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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Avgust 2014

– Sv. maše · avgust 2014 –

Prvi petek Alfonz Ligvorij pet 1 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

za duhovne poklice 
Matevž Zakrajšek in sinovi




OBISK ST. NA DOMU od 8,30
Po v. maši nočna molitev pred 
Najsvetejšim Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Štorovo-Andrejčje
BLOKE: V. BLOKE 1-20

Prva sobota porciunkula sob 2 8:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

Mariji na čast  
Majda Hribar, 30. dan 

OBISK ST. (9h do 16h)  Studeno, 
V. Bloke, Radlek, N. vas, Metulje, 
Ulaka, Hribarjevo …

18. ned. m. letom
Mt 14,13-21 ned 3

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Ivanka Hiti, Lovranovo                                                             
starši Žgajnar




T.Primožič,J.Kraševec
M.Grže,V.Pešič

Janez M. Vianney pon 4 20:00 Fara  Angela in vsi +Hrbljan

Marija Snežna tor 5 20:00 Fara Alojz Marolt, obl.      

Jez.sprem. na gori sre 6 20:00 Sv. Trojica V zahvalo in na čast Sv. Duhu  maša in molitev za vse člane mol. sk.

Sikst. II. čet 7 7:30 Fara Pavla Zakrajšek in Jože, obl.
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: V. BLOKE 21-40Dominik, ust. dominikancev pet 8

17:00
18:00
20:00

Ulaka
Studeno
Fara

Poljska maša za Ulako
Frenk Modic, obl. 
Franc Mlakar, obl

Edit S., Terez. od križa sob 9 20:00 Fara starši Anzeljc in sin, Studenec 10

19. ned. m. letom
Mt 14,22-33 ned 10

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij  
Korošec in Modic, Jeršanovo
Frančiška Rus




Irena Kraševec, A. Nared
Ž. Pešič, B. Jerič

B. sl. Cvetana Priol, laik pon 11 20:00 V. Bloke Darinka Modic  

Ivana Šantalska tor 12 20:00 V. Bloke Marija Juričanec, obl.                    Ttridnevnica in možnost spovedi                                 

Poncijan, Hipolit sre 13 20:00  V. Bloke Anton Mazij, obl.  Molitev na čast Fatimski MB; tridnevnica, spoved

Maksimiljan Kolbe čet 14 20:00 V. Bloke Jože, Marjeta in Janez Rudolf in st. Brezovar                     Tridnevnica in možnost spovedi
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh 
Bloke: V. BLOKE 41…

MARIJINO VNEBOVZETJE
veliki šmaren pet 15

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
V. Bloke

za žive in + farane obeh župnij
starši Otoničar 
na čast Mariji Vnebovzeti za sosesko




Karmen Kraševec, Zdenka Korošec
T. Jerič, M. Kljun

Rok sob 16 18:00 
20:00

Ravnik
Fara

za žive in + Ravenčane
Marija Marolt

20. ned. m. letom 
Mt 15, 21-28 ned 17

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Ravnik

za žive in + farane obeh župnij
Majda Seljak, 5. obl.
na čast sv. Roku za sosesko




Morda bo tudi letos med nami kot gost g. Jože Kastelic. Ga želi kdo 
povabiti na kosilo?
M. Žgajnar, M. Ponikvar
V. Kraševec, K. Kraševec

Helena, Alenka pon 18 18:00 V. Bloke Anica in Rafael Dolšak, obl.   

Janez Eudes tor 19  sv. maša drugje: Marija Marolt 

Bernard, c. uč sre 20  sv. maša drugje: po namenu

Pij X čet 21 7:30 Fara starši Pupis  
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Tr.-Mramorovo
Blokee: STUDENECD.M. Kraljica pet 22

17:00
18:00
20:00

Sv.Trojica
Ravnik
Fara

Marija Mramor
starši Drobnič 
starši, bratje in nečak Gorjup, Kramplje 1

Roza iz Lime sob 23 20:30 Fara Marija, obl. in + Usenikovi  ROMANJE v Ludbreg

21. ned. m. letom 
Mt 16,13-21 ned 24

7:00
8:30

10:00

Fara
Ulaka
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Na čast sv. Miklavžu za sosesko
Dušan Zgonc in žena Branka




Rok Žgajnar, Tamara Kraševec
B. Zakrajšek, S. Rot

Ludvik IX. fr. kralj pon 25 20:00 Fara Janez Anzeljc in + Studenec

Ivana Bichier tor 26 20:00 Fara Fani Lipovec, 2. obl.

Monika, mati sv. A. sre 27 20:00 Fara Ciril Tanko (maša kot 8. dan)  Molitvena skupina po maši

Avguštin čet 28   7:30 Fara Jaklič, Ravnik          Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: RUNARSKOMučen. J. Krstnika pet 29 18:00

20:00
Sv. Urh
Fara

Za znance in  + Polšečane
Frančiška in Franc Kraševec    

Feliks, Srečko sob 30 20:00 Fara Elo Mišič

22. ned. m. letom
Mt 16,21-27 ned 31

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
HUDI VRH

Zakrajšek Marija, Strmca, 2. obl.
za žive in + farane obeh župnij
na čast sv. Miklavžu za  za sosesko




V. Jerič, F. Seljak
M. Ivančič, J. Namre

Papež Frančišek o Jezusovem povabilu:

Pridite k meni vsi, ki se trudite 
in ste obremenjeni, in jaz vam 

bom dal, da se boste spočili 
»Dragi bratje in sestre! Dober dan! V Matejevem evangeliju je Jezusovo povabilo: ‚Pridite k meni vsi, ki 
se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili‘ (Mt 11,28). Ko je Jezus to rekel, je 
imel pred očmi osebe, ki jih je vsak dan srečeval na poteh Galileje: veliko preprostih ljudi, revnih, bolnih, 
grešnikov, obrobrnih... Ti ljudje so vedno prihajali k njemu, da bi poslušali njegovo besedo, besedo, ki 
vliva upanje! Jezusove besede vedno vlivajo upanje, in da bi se dotaknili samo roba njegove obleke. 
Tudi Jezus sam je iskal te utrujene in onemogle množice, ki so bile kakor ovce brez pastirja (prim. 
Mt 9,35-36). Tako on rekel in jih iskal da bi jim oznanil Božje kraljestvo in da bi mnoge ozdravil tako 
telesno, kakor na duhu. Klical jih je k sebi: ‚Pridite k meni‘ in jim obljubil pomoč in počitek.«

To Jezusovo vabilo se je razširilo vse do danes in doseglo mnoge brate in sestre, ki jih bremenijo 
pogoji slabega življenja, težko bivanjsko stanje, ki je včasih brez prave opore. V najbolj revnih 
deželah, pa tudi na obrobjih najbolj bogatih dežel, so številni utrujeni in obnemogli zaradi neznos-
nega bremena zapuščenosti in ravnodušnosti. Ravnodušnost: koliko zla naredi pomoči potrebnim 
človeška ravnodušnost! In toliko bolj, tista od kristjanov! Na robu družbe so številni moški in žen-
ske, ki živijo preizkušnjo revščine, kakor tudi tisti, ki so nezadovoljni ali razočarani nad življenjem. 
Mnogi so prisiljeni zapustiti svojo domovino in tvegati svoje življenje. Še več jih vsak dan prenaša 
težo ekonomskega sistema, ki izkorišča človeka in mu nalaga neznosen ‚jarem‘, ki ga tistih nekaj 
priveligiranih ne želi prenašati. Vsakemu od teh otrok nebeškega Očeta, Jezus ponavlja: »Pridite 
k meni, vi vsi!« To pa reče tudi tistim, ki imajo vse, toda njihovo srce je prazno. Prazno, prazno 
srce brez Boga. Jezus tudi njim namenja sledeče povabilo: »Pridite k meni!« Jezusovo povabilo 
je za vse. Na poseben način pa za tiste, ki najbolj trpijo.

Jezus obljublja, da bo dal počitek vsem, vendar nam daje tudi vabilo, ki je kot zapoved: »Vzemite 
nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen« (Mt, 11,29). V čem je 
Gospodov ‚jarem‘? Je v tem, da si z bratsko ljubeznijo naložimo breme drugih. Potem ko nam 
je Kristus dal, da smo se odpočili in okrepčali, smo poklicani, da tudi mi postanemo počitek in 
okrepčilo za brate in sestre, z našo krotko in ponižno držo, posnemajoč tako svojega Učitelja. 
Krotkost in srčna ponižnost nam ne samo pomagata nositi težo drugih, temveč tudi, da na njih 
ne mislimo z našega osebnega pogleda, z našo sodbo, kritiziranjem ali z našo ravnodušnostjo.

Prosimo Sveto Marijo, ki sprejema pod svoj plašč vse utrujene in obnemogle, da bi lahko bili po 
razsvetljeni veri, izpričani z življenjem, tolažba vsem, ki potrebujejo pomoč, nežnost in upanje.



Kaj so zakramentali?
Zakramentali so sveta znamenja ali sveta dejanja, v katerih delimo blagoslov.

Eksorcizem – Pri vsakem krstu se uporablja tako imenovani mali (preprosti) EKSORZICEM, 
molitev, s katero krščenca iztrgamo zlu in ga okrepimo proti ¨silam in močem¨, ki jih je Jezus 
premagal. Veliki eksorcizem je molitev z Jezusovo oblastjo, ki krščenega kristjana z Jezuso-
vo močjo iztrga vplivu in oblasti hudiča; v Cerkvi se uporablja redko in šele po najstrožjem 
preverjanju.

Ljudska pobožnost – Ljudska pobožnost, ki se izraža v čaščenju RELIKVIJ, procesijah, ro-
manjih in pobožnostih, je pomembna oblika inkulturacije vere, ki je dobra tako dolgo, dokler je 
cerkvena, vodi h Kristusu in si noče nebes zaslužiti z deli, mimo Božje milosti.

Relikvije – Čaščenje RELIKVIJ je človekova naravna potreba, da bi čaščenim osebam izpričal 
spoštovanje. Relikvije svetnikov pravilno častimo tedaj, ko slavimo Božje delovanje v ljudeh, ki so 
se povsem predali Bogu. 

Romanje – Kdor gre na romanje, “moli” z nogami in z vsemi čuti doživi, da je vse njegovo 
življenje ena sama dolga pot k Bogu.

Pobožnost križevega pota – V premišljevanju in molitvi slediti 14 postajam Jezusovega križe-
vega pota je zelo stara pobožna vaja Cerkve, ki jo opravljamo posebej v postnem času in v času 
Jezusovega trpljenja. 

Krščanski pogreb – Krščanski pogreb je služba ali služenje občestvu vernih ob njihovih mrtvih. 
Na neki način vzame nase žalost žalujočih svojcev; kljub žalosti pa ima vedno velikonočne poteze. 
Saj končno umiramo v Kristusu, da bi z njim praznovali praznik vstajenja. 

Zakaj so nam potrebni vera in zakramenti, da bi pošteno in pravilno živeli? Če bi bili odvisni zgolj 
od svoje moči, bi glede na skušnjave prav malo napredovali v dobrem. Z vero spoznavamo, da 
smo Božji otroci in da nam Bog daje moč. To, da nam Bog daje svojo moč, imenujemo »milost«. 
Posebej v Božjih znamenjih, ki jih imenujemo ZAKRAMENTI, nam Bog daje sposobnost, da dobro, 
ki ga želimo storiti, tudi resnično storimo.
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Župnik: Anton Marinko  ·  041-55-28-29

Med počitnicami sem najlaže dosegljiv ob nedeljah po sv. maši ob 10,00 ali po telefonu. 

Dobrododošli tudi med tednom kadarkoli sem doma.

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

www.zupnija-bloke.si  ·  www.zupnija-svtrojica.si

Romanje v Ludbreg
Tudi farno romanje, ki naj bi bilo  v septembru, se letos ne bo izšlo. Edino približna ‘prosta’ sobota 
je 23. avgust. Ta dan bomo poromali v Ludbreg na Hrvaško,  v  znamenito romarskem središču 
Predragocene Jezusove Krvi pri Varaždinu. Tam hranijo monštranco z relikvijami Jezusove krvi.;  
nato si v Ptuju ogledamo prenovljeni minoritski samostana, po poti nazaj pa še kaj zanimivega. 
Hrana bo iz lastnega nahrbtnika. Stroški za prevoz, cestnine, parkirnine okrog 15 EUR.

Prijave do 13. avgusta, akontacija 10 EUR. Prijave sprejema za Bloke Martina Ivančič, za Sv. 
Trojico Jerca Žnidaršič.

ŽEGNANJE: Ulaka in Hudi vrh
Žegnanji na čast sv. Miklavžu, ki sta običajno na isto nedeljo na Ulaki in na Hudem Vrhu, bosta 
letos na dve različni nedelji, v nedeljo 24. 8. na Ulaki, v nedeljo 31. 8. na Hudem Vrhu.

Septembra so žegnanja 7. 9. na Runarskem in 14. 9. na Volčjem, 21. 9. je M’ailov sm’n in občinski 
praznik, 28. 9. pa žegnaje pri sv. Mihaelu /27. 9. celodnevno češčenje/. Pa bo kdo še rekel, da  
je na Blokah dolgčas!

URNIK VEROUKA IN RAZLAGA
Ob ponedeljkih Ob torkih
3. razred 13,30 do 14,30 9. razred 13,30-14,30
4. razred 14,30 do 15,30 7. razred 14,45-15,45
2. razred 15,45-16,45 1. razred 16,00-17,00
KDP I. 17,00 do 18,30 KDP 2 17.00 dp 18,30
8. razred 13,30 do 14,30 5. razred 13,30 do 14,30

6. razred 14,45 do 15,45
KDP 1 je namenjen otrokom od 3-5 let, oz. tudi 6 let, če do sedaj KDP še niso obiskovali

KDP 2 je namenjen otrokom od 6-9 let oz. so v šoli v 1., 2. ali 3. razredu

1. razred za otroke, ki v šoli obiskujejo 1. razred

2. razred za otroke, ki v šoli obiskujejo 2. razred

Vpis za skupine KDP je omejen glede na število. Srečanja trajajo 2 šolski uri, otroci spoznavajo 
njihovemu obdobju primerno Božjo Besedo; delajo z materialom, ki jim omogoča poglabljanje 
osebnega odnosa z Bogom in se pripravljajo na prejem zakramentov.

Razredi: 1.r., 2.r. 3.r. 4.r. potekajo po 1 uro ob ustreznih učbenikih in delov nih zvezkih z domačimi 
nalogami.

1.r. in 2.r. sta priprava na prejem zakramentov spovedi in sv. obhajila. Prijavnice bodo na župni-
jski spletni strani; vsak obvezno napiše tudi svojo e-pošto.

 Duhovni šopek
V župniji Sv. Trojica je od zadnje nove maše preteklo že 100 let, v župnij Bloke pa 35 let. Ob 
zadnjem srečanju in  češčenju Fatimske MB  smo v Vel. Blokah takole razmišljali:

Ob koncu molitve pred vsako mašo ali ob koncu sv. maše bomo zmolili Očenaš in Zdravo- Marijo  
za  Blaža, Aljaža. p. Luka in p.Mitja , ki naj bi v naslednjih letih imeli novo mašov naši dekaniji

Hkrati pa naj bi vsak, kdor želi, oblikoval svoj duhovni šopek in ga ob neki priložnosti daroval 
posameznemu bogoslovcu

Za duhovni šopek lahko vsak kjerkoli je, moli na različne načine. Do 25. v mesecu bi to napisano 
oddal v neko škatljo v cerkvi. To bi v začetku novega meseca grafično prikazali in  s tem spodbudil 
tudi druge farane.

V duhovni šopek bi spadale enote: 1 desetka r.v.; litanije; križev pot; molitev pred mašo/25 min/; 
30 min molitve pred Najsvetejšim; pPočasno branje, enega poglavje sv. pisma; miloščina; obisk 
sv. maše; en dan posta ob kruhu in vodi; vdano sprejemanje nevšečnosti,trpljenja; poravnava 
spora z bližnjim; en teden premagovanje neke svoje razvade; kratki zdihljaji čez dan k Jezusu in 
Mariji;, obisk in pomoč bolniku , ki ni tvoj sorodnik; skupna molitev zakoncev.

 

Obisk zakoncev Turbit
Obisk zakoncev Turbit bo v naši župniji v petek 15. avgusta; ob 16,00 skupna molitev s slavljen-
jem, nato nagovor in molitev za tiste, ki to želijo. Posebno vabimo može!

Tridnevnica mariji na čast v Vel. Blokah
V tridnevnici pred Marijinim vnebovzetjem nas bo nagovoril g. dr. Andrej Pirš, ki bo tudi na 

razpolago za spoved. Vse v Vel. Blokah. Spoved se začne eno uro pred mašo!

Blagoslov kapelice Marije, Kraljice Miru na Velikem Vrhu

Spomni se, o premila
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, 

da bi bila ti koga zapustila, 
ki je pod tvoje varstvo pribežal, 

tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. 
S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in mati, 

k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo): 
Nikar ne zavrzi, o mati Besede, naših besed, 
temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Molitev papeža Frančiška
Papež Frančišek, kot škof v Buenos Airesu, je molil tudi takole:

1. 
Palec ti je najbližji prst, tako nanj začni moliti za tiste, ki so ti 
najbližji.
Njih se je najlažje spomniti. Moliti za tiste, ki jih imamo radi, je »sladka naloga«.

2.
Naslednji prst je kazalec:
Moli za tiste, ki učijo, vzgajajo in zdravijo.
Njim je potrebna podpora in modrost v vodenju drugih za pravo pot.
Varuj jih v svojih molitvah.

3. 
Tretji prst je največji. Sredinec.
Spominja nas na naše vodje, naše državnike, tiste, ki imajo oblast.
Njim je potrebno Božje vodstvo.

4.
Naslednji prst je prstanec. 
Presenetljivo, ta prst se je pokazal kot najbolj občutljiv. Spominja nas, da 
molimo za nemočne, bolne in tiste z mnogo problemi. Potrebna jim je naša 
molitev.

5.
In na koncu, preostal nam je mali prst, najmanjši od vseh. Mezinec 
nas spominja, da molimo zase. Ko končamo z molitvijo za prve štiri skupine, 
bom pravilneje videl svoje potrebe in bom pripravljen učinkoviteje moliti tudi 
zase.


