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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Junij 2015

–Junij 2015 –

 Justin pon 1  19:00 Fara  Mramor Marija, Andrejčje  

 Marcelin in Peter tor 2  19:00 Fara  Klučar Jakob, 30. dan

 Karel Lwanga sre 3 20:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in za blagoslov obeh novih maš

SVETO REŠNJE TELO čet 4  18:30
19:30

Fara 
Sv. Trojica

Zgonec Zvonimir, 30. dan
Hiti Alojzij, procesija SRT  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ

Bonifacij pet 5
18:00
19:00
20:00

Volčje
Fara
Sv. Trojica

poljska maša za Nemška vas, Volčje
Jože Milavec, 6. obl.
Korošec


 


OBISK BOLNIK. OD 8,15 
NAPREJ: N.vas, Metulje, H. vrh
20:15 mladi

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: StudenecNorbert sob 6 19:00

20:00
Fara
Sv. Trojica

Marolt, Volčje
Janez Klančar, 6. obl.

10. ned med letom
Mr 3,20-35 ned 7

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij 
starši  in bratje Pirman
za žrtve vojnega in povojnega nasilja, procesija SRT




F. Seljak, I. Kucler
S. Knavs, K. Lah Majkić

Medard pon 8   20:00 Sv. Trojica pok. iz dr. Kraševec Ulaka 9

Efrem Sirski tor 9 20:00 Sv. Trojica za uspešno operacijo

 Bogomil  Polski sre 10 19:00
20:00

Fara
Sv. Trojica

Anton Bartolj
za duše v vicah - namesto sveč   

Marija od Srca Jezusovega čet 11 20:00 Sv. Trojica za duhovne poklice

 Srce Jezusovo pet 12
18:00
19:00
20:00

Ravne
Fara
Sv. Trojica

zaobljubljena za Ravne
Jakob Škrabec obl.
Frančiška Zalar, obl.

 
 21:00 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Štorovo-Andrejčje
Bloke: RunarskoMarijino brezmadežno srce

Anton Padovanski sob 13 9:00
19:00

Metulje
Fara

poljska maša za Metulje
Maček, Veliki Vrh

11. ned. med letom
Mr 4,26-34 ned 14

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Metulje

Grže Franc, obl.
Milan Žnidaršič, 30. dan
na čast sv. Antonu za sosesko




J. Žnidaršič, M.Hiti 
domači

Vid pon 15  20.00 Vel. Bloke Viktor in Marija Meden   

Marija Terezija tor 16 20.00 Fara Marolt Alojz, V. Vrh

Rainer sre 17 20:00 Ravne poljska maša za Ravne

Gregor Barbarigo čet 18 7:30 Fara rodbina Intihar in Mišič

Nazarij pet 19 19:00
20:00

Fara
Sv. Trojica

Emilija Kapus
za žive in pokojne farane  21:00 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Sleme
Bloke: RavneAdalbert sob 20 19:00 Fara Amalija Simčič

12. ned. med letom
Alojzij Gonzaga

Mt 13,44-46
ned 21

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Studeno

Modic Jožefa, Bloke
Frančiška Zalar
na čast Janeza Krstnika za farane




A. Hiti, S. Kraševec
domači

Janez Fisher pon 22 20:00 Sv. Trojica Mariji na čast   

Jožef Cafasso tor 23 20:00  Sv. Trojica pok. Korošec

rojstvo Janeza Krstnika sre 24 19:00
20:00

Studeno
Sv. Trojica

poljska maša  Studeno 
za duhovne poklice

Doroteja,
dan državnosti čet 25 20:00  Sv. Trojica v zahvalo in blagoslov

Jožef Marija Escriva pet 26 19:00 Fara po namenu
 20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: vsi
Bloke: Veliki vrhEma sob 27

9:00
18:00
19:00

Ljubljana
Sv. Trojica
Sv. Trojica

mašniško posvečenje-naročen avtobus za Lj.
sprejem novomašnika pred cerkvijo
litanije

13. ned. med letom
Mr 5,21-43

NOVA MAŠA
ned 28 7:00

10:00
Fara
Sv. Trojica

Jože Lah
NOVA MAŠA g.Aljaža, za farane obeh župnij 
Ivana Hiti, obl.


 domači

Peter in Pavel pon 29
19:00
19:00
20:00

Sv. Trojica
Studenec
Fara

v zahvalo
na čast sv. Petru za sosesko
Volf Vladko

  

Prvi mučenci rimske cerkve tor 30 19:00
20:00

Sv. Trojica
Studenec

Jože Zakrajšek, Lepi Vrh, 17. obl.
Hribar Magdalena

Polaganje rok
Polaganje rok na glavo človeku ali na kakšno stvar je 
zgovorna kretnja, ki vsebuje različne pomene: lahko 
pomeni odpuščanje, blagoslov, prenos moči. Iz besed, 
ki spremljajo to znamenje, bomo razbrali za kaj v 
določenem primeru gre.
Kretnjo polaganja rok zasledimo že zelo zgodaj, že 
pri svetopisemskih očakih Abrahamu, Izaku in Jakobu. 

Pomeni pa predvsem blagoslov.
V drugih primerih pomeni posvetitev v luči naloge ali po-

slanstva. S polaganjem rok tako tudi označimo poslanstvo 
nekega človeka.

Pogos- to ta kretnja pomeni posvetitev. V stari zavezi so duhovniki polagali 
roke na glavo živali, ki so jo namenili za žrtvovanje. Najbolj znani primer je obhajanje 
spravnega dne. Takrat so odpeljali v puščavo kozla, potem ko mu je duhovnik položil 
roke na glavo v znamenje, da prelaga nanj vse grehe ljudi.
Tudi Jezus je polagal roke. Na ta način je blagoslavljal. Prisrčen primer za to so otroci, 
ki so mu jih prinašali ljudje, »da bi položi nanje roke in molil« (Mt 19*,13). S polaganjem 
rok je tudi ozdravljal bolnike.
V Apostolskih delih bomo našli še en pomen te kretnje: pomeni izlitje darov Svetega
Duha, preden nekomu zaupajo poslanstvo: apostoli »so med molitvijo položili roke« 
na diakone (Apd 6,6) ter pozneje na Pavla in Barnaba ter ju poslali oznanjat evangelij.
In kje imamo danes v bogoslužju polaganje rok? Predvsem pri del-
jenju zakramentov.
Najbolj se to opazi pri zakramentu sv. birme, ko škof položi roko na 
glavo birmancu in kliče nanj darove Svetega Duha. Tudi pri zakra-
mentu mašniškega posvečenja ima polaganje rok pomembno 
mesto in je skupaj s posvetilno molitvijo ključnega pomena 
za podelitev zakramenta. Pa tudi pri zakramentu sprave 
(spovedi) lahko duhovnik položi roko na glavo spoved-
anca, ko mu daje odvezo. Če tega ne naredi, to gesto 
zgolj nakaže tako, da dvigne desno roko in izgovarja 
besedilo odveze.
Ko bomo prihodnjič pri sv. maši, bodimo pozorni na 
duhovnikove roke takoj po molitvi Svet. Takrat mašnik 
razprostre roke nad kruhom in vinom in prosi Očeta, 
naj pošlje Svetega Duha, naj posveti darove kruha in 
vina.

Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli
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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

Dragi župljani ter vsi prebivalci župnije 
svetega Mihela in drugi!

Mesec junij je mesec pobožnosti do Jezusovega srca. To srce nas tako ljubi, da 
se je dalo za nas prebosti ter s tem postalo studenec vseh milosti in odrešen-
ja. Duhovniki so dar Srca Jezusovega. Slednjo trditev zavetnika duhovnikov, sv. 
Janeza Marije Vianney-a potrjujem in izkušam v svojem življenju. Jezus me je 
presenetil s svojim povabilom v duhovništvo, saj sem imel v življenju že »svoje« 
želje in načrte. V letih priprave sem neprisiljeno in v svobodi spoznaval, da želi On 
sam po mojih rokah blagoslavljati, odpuščati in obhajati evharistijo, kjer nam je še 
posebno blizu.

Z mojo privolitvijo na Božji klic, je vsa župnija poklicana k praznovanju in zahval-
jevanju za Jezusov dar duhovništva. Vse kar boste storili v zvezi z novo mašo, 
ne boste storili samo meni, temveč še bolj župniji ter širjenju Božjega kraljestva. 
Nova maša ni moj osebni praznik, temveč je praznik župnije, je močan izraz vere 
ter povezanosti vseh ljudi dobre volje. Priprave na novo mašo so torej vaša osebna 
zahvala Bogu, za dar vseh duhovnih poklicev. To je obdobje darovanja časa, moči in 
idej, kar je z Božje strani vedno nagrajeno. Že vnaprej hvala za vaše mnoge molitve 
ter vsa dobra dela. Na vse kličem Jezusovega blagoslova, da bi bili še posebno v 
tem obdobju deležni njegovega veselja in miru.  

Nova maša bo 5. julija ob 14.00, torej nekako sredi dneva, saj želim v središče 
vsega dogajanja postaviti praznovanje svete maše. Takrat so dnevi in večeri naj-
daljši, zato bo dovolj časa tudi za ostalo slavje.

diakon Blaž Dobravec

Sporočilo ŽPS Sv. Trojica:   Čiščenje, venci, klopi, pecivo, 
strežba, devetdnevnica, zadnji teden pred novo mašo

Za koordinacijo, dogovarjanje in razpored čiščenja so zadolženi ključarji in mladina.

Ključarji: Janez Kraševec tel.: 041 815 735; Franc Nared tel.: 041 317 970; Marjan 
Kraševec tel.: 041 654 833; Bojan Korošec tel.: 031 405 528;  Franc Žgajnar tel.: 041 
614 034.

Predstavnik mladine: Rok Kraševec tel.: 031 540 460. Marija Žgajnar: 041 914 886

Venci (girlande) bodo potrebni za okrasitev cerkve in šotora.

Pletenje vencev bo potekalo predvidoma od sobote 13. 6. do torka 23. 6. 2015. 

Venci morajo biti dostavljeni k Sveti Trojici do srede 24. 6. Vsaka soseska okrog 130 m.

Koordinatorke so: za Sveto Trojico, M. Hiti tel.: 040 326 399; za sv. Urh, M. Ponikvar 
tel.: 031 451 361; za sv. Miklavža, S. Kraševec tel: 031 387 787.

Marija Ponikvar bo pripravila vzorec venca in kupila vrvico.  Potrebni bodo tudi 4 okrogli 
venci. Poskrbi mladina. Odgovorna Karmen Kraševec.

Venci se bodo v cerkvi obešali v sredo 24. 6.;  v šotoru v petek 26. 6. Postavljanju 
mlajev v ponedeljek 22. 6. in v torek 23. 6. in kontakt M. Nared in M. Kraševec tel.: 041 
540 868.

Pričakuje se tisoč in več ljudi.  Po sveti maši se bo postreglo s pecivom in pijačo vse, 
ki bodo prisostvovali novi maši. Za peko peciva so povabljene trojiške gospodinje in 
ostale, ki bodo želele pomagati (npr.: društvo kmečkih gospodinj na Blokah – ZARJA).  
V drugem tednu junija se bodo srečale in dogovorile o vrsti peciva, količini …  Pecivo se 
bo razdeljevalo v župnišču pri Sv. Trojici. Odg.: M. Žgajnar tel.: 041 914 886.

Pri slovesnem kosilu bodo stregli mladi, ki bodo imeli v petek 26. 6. ob 16:00 uri, v 
šotoru pri Sveti Trojici, skupno vajo strežbe. Odgovorna: Simon Virant in Marko Nared.

Devetdnevnica pred novo mašo bo potekala od četrtka 4. 6. (praznik Sv. Rešnjega 
Telesa in Krvi s procesijo ob 19,30) do petka 12. 6. (praznik Srca Jezusovega obno-
vitev posvetitve). Sv. maša bo, razen v nedeljo (ob 8:30 uri), vsak dan ob 20:00 uri.                                                                                    
Zadnji teden junija bo od pond. do četrtka vsak dan sv. maša ob 20,00. Pred mašo bo 
45 min. možnost za spoved – dekanijski duhovniki.

Sporočilo ŽPS Bloke
Skupaj s farani Sv. Trojice smo tudi farani z ž.Bloke povabljeni k devetdnevnici na čast 
Jezusovemu Srcu v času od 4. do 12. junija  vsak večer ob 20,00 /pri Sv. Trojici/, 
potem, ko bomo že končali dnevno delo /če nimate prevoza za k Sv. Trojici se javite 
župniku do 2. junija/. Zdi se mi prav, da je to del skupne priprave in zahvale Bogu za 
tako velik dar: za dar nove maše.

Za možnost spovedi pred novo mašo g. Aljaža bodo na razpolago zadnji teden v juniju 
dekanijski duhovniki vsak večer od pond do četrtka /22.-25.6./ od 19,15 naprej pri Sv. 
Trojici, ob 20,00 pa bo sv. maša.

Pred novo mašo g. Blaža, ki bo 5. 7., pa bodo dekanijski duhovniki pri Fari od 30.6.do 
3.7. na razpolago od 19,15 naprej na razpolago za spoved in nato ob 20,00 darovali sv. 
mašo.

Zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešenja, veselja, upanja
V mesecu juniju in juliju je skoraj vsako nedeljo tudi kakšno žegnanjsko srečanje /
oz. procesija/, kar je potrebno primerno koordinirati s slovesnostjo novih maš. Tudi 
zdravniški pregledi me opozarjajo naj svoje moči čimbolj tehtno uporabljam. Zato pro-
sim za razumevanje, če kakšna procesija oz. žegnaje ne bo ob običajnem času.

Na zapovedan praznik, 4. junija, bo procesija SRT ob 19,30 pri Sv. Trojici in prvi dan 
devetdnevnice, ob naslednjih dnevih pa ob 20,00. 7. junija bo procesija SRT pri Fari 
ob 10,00; 14. junija bo ob 10,00 sv. maša v Metuljah, 21.6. bo ob 10,00 sv. maša na 
Studenem; 28.6. bo nova maša ob 10,00 pri Sv. Trojici; žegnanje na čast sv. Petru pa 
29.junija ob 20,00 na Studencu; 5.7. bo ob 8,30 žegnanje pri sv. Urhu; ob 14,00 pa nova 
maša pri Fari.

Oratorij
Sporočamo, da bo oratorij  letos  potekal od 27. do 30. avgusta pri Sv. Trojici. Prijav 
nice za oratorij bodo oznanilom priložene naslednji mesec, skupaj s podrobnimi infor-
macijami.  V nedeljo 21.6.pop. pa bo srečanje otrok in oratorijske mladine v V.Blokah.

  Animatorji

7. 6. 2015

10. ned med letom

Mr 3,20–35

Sedela pa je
okoli njega množica,
ko so mu rekli:
»Glej, tvoja mati in tvoji
bratje so zunaj in te išcejo.«
Odgovoril jim je:
»Kdo je moja mati
in kdo so moji bratje?«
In ozre se po tistih,
ki so sedeli okoli njega,
in pravi:
»Glejte, moja mati
in moji bratje!
Kdor namrec spolni
Božjo voljo, ta mi je brat
in sestra in mati.«

14. 6. 2015

11. ned. med letom

Mr 4,26–34

In govoril je:
»Cému naj primerjamo
Božje kraljestvo
ali v kakšni priliki
naj ga ponazorimo?
Kakor gorcicno zrno je,
ki je takrat,
ko se vseje v zemljo,
manjše od vseh semen
na zemlji; ko pa se vseje,
raste in postane vecje
ko vsa zelišca in
naredi velike veje,
tako da morejo ptice neba
prebivati v njegovi senci.«

21. 6. 2015

12. ned med letom

Mr 4,35–41

In vstal je, zapretil vetru
in rekel morju:
»Utihni, umíri se!«
In veter je ponehal in
nastala je velika tišina.
In rekel jim je:
»Kaj ste tako bojeci?
Kako, da še nimate vere?«
In velik strah jih je prevzel
in so govorili med seboj:
»Kdo neki je ta, da sta mu
pokorna veter in morje?«

28. 6. 2015

13. ned med letom

Mr 5,21–43

Prime deklico za roko
in ji ukaže: »Talíta kum« –
kar pomeni:
»Deklica, recem ti, vstani!«
In deklica je brž vstala
in hodila; imela je namrec
dvanajst let.
Obšla jih je silna groza.
In ostro jim je zabical,
naj tega nihce ne zve;
in rekel je, naj ji dajo jesti.

Vse več je župnij, ki nimajo rednega duhovnika niti redne nedeljske svete maše. To 
pomeni, da Jezus tam ni telesno navzoč. Če nam je do tega, da bo Jezus še naprej med 
nami, pomnožimo molitev in delo za nove duhovne poklice. Novi poklici bodo prišli iz 
družin, ki bodo kot domače Cerkve vzgojiteljice kristjanov, ki se bodo osebno odločili 
za pot za Jezusom Kristusom. Tudi naša novomašnika Aljaž in Blaž sta se  na podlagi 
krščanske vzgoje, ki sta jo prejela od očeta in matere ter Božjega klica odločila, da z 
vsem srcem postaneta Njegova duhovnika. Naj bo čas, v katerem obhajamo novi maši, 
čas zahvale in veselja, da je Bog blagoslovil naši župniji z duhovnim poklicem.

Obvestilo
Dragi bloški farani! Ker se slovesnost Blaževe nove maše približuje, se na vas 
obračamo s prošnjo za razne oblike pomoči: čiščenje, venci, klopi, pecivo ... Barbari 
Brus /040 569 261/ ali Martini Ivančič /031 652 458/, do 10. junija. Srečanje v 
četrtek, 28. 5., ob 20h. Pridite.                                                          Pripravljalni odbor

 Oddane maše
Alojz Hiti-2x pevci, 1x Zajčevi,1x Lojze in Robert, 1x dr. Knavs, 1x Tone in Vida Pirman, 
1x Slavka Žnidaršič, 1x Francka Štritof; Milan Žnidaršič-1x namesto cvetja, 1x Marija in 
Ana, 1x pevci, 1x Zajčevi;Jakob Klobučar-1x Premrlovi, 1x Milavec Pavla, 2x Govednik ; 
starši Gorjup, brat in nečak-1x n.n.; za zdravje-1x n.n.

Silno se raduj, hči sionska (Zah 9, 9)
9 od 784 župnij v Sloveniji v teh dneh obhaja novo mašo. Dve izmed njih sta  tudi naši 
župniji. Dokler imamo med nami duhovnike, imamo zagotovilo, da je Jezus Kristus z 
nami. Na poseben način je z nami v kroni zakramentov, sveti evharistiji. Po duhovnikov-
ih rokah prihaja med nas Jezus pod podobo kruha in vina. Če vredno pristopamo k sveti 
evharistiji, potem imamo v sebi Božje življenje, ki prinaša mir, veselje, pogum, ljubezen 
…


