Alfonz Ligvorij

sob

1

18.ned. med letom

ned

2

Lidija

pon

Janez VIanej

tor

Marija Snežna

sre

J. spremenitev na gori

čet

Kajetan

pet

3
4
5
6

– Avgust 2015 –
20:00 Fara

Fani Zalar



Čiščenje v soboto: Sv. Tr.: Hribarjevo, Rožanče Bloke: Topol

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Studenec

Dušan in Branka Zgonec
družina Krajc
za žive in + farane obeh župnij, v zahvalo




Janez in Irena Kraševec
domači
obisk in blagoslov opravljenega dela – škof A. Jamnik

20:00 Fara

Mirko Valdomir, 8. dan

19:00 Ravnik

Slavka Kovačič, 8. dan

20:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu v zahvalo za obe novi maši




obisk bolnikov: ob 9,00 Studeno, V. Bloke, Učaka , Sv. Trojica …

7:30 Fara

sestra Vida in teta Pepca

7

19:00 Sv. Trojica
20:00 Studeno

starši Tehovnik, Širaj in Košica
Frenk in Milan Modic

20:00 Fara

Angela Hitij, 8. dan

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij
Ivan Koščak, 10. obl.
starši Anzeljc, Zales in Ivan

Dominik

sob

8

19.ned. m. letom

ned

9

Lovrenc

pon

Klara

tor

Ivana Šantalska

sre

Hipolit in Poncijan

čet

Maksimiljan Kolbe

pet

10
11
12
13
14

Mariji na čast



TRIDNEVNICA MARIJI NA ČAST

7:30 Fara
20:00 V. Bloke

Milavec, Vel. Vrh
za otroke – spomin Fatimske MB



gost: g. dr. Andrej Pirš, spoved od 19,00 do 20,00

20:00 V. Bloke

Ana in Rafael Dolšak, 10. obl.
za žive in +farane obeh župnij
Alojzij Hiti
na čast Mariji Vnebovzeti – za sosesko
Marjeta in Jože Rudolf ter brat in sestra
za žive in + farane obeh župnij
na čast sv. Roku – za sosesko

20.ned. m. l.

ned

16

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Ravnik

Beatrika

pon

Helena

tor

Janez Eudes

sre

Bernarda

čet

Zdenko

pet

21

DM Kraljica

sob

22

21.ned. m. l.

ned

Jernej

pon

Ludvik

tor

Tarzicij

sre

Monika

čet

Avguštin

pet

Muč.J. Krstnika

sob

22.ned.m.l.

ned

30

Pavlin

pon

31

Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Slugovo, Malni
Bloke: Nova vas 1-20




Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
domačini



g. župnik na duh. vajah

sv.maša drugeje
sv. maša drugje
sv. maša drugje

Avgust 2015

Česa se varovati?

20:00 V. Bloke

15

24
25
26
27
28
29

Anja Nered, Karmen Kraševec
Vika Pešič, Miha Zidar

poljska maša za Ravnik

sob

23

Sv. Tr.: Lepi Vrh, Bočkovo
Bloke: Metulje

19:00 Ravnik

MARIJINO VNEBOVZETJE

Bloke in Sveta Trojica

Čiščenje v soboto:

sv. maša drugje

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 V. Bloke

17
18
19
20




obisk bolnikov: ob 8,30 Nova
vas, Metulje, Hudi Vrh, Vel. Vrh,
Nem. vas, Volčje …

OZNANILA

Kako je pomembno srce, ker je središče človeka, nas spomni Kristus v današnjem evangeliju, ko pravi: »Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost,
bogokletje, napuh, nespamet« (Mr 7,21–22). Ko Sveto pismo uporablja besedo srce,
pri tem ne misli na telesni organ, ampak na središče človeka. V podobi srca povzema
dejavnosti notranjega življenja: srce spoznava, se odloča, čuti, se spominja in v njem
prebiva zaupanje v Boga. Predanost srca Bogu zato pomeni celostno predanost Bogu.
Podobno v vsakdanji govorici rečemo za nekoga, da je dobrega srca, in pri tem mislimo,
da je dober človek. Zato je potrebno najprej skrbeti za čisto srce, dejanja bodo sledila
iz njega. Včasih me kdo vpraša, kako bi dobro nastopil v javnosti. »Bodi pristen! Bodi
to, kar si v svojem srcu. A najprej skrbi, da bo tvoje srce popolnoma predano Bogu,«
odgovorim, kajti iz človekovega srca prihajajo …

sv. maša drugje
18:00 Sv. Trojica
19:00 Ravnik
20:00 Studeno

Mramor Alojz, 30. dan
ata in mama Drobnič
starši Jakopin, obl.

20:00 Fara

Marija in vsi Usenikovi

7:00 Fara
8:30 Ulaka
10:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij
na čast sv. Miklavžu za sosesko
Alojz Dobravec, 30. dan

20:00 Fara

po namenu

20:00 Fara

Franc in Frančiška Lipovec, 20. in 3. obl.

20:00 Runarsko

zaobljubljena sv. maša

7:30 Fara

Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lovranovo-Zales
Bloke: Nova vas 21-40




Marija Ponikvar, Rok Žgajnar
Žiko Pešič, Bojan Jerič

Mihael, Doroteja in vsi iz družine Turk

20:00 Fara

Franc in Frančiška Kraševec

18:00 Ravnik
20:00 Fara

Slavka Kovačič, 30. dan
po namenu

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Hudi Vrh

za žive in + farane obeh župnij
Marjan Košir
na čast sv. Miklavžu – za sosesko

20:00 Fara

Mirko Valdomir, 30. dan

Božji kruh potrebujemo, da bi premagali težave in izčrpanost vsakodnevnega potovanja. Nedelja, Gospodov dan, je najboljša priložnost, da črpamo moč iz njega, Gospoda
življenja. Nedeljska zapoved torej ni od zunaj naložena obveznost, ni breme na naših

Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Nova vas 41-60




Tamara Kraševec, Viktor Jerič
domači

Slovenski pregovor pravi: »Česar je polno srce, to usta govore« ter tako poudari, da
na zunaj izražamo to, kar je v naši notranjosti. Kristus zato graja držo, ko zunanjost
ni odsev notranjosti, ampak je hinavsko hlinjenje ali zunanje igranje, notranjost pa je
prazna in nismo celostno predani Bogu.
Današnja Božja beseda je za nas klic, da bi bili popolnoma Gospodovi. Zato prosimo
Gospoda, da bomo z vsem srcem njegovi in ne bomo tega samo igrali pri obredih,
ampak bomo to pokazali z dejanji in življenjem.

ramenih. Nasprotno, sodelovati pri nedeljski maši, hraniti se z evharističnim kruhom,
doživeti občestvo bratov in sestra v Kristusu je za kristjana potreba, veselje; tako lahko
kristjan najde potrebno moč za pot, ki jo moramo prehoditi vsak teden.
Benedikt XVI

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem …

· 1 ·

Zahvala – nova maša pri Sveti Trojici

Zahvala

Družina novomašnika Aljaža se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pomagali
pri pripravah in na dan slovesnosti Nove maše. Vsem, ki ste se je udeležili in z nami
praznovali. Doživeli smo nepozaben dan,
ki se nam je vtisnil globoko v spomin in
srce.

Prisrčno se še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi in poteku
nove maše. Bog vam povrni z milostmi, ki jih v življenju potrebujete!
Menim, da je bilo to veliko slavje Bogu v
čast in vsem župljanom v veselje.
Ostanimo še naprej povezani v molitvi.
Za kaplana me škof pošilja na gorenjsko.
Če bo na Blokah zmanjkalo krompirja,
se oglasite pri kaplanu v Šenčurju ali v
Cerkljah, kjer pravijo da krompirja nikoli
ne zmanjka.

Naj vam bo Nebeški Oče bogat plačnik
in vam pošlje blagoslova in milosti. Še
naprej pa priporočamo vse letošnje novomašnike v molitev. Boglonaj!
družina Kraševec

Slovesnost Aljaževe nove maše je za
nami, ostajajo nepozabni spomini. Na Aljaževo prošnjo sva Marija in Marko vodila
priprave na slovesnost. Oba sva bila prijetno presenečena in vesela, da se vas je
tolikšno število odzvalo najinemu vabilu
za pomoč.

novomašnik Blaž

Novomašni gesli

RAD BI, DA BI NOVOMAŠNI GESLI OBEH,
Aljaža in Blaža, večkrat razmišljali in se
Fotografije novih maš si lahko ogledate na naslovu www.foto-znidarsic.si/narocanje
vanju poglabljali. Z izborom teh besed iz
sv. pisma sta namreč pokazala poseben
obraz svoje duše, pokazala sta ‚zastavo‘, svoj grb, osebno izkaznico in oporoko, svojo
Vsem in vsakemu posebej se zahvaljujeva za vse dobre želje, lepe misli, prijazne bemaksimo: besedilo pod katerim bo potekalo njuno‚ novo‚ življenje.
sede, molitve, petje, pridno delo ob gradbenih in čistilnih akcijah, postavljanje mlajev,
peko peciva, pletenje vencev, krašenje cerkve, urejanje prometa, denarne prispevke in
Ta dva stavka bi lahko razumeli tudi kot začetek in dovršitev /konec, cilj/ naše vere. Saj
množično udeležbo na novi maši. Hvala tudi za vse pohvale in čestitke.
ko spoznaš, odkriješ in začutiš, da si poklican in izbran, izvoljen in povabljen stopiš na
Hvala vsem Trojičankam in Trojičanom, vsem Bločankam in Bločanom.
Zahvaljujeva se občini Bloke in županu Jožetu Dolesu, ki je velikodušno priskočil na
pomoč pri urejanju župnišča ter okolice cerkve in župnišča.
Hvala gasilcem okoliških PGD.
Iskrena hvala tudi mešanemu pevskemu zboru in zborovodji Janezu Stražiščarju iz
župnije Sveti Vid za bogato petje, dopolnitev in pomoč domačemu zboru.
Hvala Vrtnariji Najdi in Andreji Pavlič Kudeljnjak za čudovito okrasitev cerkve in šotora.
Prav posebej se zahvaljujeva Zurcovima, Fani in Andreju Seljak, za vse drobne pozornosti, za potrpežljivost in vztrajnost. Hvala za vso dobro voljo in pripravljenost biti na
razpolago vedno, ko smo potrebovali vsakovrstno pomoč.
Največja zahvala pa gre nebeškemu Očetu in Materi Mariji za blagoslov in božje varstvo
pri delu, da je vse potekalo srečno, po načrtih in uspešno.
Vsem velik »Bog lonaj«.
Kdor bi želel imeti DVD nove maše, ga lahko naroči pri Mariji (041 914 886).
Marija in Marko

pot. In ta pot te pripelje, vsega nemočnega, utrujenega in izčrpanega do odkritja vira
naše moči, našega življenja, do Njegovega telesa in Duha. Do istega soka, ki se iz debla
trte preliva v mladiko in ji daje rast. Saj ‘brez mene ne morete ničesar storiti’!
O, da bi se tega vedno znova zavedali!

Za (bodoče) voditelje malih občestev
Voditelji malih občestev, animatorskih, mladinskih in birmanskih skupin, zborovodje in
vsi, ki čutite poslanstvo, da to postanete: 4 srečanja preko spleta, eno 24 urno srečanje
v živo. To je novost, ki jo ponujamo na Društvu SKAM, in s katero vam bomo omogočili,
da v vseh skupinah zaživite 5 temeljnih kvalitet malih občestev (skupnost, življenje z
Jezusom, preprostost, služenje in pričevanje). Z nami bodo: dr. Peter Žakelj, Anton
Homar, Branko Cestnik, Marte Habe, Tone Česen in drugi zanimivi gostje. Več informacij: http://malo-obcestvo.si.

Verouk
Vabimo starše, ki bi želeli vpisati svojega otroka v 1. razred verouka, da se oglasijo v
župnišču do 15. avgusta, po telef pa svoj obisk najavijo.
Skuapj veselo stopimo v novo leto božje ljubezni in njegovega objema!

Kako se je začelo …
Bil je deževen septembrski petkov dopoldan. Z nahrbtnikom na rami in dežnikom v roki
sem pešačil pa cesti, ki vodi od Karlovice proti Robu. Cilj pa je bil, da bi prišel naslednji
dan k Mariji Pomagaj na Brezje, kjer je bila predvidena sveta maša ob sprejemu med
pripravnike za diakonat. Vsake toliko časa me je prehitel kakšen avtomobil. Tedaj pa
mimo mene pripelje rdeč Golf in se ducat korakov ustavi pred menoj. Nič mi ni bilo
jasno, kdo bi to lahko bil, toda že naslednji trenutek sem zagledal diakona Aljaža.
Po nekaj izmenjanih besedah me preseneti z vprašanjem, ali bi hotel biti ceremonier na
novi maši. S tem vprašanjem sem odšel naprej proti Kureščku in Brezjam. Notranji glas
mi je govoril naj sprejmem to povabilo.
Sedaj sem vesel, da je Aljaž pa Božji milosti postal duhovnik, po katerem bo sam Bog
klical in vabil k Božjemu ceremonierstvu.			
Simon V.
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Učitelj je nekega dne
postavil svojim učencem
vprašanje: »Česa se
moramo v življenju najbolj
varovati.«

Učitelju je bil najbolj všeč
zadnji odgovor, kajti v
njem so bili zaobseženi
vsi prejšnji.

»Za dobro srce,« je spet
dodal četrti.
Učitelju je bil znova najbolj všeč zadnji odgovor,
kajti v njem so bili zaobseženi vsi prejšnji.

2. 8. 2015
18. ned. med letom
Jezus jim je rekel:
»Resnično,
resnično vam povem:
Ni vam dal kruha
iz nebes Mojzes,
ampak moj Oče
vam daje pravi
kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz
nebes in svetu daje življenje.« Rekli so
mu: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!«
Jezus jim je rekel: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor
veruje vame, ne bo nikoli žejen.

16. 8. 2015
20. ned. med letom
Jezus
jim
je
rekel: »Resnično,
resnično, povem
vam: Ako ne boste
jedli mesa Sina
človekovega in pili
njegove krvi, ne boste imeli v sebi življenja. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima
večno življenje in jaz ga bom poslednji
dan obudil. Zakaj moje meso je resnična
jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé
moje meso in pije mojo kri, ostane v meni
in jaz v njem.«

(Jn 6,24–35)

(Jn 6,51–58)

9. 8. 2015
19. ned. med letom

23. 8. 2015
21. ned. med letom

Resnično, resnično, povem vam:
»Kdor
veruje
vame, ima večno
življenje. Jaz sem
kruh življenja. Vaši
očetje so v puščavi
jedli mano in so
umrli. To je kruh,
ki prihaja iz nebes, da kdor od njega jé, ne
umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz
nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel
vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je
moje meso za življenje sveta.«

Jezus je torej rekel
dvanajsterim:
»Ali hočete tudi
vi oditi?« Simon
Peter mu je odgovoril: »Gospod, h
komu pojdemo?
Besede večnega
življenja imaš in mi verujemo in vemo, da
si ti Kristus, Božji Sin.«

(Jn 6,41–51)

15. 8. 2015
Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda in
moj duh se raduje
v Bogu, mojem
Zveličarju. Zakaj
ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me
bodo
blagrovali
vsi rodovi. Zakaj
velike reči mi je storil On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.

(Jn 6,61–69)

30. 8. 2015
22. ned. med letom
»Nič ni zunaj
človeka, kar bi ga
moglo omadeževati, če pride vanj,
pač pa, kar prihaja
iz človeka, to ga
omadežuje. Kajti
od znotraj, iz srca,
prihajajo ljudem hudobne misli, nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost,
zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist,
bogokletstvo, oholost, nespamet. Vse te
hudobije prihajajo od znotraj in človeka
omadežujejo.«

»Hudobnega očesa,« je
dejal prvi.

Potem je še vprašal:
»In za kaj naj si najbolj
prizadevamo v življenju?«

»Zahrbtnega prijatelja,« je
odgovoril drugi.

»Za dobrohotno oko,« je
dejal prvi.

»Slabega soseda,« je
rekel tretji.

»Za zvestega prijatelja,«
je odgovoril drugi.

Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu.

»Hudobnega srca,« je
dodal četrti.

»Za dobrega soseda,« je
rekel tretji.

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

(Jn 7,15.21–23)

(Lk 1,39–56)

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dobrododošli kadarkoli sem doma.
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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