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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Maj 2015

– Maj 2015 –

SV. JOŽEF DELAVEC pet 1 8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara

v zahvalo Mariji Pomočnici
starši Žgajnar, sestra Valerija in Janez  

 

Atanazij sob 2 17:30
19:00

Sv. Trojica
Fara

za blagoslov nove maše
Stanko Perušek obl.  

5. velikonočna ned.
Jn 15,1-8

ned 3
7:00
8:00

10:00

Fara
Sv. Trojica
Ravne!!!

za žive in pokojne farane obeh župnij
po namenu
na čast Filipu in Jakobu za sosesko




A. Nared, K. Kraševec
Bralci Ravne

Cvetko pon 4  19:00 Fara starši Zakrajšek, Vel. Vrh  po maši srečanje staršev prvoobhajancev

Katarina Cittadini tor 5  19:00 Fara Jožef in Anica Skale

Dominik Savio sre 6 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in za blagoslov obeh novih maš  OBISK BOLNIK. OD 8,15 NAPREJ: N.vas, Metulje, H. Vrh

Avguštin čet 7 7:30 Fara po namenu  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ

Obl. posvetitve LJ stolnice pet 8
16:00
17:00
19:00

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara

Francka Mestek
Marija in st. Srnel
starši in brat Pakiž

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slugovo, Malni
Bloke: Nova vas 21-40Izaija sob 9 19:00 Fara France Drobnič

6. velikonočna ned.
Jn 15,9-17

ned 10
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Korošec, 18. obl. Jeršanovo
starši Kovačič in Boris, Ravne




Z. Korošec, M. Žgajnar
A. Lavrič Cascio, T. Zabukovec

Odo Kl. prošnji dan pon 11   
17:00
18:00
19:00

Sv. Urh 
Sv. Duh
Fara

Prošnji dan-maša za sosesko
Prošnji dan-maša za sosesko
starši Pupis

 po maši srečanje odraslih ob Božji besedi

Prošnji dan tor 12
17:00
18:00 
19:00

Ulaka
Vel. Bloke
Volčje

Prošnji dan-maša za sosesko
Prošnji dan-maša za sosesko 
Prošnji dan-maša za sosesko

Fatimska MB, prošnji dan sre 13
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
Ravne
Runarsko

Prošnji dan-maša za sosesko
Prošnji dan-maša za sosesko
Prošnji dan-maša za sosesko

  

VNEBOHOD čet 14 8:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Alojzij Hiti, 30. dan
Zvonimir Zgonec, 30. dan

Izidor pet 15 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Milan Kraševec, 30. dan
Krnc-Dolšak

 
 20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lovranovo, Zales
Bloke: Nova vas 41-65Janez Nepomuk sob 16

11:00
17:00
19:00

Sv. Urh
Vel. Vrh
Fara

v zahvalo
poljska maša za Vel. vrh, kapelica Kraljice Miru
Tina Kranjc in domači

7. velikonočna ned.
Jn 17,11-19

ned 17
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Franc Intihar, obl. in pokojni
Janez Anzelc, 30. obl. Studenec




M. Ponikvar, R. Žgajnar
D. Brus, T. Hribar

Blandina pon 18  19.00 Fara Janez Mahne, obl.   

Krispin tor 19 19.00 Vel. Bloke Frančiška Srnel

Bernardin sre 20 19:00 Fara Franc Marolt, 4. obl

Timotej čet 21 7:30
19.00

Fara
Fara

Milka Premrov
maša in molitve za notranje ozdravljenje

Marjeta Kasijska pet 22 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

za nove duh. poklice
Ana Ivančič  20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: starši prvoobhajancevEvtih sob 23 19:00 Fara pok. Gorjup, Kramplje

BINKOŠTI ned 24
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

st.Zakrajšek, V.Vrh
Otoničar Milan, Sleme, 18.obl.
za žive in + farane obeh župnij – PRVO SV. OBH.




T. Kraševec, V. Jerič
starši prvoobhajancev

Marija Mati Cerkve
BINKOŠTNI PONEDELJEK pon 25

17:00
18.00
19:00

Sv. Urh
Sv. Duh
Fara

poljska maša za sosesko 
poljska maša za sosesko
France Rot, 5. obl.

  

Filip Neri tor 26 19:00  Fara Stanislav Žnidaršič

Alojzij Grozde sre 27 19:00 Runarsko poljska maša za Runarsko

Just čet 28 7:30  Fara dr. Anzeljc, Glina

Maksim Emonski pet 29 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Mariji v zahvalo
Francka in Mirko Zalar, Glina  20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: starši prvoobhajancev
Bloke: Nova vas 66...Ivana Orleanska sob 30 19:00 Fara Tina Kranjc-darovali sošolci

Nedelja Sv. Trojice
Mt 28,16-20

ned 31
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
na čast Sv. Trojici: PRVO SVETO OBHAJILO
Rozalija in Franc Usenik




starši prvoobhajancev
S. Zakrajšek, M. Šraj

Poroka – zakaj že?
Formula je zelo preprosta – naš odnos ima več šans, da uspe, če se poročimo! Zakaj že? 
Ker je obogaten z zakramentom! Ne zaradi prstana, ne zaradi papirja in bele oblek’ce …

ampak zaradi blagoslova. Najine ljubezni ne bi bilo, če se ne bi šef tam zgoraj tako 
odločil – in ker si za naju želiva najboljše, se bova poročila. Poroka je bonus paket za 
srečno življenje v dvoje! Ne dobiš ga v Planetu Tuš, ne v Koloseju, ne v Top Shopu … 
dobiš ga pri prijatelju – direktno pred oltarjem!

Na nek način me resnično malo plaši, ker mnogo ljudi danes razmišlja: »Če bo šlo, bo 
šlo, če pa ne, pa pač ne.« Tako malo je v nas zavesti, da vsaka stvar uspe toliko, kolikor 
se v njej angažiram oz. kolikor se vanjo vključim. Še posebej to velja pri zakonskih in 
družinskih odnosih, kjer nam izrazito primanjkuje pogovora. Velikokrat ostajamo pri 
klasičnih odgovorih in vprašanjih. Preprosto se poznamo in vemo, kaj bi drugi v našem 
odnosu rad slišal. Dogaja pa se to, da niti partnerja med seboj pravzaprav nista slišana.

Za poroko je potrebna priprava, je potrebna medsebojna rast in je potreben odprt 
pogovor. Naših odnosov tudi pred poroko ne smemo graditi zgolj na postelji in izkazo-
vanju nežnosti, pač pa, kot pravi eno izmed beril, ki se jih bere pri poročnem obredu, na 
enem telesu, ki predstavlja različna področja skupnega življenja.

Ko nastopi poročni dan, mladoporočenca slišita ogromno lepih in tudi sladkih besed o 
ljubezni. Ljubezen med njima pa predstavlja trud in je zavita v konkretna dejanja. Pre-
pričan sem, da ni lahko vsak dan znova stopiti skupaj in se odločiti. To ni zgolj besedica 
»pač«. Gre za izziv. Poroka ni samo odločitev za en dan, ampak za vsak dan posebej. 
Za vsak dan smo tudi deležni blagoslova za skupno življenje, če smo pripravljeni pri 
tem sodelovati. Kdor misli, da ljubezen mine, se moti – mineta lahko le naš trud in naša 
pripravljenost.

Po: R. Friškovec
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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

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

Zakaj praznujemo maj?
Kar je dobra mati v družinski hiši, je Marija za veliko Božjo družino na zemlji, za 
celotno Cerkev: sonce duha, blagor kristjanov, zgled vseh cednosti. Je Kraljica 
cvetlic. Zato je najlepši mesec maj še posebej posvečen češčenju Marije.

Nežni ljubezni in češčenju dobrih otrok ni za-
dostovalo praznovanje praznikov in obhajanje 
sobot Mariji v čast, izbrali so cel mesec, 
najlepši pomladni mesec, da bi Marijo, 
odrešenje kristjanov, častili na zunaj s 
cvetjem, navznoter s pobožnostmi, 
molitvijo, petjem in premišljevan-
jem. Zato da bi z vsako pomladjo 
na novo vzcvetelo nežno češčen-
je Marije, ki nam je najlepši vz-
gled in mogočna priprošnjica pri 
Bogu.

Da bi naše ljubke šmarnice postale v Božjih in Marijinih očeh dragocen cvet, so 
potrebne štiri bistvene reči: luč, toplota, rosa in zrak. Kakor cvetlice vrtnarja zgodaj 
zjutraj kot pozno zvecer obračajo svoje čaše proti soncu, tako moramo mi odpreti 
svoja srca premišljevanju, da bi Marijine kreposti spoznali in jih posnemali. Kot so 
cvetovi po rosi - vrtnar jih pridno zaliva - tako bodimo mi v molitvah in petju.

Marija! Kraljica maja! Naš blagor in naše upanje!

Tvoj oltar smo okrasili s cvetjem.

Poglej milostno na našo pobožnost in naj ti tí darovi ugajajo.

Po: A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni

Mati – moja svetloba
Ti čakaš me

na stopnici nebes
in samo ti veš,

da na Tvoje odprte dlani
polagam svoj križ.

Ti, Mati,
skrivaš moj dvom in nemir
v gubah plašča ljubezni.

Ti, Mati,
pobiraš moje prošnje

z oguljenih jagod rožnega venca.
Samo ti, Mati,

vidiš temo moje duše.
Samo ti, Mati,

si njej Svetloba.
Stanka Mihelic, Ognjisce 5/2010

Molitev za novomašnika
ŽPS Bloke vabi vse farane k skupni molitvi za našega novomašnika g. Blaža, vsako 
nedeljo popoldne ob 13,30 v cerkev Marijnega Vnebvzetja  v Velike Bloke. 

Šmarnice
DOBIVA SE PRI KAPELICI – za otroke od 3-93 let

Tisti, ki ste se prijavili boste prejeli knjižico v branje. Povabite čim več prijateljev, mladih 
in starih, ker je branje zanimivo.  Vsako skupino vabim, da pripravi tri kandidate za tek-
movalni kviz iz zgodbe. Nagrada bo slastna! Vsako nedeljo pa se vse skupine srečamo 
v Velikih Blokah, kjer bomo ob 13,30 z litanijami pomislili tudi na bodoča novomašnika, 
g. Blaža in Aljaža, skupaj prebrali šmarnično branje, še kaj ob kitari zapeli in gotovo 
zaigrali tudi kakšno skupno igro. To bo veselo! Pridite! Gotovo bodo med nami tudi 
oratorijski animatorji. Me prav zanima, kateri razred bo imel največ udeležencev ob 
nedeljah-nagrada!

 ŽPS Sveta Trojica 
Bliža se mesec maj, ko se bomo zbirali pri šmarnicah in še posebej počastili nebeško 
Mater Marijo.

V tem mesecu se bodo novi člani ŽPS sestali na svoji prvi seji. Molimo in prosimo 
Marijo, da bi novi sodelavci z resnostjo in vztrajnostjo opravljali zaupano jim nalogo in 
da bi jih pri delu spremljala božja pomoč in nebeški blagoslov.

Tudi slovesni dogodek nove maše se hitro bliža.

Vsi zaupno in vztrajno molimo za blagoslov pri pripravah na novo mašo.

Dela v okolici cerkve in župnišča že intenzivno potekajo.

V drugi polovici maja je v načrtu skupni sestanek skupin in sodelavcev v župniji, na ka-
terem se bomo dogovorili o zadnjih podrobnostih in vseh opravilih, ki bodo še potrebna 
za nemoten potek nove maše. Gospod župnik, Marija in Marko bomo vse pravočasno 
obvestili o datumu sestanka.

Ker je navada, da župnija pokloni novomašniku darilo, smo se po posvetu z Aljažem, 
člani ŽPS odločili, da mu župnija pokloni mašni plašč. Mašni plašč bo izdelan na Pol-
jskem. Njegova vrednost je 1.700,00 €.

Znani večji donatorji bodo napisani na listini, ki bo priložena mašnemu plašču.

Kdor želi darovati v ta namen, lahko denar izroči Marku Naredu, ki je odgovoren za 
naročilo plašča ali Aljažu ali pa ga vrže v skrinjico ‚DAR ZA NOVO MAŠO‘  v cerkvi pod 
korom.

Novi člani ŽPS Bloke
Izbrani in imenovani so:
Soseska Nova vas: Marija Zakrajšek, Rok 
Korenjak
Soseska Vel. Bloke: Joža Meden, Valerija 
Jerič
Soseska Studenec: Marija Hribar
Soseska Metulje: Tadeja Šargan-Bajželj
Soseska Runarsko: Helena Knavs
Soseska Ravne: Marjana Bačnik
Soseska Nemška vas in Volčje: 
Soseska Ravnik: Viktorija Pešič
Duhovska soseska: Ladislava Zakrajšek
Soseska Studeno: Anton Kljun
Soseska Hudi Vrh: Janez Mišič
Predstavniki skupin:
-mlad. skupine: Martin Grže
-igralske skupine: Urška Šparemblek
-farnega pevskega zbora:
-otroškega pevskega zbora:
-molitvene skupine: Žiko Pešič
-zakonske skupine:
-predstavnik oratorija:

Novi člani ŽPS Sv. Trojica
Za sosesko Sv. Trojica: Špela Žnidaršič, 
Marija Hiti, Janez Kraševec, David Hiti
Za sosesko Sv. Urh: Marija Žgajnar, Rok 
Žgajnar
Za sosesko Sv. Miklavž-Ulaka: Helena 
Primožič, Sonja Kraševec
Predstavnik pevskega zbora: Majda Zalar
Predstavnik molitvenih skupin: Ivanka 
Kuclar

3. maj 

5. velikonočna ned.

Jn 15,1–8

Jaz sem prava vinska trta
in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni,
katera ne rodi sadu,
odstrani;
in vsako, katera rodi sad,
otrebi, da rodi še več sadu.

(Jn 15,1–2)

10. maj

6. velikonočna ned.

Jn 15,9–17

Kakor je mene ljubil Oče,
sem tudi jaz ljubil vas;
ostanite v moji ljubezni!
Ako boste izpolnjevali
moje zapovedi,
boste ostali v moji ljubezni,
kakor sem tudi jaz
izpolnil zapovedi
svojega Očeta in ostal
v njegovi ljubezni.
To sem vam rekel,
da bo moje veselje v vas in
da se vaše veselje dopolni.
To je moja zapoved,
da se med seboj ljubíte,
kakor sem vas jaz ljubil.

(Jn 15,9–12) 

17. maj

7. velikonočna ned.

Jn 17,11–19

Dokler sem bil med njimi,
sem jih varoval in nobeden
izmed njih se ni pogubil,
razen sinu pogubljenja,

da se spolni pismo.
Zdaj pa grem k tebi;
in o tem govorim na svetu,
da bi imeli v sebi polnost
mojega veselja.
Jaz sem jim izročil tvoj
nauk in svet jih je sovražil,
ker niso od sveta,
kakor jaz nisem od sveta.
Ne prosim, da jih
vzameš s sveta, ampak
da jih varuješ hudega.

(Jn 17,12–14)

24.maj

Binkošti

Jn 15,26–27;16,12–15

Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče poslal mene,
tudi jaz pošljem vas.«
In po teh besedah je
dihnil vanje in jim govoril:
»Prejmite Svetega Duha;
katerim grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,
so jim zadržani.«

(Jn 20,21–23)

31. maj

Nedelja Sv. Trojice

In Jezus je pristopil in
jim spregovoril te besede:
»Dana mi je vsa oblast
v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in učite
vse narode;
krščujte jih v imenu
Očeta in Sina in
Svetega Duha
in učite jih spolnjevati vse,
karkoli sem vam zapovedal;
in glejte, jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.«

(Mt 28,21–23)


