKOŠTI 
Jn 20,19-23 ned 8

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Duh

za žive in + farane obeh župnij
družini Lipovec in Braniselj
na čast Sv. Duhu – za sosesko




Viktor Jerič, Fani Seljak
domači bralci

Marija , Mati Cerkve-
binkoštni ponedeljek pon 9

17,30 
18:30
19:30

Sv. Urh
Fara 
Sv. Duh

poljska maša za sosesko
Jaklič
Stane Kraševec, 30. dan

 20,00 za odrasle: PRILIKE

Bogumil Poljski tor 10 sv. maša drugje

Barnaba, ap. sre 11  19:30 Fara poljska maša za Vel. Vrh   20,00 molitvena skupina

Eskil čet 12 7:30     Fara Marija Marolt  
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka 
Bloke: FaraAnton Padovanski pet 13

17:00 
18:00
19:00

Metulje 
Sv. Trojica 
V. Bloke

poljska maša za Metulje
poljska maša za Sv. Trojico
za nasilno umorjene Bločane-fatimska pobožnost

 20,30 mladi: zaključek, piknik, 
odbojka

Valerij in Rufin sob 14 19:30 Fara Rok Zakrajšek, darovali sošolci  priprava na ORATORIJ

NEDELJA SV. TROJICE  
Jn 3,16-18 ned 15

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Metulje

za žive in + farane obeh župnij
na čast Sv. Trojici, žegnanje – prvo sv. obhajilo 
na čast Sv. Antonu Pad. – za sosesko




Ivanka Kuclar, Jerca Žnidaršič
domači bralci

Beno iz Meissna pon 16  20:00 Fara sin, mož in stari starši Palčič    

Rajner, samotar tor 17  20:00 Sv. Urh Frančiška Strle in + Volkovi, Polšeče 

Gregor Jane Barbarigo sre 18 20:00 Fara maša za notr. ozdravljanje

SVETO REŠNJE TELO 
IN KRI 

Jn 6,51-58
čet 19

8:00
18:30
20:00

V. Bloke
Sv. Trojica
Fara

Modic Anton, obl. 
za farane obeh župnij 
Ivanka Žnidaršič in st. Šega

 PRAZNIK NAŠE LJUBEZNI 
DO JEZUSA Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Hribarjevo-Rožance 
Bloke: TopolAdalbert pet 20 8:00

18:00
Sv. Trojica 
Fara ! ! ! !

za zdravje
Franc Mlakar

 
  

Alojzij Gonzaga sob 21 19:30 Fara Amalija Simčič 


priprava na ORATORIJ
21,00 celonoč bed. Sv. Troj.

9,00 DAN MINISTRANTOV 
V CERKNICI

12. ned. med letom  
Mt 10,26-33 ned 22

6:30
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Studeno

Franc Grže, obl., Telovska procesija
Jože Zakrajšek, obl., Telovska procesija
na čast Janezu Krstniku – za sosesko




Marija in Ana Hiti
domači bralci

Jožef Cafasso pon 23  20:00 Sv. Duh poljska maša za Sv. Duh   

Rojstvo Janeza krstnika tor 24 20:00 Studeno poljska maša za Studeno

Dan državnosti sre 25 20:00 V. Bloke Marija in Viktor Meden  ORATORIJ NA BLOKAH                       mol. skup. po maši

Jožefmarija Escriva čet 26 7:30 Fara Bojan Marolt in sestra Mojca  ORATORIJ NA BLOKAH Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:Lepi vrh-Bočkovo 
Bloke: MetuljeSrce Jezusovo pet 27 18:30

 20:00
Sv. Trojica
Fara

Marija Mramor, 30. dan 
st. Mišič




ORATORIJ NA BLOKAH
20,30 odbojka po maši

Srce Marijino sob 28 20:00 Fara dr. Turk, Hudi Vrh  ORATORIJ – zaključek

PETER IN PAVEL, apostola 
Mt 16,13-19 ned 29

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Studenec

za žive in + farane obeh župnij
st. Krajc 
na čast sv. Petru – za sosesko




Sonja in Metod Kraševec
domači bralci

Prvi mučenci rimske Cerkve pon 30  20:00 Fara Jožef Modic, Volčje    

Papež Frančišek

S soočenjem, z razpravo in molitvijo 
se rešujejo spori v Cerkvi 

Berilo iz Apostolskih del prikaže, da so se tudi v prvotni Cerkvi pojavile napetosti in nestrinjanja. 
V življenju so vedno spori, problem pa je, kako se z njimi soočiti. Do tistega trenutka je edinost 
krščanske skupnosti spodbujala pripadnost edinemu narodu in kulturi, torej judovskemu. Toda, ko 
se je krščanstvo, po Jezusovem hotenju namenjeno vsem ljudstvom, odprlo grškemu kulturnemu 
prostoru, ni bilo več te homogenosti in so se pojavile prve težave. V tem trenutku se je začelo 
širiti nezadovoljstvo, negodovanja, prav tako glasovi, da se z dajanjem prednosti enim zanemarja 
druge. Vse to se dogaja tudi po naših župnijah. Skupnost je pri pomoči revežem kot so vdove, 
sirote ter raznovrsti ubožci, kot se zdi, dajala prednost pred drugimi kristjanom iz judovstva.« 

Papež Frančišek je opoldanski nagovor množici vernikov o prvih napetostih v prvotni Cerkvi 
nadaljeval z besedami: »Tedaj so apostoli vzeli ta spor v svoje roke. Sklicali so razširjeno srečanje 
skupaj z učenci, ter skupaj razpravljali o nastalem vprašanju. Težav se nikakor ne reši tako, da se 
dela, kot da jih ni. Lepo je to pristno soočenje med pastirji in verniki, ki je pripeljalo do razdelitve 
nalog. Apostoli so predlagali to, kar so vsi sprejeli, da se bodo posvetili molitvi in službi Besede, 
medtem ko bo sedem mož, diakonov, skrbelo za strežbo pri mizi za uboge. Teh sedmih niso 
izbrali zato, ker so bili v tem poslu izvedenci, temveč ker so bili pošteni in na dobrem glasu, polni 
Svetega Duha in modrosti. V službo so bili umeščeni, ko so apostoli nanje položili roke.

Tako so prešli iz nezadovoljstva, godrnjanja, 
glasov, da se pri strežbi daje prednost in tako 
ustvarja neenakost, do rešitve problema. S 
soočenjem, z razpravo in molitvijo se rešu-
jejo spori v Cerkvi. Soočiti se, razpravljati in 
moliti! Medtem ko nas govorice, zavisti, ljubo-
sumje, nikoli ne morejo pripeljati do soglasja, 
složnosti ali miru. Sveti Duh pa je bil tisti, ki 
je okronal ta sporazum. Po tem razumemo, da 
če se pustimo voditi Svetemu Duhu, nas ta 
pripelje do soglasja, edinosti in do spoštovan-
ja različnih darov ter nadarjenosti. Ste dobro 
razumeli? Nobenih govoric, nobene zavisti, 
nobenega ljubosumja. Ste razumeli?

Devica Marija naj nam pomaga, da bomo učljivi Svetemu Duhu in se bomo tako med seboj 
spoštovali ter bomo vedno globlje prišli skupaj v veri in karitativni ljubezni ter tako imeli srce 
odprto za potrebe bratov in sester.

Besedilo je s spletne strani Radia Vatikan Obisk bolnikov
Obisk bolnikov bo v četrtek, 5. 6. od 9:00 naprej in v petek, 6. 6. od 8:30 naprej.

Morda je še kdo hudo ali dolgo bolan in bi si želel srečanja z Jezusom. PROSIM, SPOROČITE!

Pomembni datumi: 8. 6. Binkošti, žegnanje v cerkvi Sv. Duha; 15. 6. žegnanje pri Sv. 
Trojici in žegnanje v Metuljah na čast sv. Antonu Pad; 18. 6. maša za notr. ozdravljenje ob 20h; 19. 6. 
praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi (procesija pri Fari 22. 6. ob 6,30 in pri Sv. Trojici ob 8,30); 
22. 6. žegnanje na čast sv. Janezu Krstniku Studeno; 29. 6. žegnanje na čast sv. Petru Studenec.



Zakramenti

Tri božje kreposti
Kaj je vest? Vest je notranji glas v človeku, ki ga spodbuja, da brezpogojno stori dobro in se izogne 
zlu. Hkrati je to sposobnost, da lahko loči eno od drugega. Po vesti govori človek Bogu. Nikogar ni 
dovoljeno siliti, da bi ravnal proti svoji vesti, če se njegovo delovanje odvija znotraj meja SKUPNE-
GA BLAGRA. Ali lahko svojo vest oblikujemo? Da, celo morali bi jo oblikovati. Vest, ki je vsakemu 
z razumom obdarjenemu človeku prirojena, lahko postane napačno usmerjena in zadušena. Zato 
jo moramo vedno oblikovati v lep, fin instrument pravilnega ravnanja. Če je kdo temeljito preveril 
in prišel do trdne presoje, potem mora v danih okoliščinah slediti svojemu notranjemu glasu, tudi 
s tveganjem, da bo storil kaj narobe. 

Kaj razumemo pod »krepostjo«? Krepost je 
notranja drža, pozitivna navada, v službo za 
dobro vzeta strast. Na sebi moramo delati, da 
lahko svobodno, z veseljem in z lahkotnostjo 
delamo dobro. K temu pripomore v prvi vrsti 
trdna vera v Boga, toda tudi to, da živimo 
krepostno, to pomeni, da z Božjo pomočjo ob-
likujemo v sebi trdno obvladovanje, da se ne 
predajamo neurejenim strastem ter da moči 
razuma in volje vedno odločneje usmerjamo k 
dobremu.Razumni postanemo tako, da se naučimo razlikovati pomembnejše od manj pomembne-
ga, si postaviti prave cilje in izbrati najboljša sredstva, da te bi te cilje dosegli. Pravično ravnamo 
tako, da vedno pazimo na to, da damo Bogu in bližnjim, kar jim pripada. Kdor je srčen, se trajno 
zavzema za dobro, ki ga je kot takega spoznal, tudi če bi moral v ekstremnem primeru za to 
žrtvovati svoje življenje. Zmernost je krepost, ker se je nezmernost na vseh področjih izkazala 
kot uničujoča sila. 

Katere so tri božje kreposti? Božje kreposti so vera, upanje in ljubezen. Imenujejo se božje, 
ker imajo v Bogu svoj temelj, se neposredno nanašajo na Boga in so za nas ljudi pot, po kateri 
neposredno gremo k Bogu. Tudi vera, upanje in ljubezen so prave, od Boga svobodno podarjene 
moči, ki jih človek lahko z Božjo milostjo razvija in izgrajuje, da si pridobi »življenje v izobilju«. Kaj 
je vera? Vera je Božja krepost (moč), s katero verujemo v Boga in sprejemamo za resnico vse, kar 
nam je razodel. Z vero se z Bogom osebno povezujemo. Kaj je upanje? Upanje je božja krepost, 
s katero močno in vztrajno hrepenimo po tem, za kar smo na zemlji: da častimo Boga in mu 
služimo; prav v tem je naša prava sreča: najti v Bogu svojo izpolnitev; in naša dokončna domovina 
je: v Bogu. Kaj je ljubezen? Ljubezen je božja krepost (moč), v kateri se lahko  mi, ki smo sami 
najprej ljubljeni od Boga, predajamo Bogu, smo z njim zedinjeni, da lahko tudi druge zaradi Božje 
volje brez pomislekov in prisrčno sprejemamo, in sicer tako, kot sprejemamo sami sebe. 

Romanje v Paray le Monial
Slovensko ROMANJE V PARAY LE MONIAL in duhovne vaje bodo od 18. do 25. julija.To je kraj 
razodetja ljubezni Jezusovega Srca do vsakega človeke. Srečanje z Njegovim srcem se močno 
dotakne vsakogar, nam da novih moči, od tam se vračamo z novim načrtom za življenje. Na naši 
poti se najprej v Arsu priporočimo sv. Janezu Mariji Vianeyu, nazaj grede pa zaključimo pri Mariji 
v gorskem svetišču La Salette. Prijave domačemu župniku (vplačilo 100 EUR), celotna cena 280 
EUR ali na 02/8181412 ali 040/83-43-89, vsaj do 25. junija.

150 let župnije Sv. Vid
Dne 15. junija ob 16,00 bo v župniji Sv. Vid posebna slovesnost. Mineva 150 let od ustanovitve te 
župnije, ki se je takrat ‚rodila‘ iz župnije Bloke in zaživela svoje župnijsko duhovno življenje. Veseli-
mo se vsega dobrega, kar je Bog od takrat storil v življenju nove župnije. Pridimo k skupni zahvali!

·  2  · ·  3  · ·  4  ·

Župnik: Anton Marinko  ·  041-55-28-29

Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu. 

Dobrododošli kadarkoli sem doma.

Fara 18, 1385 Nova vas  ·  01-7098-930  ·  zupnijabloke@gmail.com

Birma pri Sv. Trojici
Na Velikonočni ponedeljek je bilo v naši župniji 
nadvse slovesno. K zakramentu svete birme je 
pristopilo pet fantov: David, Lovrenc, Klemen, 
Alen in Pavel. Gospod birmovalec je celo 
občestvo, predvsem pa birmance, opogumil v 
veri. Po maši smo praznovanje nadaljevali v 
župnjišču. Naj darovi Sv. Duha v birmancih in 
v vseh nas obrodijo obilen sad.  

Albina

Birma pri Fari

Birmanci (od leve): Gregor, Izak, Jernej, Martin, Jan, Nik, Jaka, Mitja. 
Birmanke (od leve): Nika Z., Anita, Teja, Veronika, Laura, Nika K.

Sv. obhajilo 18. maj 2014
Naši prvoobhajanci (Lili, Petra, Klara, Aljaž, Jan, Alen)  so povedali:

Oratorij
Na razpolago so prijavni listki za letošnji oratorij, ki bo na Blokah od 25.-28. junija.

Duhovne vaje za srednješolce
VSE, KI SO KONČALI OSNOVNO ŠOLO VABIMO NA TEDEN DUHOVNOSTI V STRŽIŠČU nad 
Baško grapo v času od 27. 7. do 3. 8. Prijave zbira Martin Grže.

Šopek, šopki
Kot otroci smo  z   izletov  vedno mami prinesli  šopek cvetja. Travniških, gozdnih, tudi z najvišjih 
vrhov: murke, avrikelj, redko planiko. Spomin, izraz ljubezni, hvaležnosti…!

Kakšen šopek bila namenili nekomu, ki se trudi za pogum iskanja, odločitev darovanja, moč 
zaupanja in vere v božjo dobroto. Ki tvega odločne korake s pogledom na obljubo in deležnost 
Božjega usmiljenja. Iz česa bi bil, da bi odražal naše veselje, občudovanje in priznanje zaupanja 
v Božje načrte, ki jih nekdo odkrije ter jim pogumno sledi. Da, kakšen šopek cvetja bi  podaril ne-
komu, ki gre v bogoslovje, … nekomu, ki se odloča za misijone, ..nekomu, ki bo prejel red diakonata, 
prve stopnje duhovništva, … ki se za vse življenje odloča ostati sam, ki se odloča za molitev, … in 
živeti za druge in za Boga!

Rože tega šopka so drugačne: trajne in neuničljive, segati morajo preko praga smrti saj povezuje-
jo zemljo in nebo in prihajajo iz največjih globin naporov za življenje. Salomonova visoka pesem 
jih imenuje ‘Gospodovi plameni!’ 

8. junija obhajamo Binkošti.’Veter  Sv. Duha’ vodi v odkrivanje duhovnega poklica, ‘slišanje’ Je-
zusovega vabila, podporo, spodbudo in ‘pogum za odgovor’!

V petek, 30. maja, se začne devetdnevnica pred Binkoštmi! Vabim vas, da jih darujemo za naše 
bogoslovce Aljaža, Blaža, p. Luka … teh devet dni bo vsak večer 15  minut pred večerno sv. maše 
/lahko pa tudi doma/.

A to je le ena sestavina duhovnega šopka. Druge so lahko: moja premagovanja, molitev križevega 
pota, litanij, s srcem izmoljen rožni venec, obisk sv. maše, prejem sv. obhajila, obisk in pomoč 
bolniku, romanje, post, branje in premišljevanje sv. pisma … več veselje, ljubezni in pozornosti v 
mojem vsakdanu … Kakšen duhovni šopek bom zbral, oblikoval, daroval, namenil … ?

IZ STARIH ČASOV: Maj na Blokah skozi stoletja
Iz matičnih knjig župnije Bloke:

8. maja 1644 se je v Ravnah rodila Helena, hči Jurija Pintarja in njegove žene Uršule, priči pa sta 
bila Vincenc Šuštar in Uršula Samsa.

29. maja 1674 je v 70. letu umrl Nikolaj Šraj iz Nadliška.

Iz 15. stoletja

Turška nevarnost je bila v tistem obdobju tako velika, da je na prošnjo cesarja Friderika III., 
papež 2. maja leta 1469 razpisal odpustke za vse, ki se bodo borili za varnost Metliške grofije v 
Slovenski marki zoper Turke. In malo pred kresom istega leta je prišlo kar 10.000 Turkov pred 
Metliko. V 14 dneh so opustošili Metliko in njeno okolico in se razdelili v tri skupine, od katerih 
je ena odšla proti Kočevju, Ribnici, Igu in med drugim pustošila tudi po Nadlišku in se poskušala 
polastiti Ljubljane, kar pa jim ni uspelo.

Simoniti, Vasko, Turki so v deželi že, Mohorjeva družba, Celje 1990, str. 50-52

Iz kronike župnije Bloke

»24. maja 1867 smo imeli sneg, začelo je zgodaj zjutraj grmeti in treskati. Pri Fari na Blokah je 
strela udarila v turn, ki je začel znotraj goreti, tako, da so morali vrh strehe raztrgati, da so ogenj 
pogasili.

Neko staro žensko je pri vratih strela ubila. 25. maja nam je slana polje pobelila, poškodovala 
krompir, fižol in fiumertin (turščico).«

»Šmarnice smo imeli tudi letos (1920) jako lepe. Posebno je vsem dopadel nov, nalašč v ta 
namen postavljen tabernakelj. Svilasto blago smo kupili v Mariboru pri šolskih sestrah za zbor, 
ogrodje smo pa sami naredili.«

»Dne 26. maja 1926 je tukajšnja kmetijska podružnica priredila razstavo goveje živine. Denarja je 
imela 24 000 K za razdelitev raznih premij. Prignalo se je dokaj živali. Premije so dobili za teleta 
in za mlade krave.«    Zbral in zapisal: Jože Lavrič Cascio

Pri pripravah na sv. obhajilo sem se naučil, da 
prejmemo Jezusa Kristusa. Prejem sv. obhajila v 
cerkvi, mi je bil zelo zanimiv in prijeten. Najbolj 
mi je bilo zanimivo, ko sem dobil hostijo. Najbolj 
všeč pa mi je bila zabava doma, še posebno, ko 
je prišel župnik, zaigral na kitaro in naredil pravo 
žurko.   Alen

Komaj sem čakala na sveto obhajilo. Imenitno se 
mi je zdelo, da sem lahko ministrirala in župniku 
prinesla pateno.   Petra

Lepo mi je bilo, ko sem poskusila hostijo. Za-
nimiva je bila tudi zabava po obhajilu (pred-
vsem tortica).  Klara

Najlepše mi je bilo, ko smo dobili hostijo.  
   Lili

Prvič sem se srečal z Jezusom. Prejel sem Sveto 
obhajilo. Oči mi je prižgal krstno svečo. Na koncu 
smo se slikali in pogostili s tortico. Za spomin na 
obhajilo smo od gospoda dobili darilo.  
   Jan

Na obhajilu je bilo super. Najbolje je bilo, ko smo 
dobili hostijo, ko je ati prižgal krstno svečo in ko 
smo se na koncu slikali in sem dobil darila. 
   Aljaž

Verouk
Zadnji teden verouka bo v prvem tednu junija, na drugo nedeljo v juniju pa zahvalna maša za 

veroučno leto. Najmlajši, tj, 1,2, in 3 razred pa bo imel zaključek  9.6. s sv. mašo ob 18,30.

Šmarnični izlet
Na Šmarnični izlet vabimo vse otroke naše veroučne šole, pa še kakšno mamico oz mladinko ali 
mladinca. Sodelovali bomo 7.6. na Rakovniku  pri prireditvi Čarno jezero. Odhod z avtobusom 
izpred župnišča ob 8,00, hrano iz svoje torbe. Po 15,00 uri pa bi se preko Kureščka vrnili do 
17,00 domov.


