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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Maj 2016

 – Maj 2016 –

Jn 16,12–15

Osvobajajoča resnica o Bogu
Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: »Na paši – bilo mi je deset let – me je 
nekoč prevzela misel: ‘Kako bi bilo lepo, če bi Boga ne bilo! Kako bi bil človek 
svoboden!’ Čez nekaj trenutkov pa sem se zavedel, kako strašno bogokletna 
je bila ta misel. Vse poznejše življenje pa me je jasno prepričevalo, kako je prav 
nasprotno res: kako je prav Bog izvir resnične človekove svobode.« 

»Ko človek zanika pravega Boga, poklekne pred devet malikov,« pravi ruski pi-
satelj Dostojevski. Svobodo Božjega otroka zamenja za suženjstvo praznoverju 
(napovedovanju prihodnosti iz horoskopov ali kart, bioenergetiki, raznim koz-
mologijam) ali malikom (sovraštvu, denarju, želji po uživanju …). Ti maliki ga tako 
zasužnijo, da se jih zlepa ne more rešiti. 

V današnjem evangeliju nam Kristus obljublja Duha resnice, ki nas bo »uvedel 
v vso resnico« (Jn 16,13). Resnica o Bogu in človeku je, da smo ljudje srečni, 
ko imamo Boga za Očeta, Sina za Odrešenika, Svetega Duha pa za Vodnika in 
Posvečevalca, na kar nas spominja današnji praznik Svete Trojice. 

Prosimo Gospoda, naj nam pošlje svojega Svetega Duha, ki nas bo uvedel v »vso 
resnico« o Bogu in bo v naša srca vlil »upanje na Božjo slavo« (Rim 5,2). Naj nam 
nakloni tako upanje, saj to »upanje ne osramoti«.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

n

6. velik. nedelja 
Jožef delavec

ned 1
7:00
8:30

10:00
14:00

Fara
Sv. Trojica
Fara 
Studenec

za žive in pokojne farane obeh župnij
Franc Korošec, obl. in sinova
za Žakove starše
sv. maša ob blagoslovu konj




T. Kraševec, V. Jerič
M. Bačnik, T. Zabukovec

Atanazij pon 2 17:00
19:00

Ulaka
Sv.Duh

prošnji dan
prošnji dan

Filip in Jakob tor 3
17:00
18:00
19:00

Urh
Volčje
Ravne

prošnji dan
prošnji dan
zaobljubljena

Florjan sre 4
9:30

17:00
18:00
19:00

Fara
Sv. Trojica
Runarsko
Fara 

za žive in pokojne farane;                      rožni venec
prošnji dan 
prošnji dan
na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši

pred Najsvetejšim somaševanje dekanijskih duh. ob dek. konferenci, vabljeni!

GOSPODOV 
VNEBOHOD

čet 5
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
V. Bloke
Fara

Milan Žnidaršič
Marija in st. Sernel
Jakob Klučar, obl.

 bolniki: od 9,00 naprej

Dominik Savio pet 6
17:00  
18:00
19:00

Sv. Trojica 
Runarsko
Fara

poljska maša
Tone Oražem, 30. dan
st. Zakrajšek, V. Vrh




bolniki: od 8,30 naprej
celonočna molitev pri Fari po sv. maši Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Štor-Andrejčje
Bloke: Nemška vasGizela sob 7 17:00

19:00
Sv.Trojica
Fara

Mariji v zahvalo
st. Gerbec, brat in sestra




17,00 otr. zb.; 

7. velik. nedelja ned 8   
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Ravne

Franc Drobnič, 23. obl. 
Milan Otoničar, obl.
na čast Filipu in Jakobu, ap.




F. Seljak, I. Kuclar
soseska Ravne

Izaija pon 9 19:00 Fara Lojze Dobravc in Ana Avžlahar  za odrasle ob Sv. pismu

oče Damjan tor 10 19:00 Fara za starše in za zdravje

Odo Cluniyjski sre 11 19:00 Fara starši Pupis       

Leopold Mandič čet 12 7:30 Fara za žive in pokojne farane obeh župnij

Fatimska MB pet 13 17:00
19:00  

Sv.Trojica
Fara

Mariji v zahvalo
Stane Perušek

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: StudenoBonifacij sob 14 17:30 Fara Franc in Marija Modic, obl.  17,00 otr. zbor;  

BINKOŠTI ned 15
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Duh

Zofija Lužar 
Franc Intihar
na čast Sv. Duhu za sosesko




J. Žnidaršič, M. Hiti
duhovska soseska

Marija, Mati Cerkve pon 16
17:00
18:00
19:00

Sv. Urh 
Sv. Duh
Fara

poljska maša za sosesko
poljska maša za sosesko
za verne duše

    

Jošt tor 17 19:00 Fara Ožbolt in Hiti   

Blandina Merten sre 18 19:00 Fara za žive in pokojne farane obeh župnij

Krispin čet 19 7:30 Fara starši in Milka Premrov tridnevnica pred sv. obhajilom

Bernardin pet 20 17:00
18:30

Sv. Trojica
V.Vrh

poljska maša za V. Vrh tridnevnica pred sv. obhajilom Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: starši
Bloke: staršiKrištof in meh.muč. sob 21  19:00 Fara Franc Marolt, 5. obl.  tridnevnica pred sv. obhajilom

NEDELJA 
SV. TROJICE – 

PRVO SV. OBHAJILO
ned 22

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

st. in Ado Zabukovec
Korošec Jože, 19. obl. – sv.obhajilo
za žive in pok. farane obeh župnij – sv. obhajilo




starši prvoobhajancev
starši prvoobhajancev

Evtihij pon 23 19:00 Fara Ivana Oražem   

Marija Pomagaj tor 24 19:00 Fara Janez in Katarina Kocjan   

Urban sre 25 19:00 Fara Ivana Hiti

SV. REŠNJE TELO čet 26
8:00 

17:30
19:00

Fara 
Fara
Sv. Trojica

za žive in pokojne farane obeh župnij  
Nuška Žnidaršič
druž. Rot, Škrlj, Košir – PROCESIJA SRT

Alojzij grozde pet 27 17:00
19:00  

Sv.Trojica
Fara

v zahvalo 
France Drobnič

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: FaraJust sob 28 17:30 Fara France Rot, obl, Studenec  17,00 otr. zbor;  

9. ned. med letom
Lk 7,1-10

ned 29
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Karolina Intihar, obl. in Jurmanovi 
Rozalija in Franc Usenik, V. Vrh-PROCESIJA SRT




M. Kraševec, S. Korošec
A. Vintar, F. Ivančič

Ivana Orlean. pon 30 19:00 Fara Jože Milavec, 7. obl.   

Obisk. DM tor 31 19:00 Fara za nerojene   

Ali niste še nikoli slišali pripovedovati o tistem 
norčku, ki je zjutraj vzel svetilko, se odpravil na trg 
in brez prestanka kričal: ‘Iščem Boga! Iščem Boga!’ 
Ker so bili na trgu mnogi ljudje, ki niso verovali v 
Boga, so se začeli zabavati. 
Prvi je rekel: ‘Si ga mogoče zgubil?’ 
Drugi: ‘Morda se je zgubil, kot se zgubi otrok. Morda 
pa se ti je skril?’ 
Tako so kričali in se smejali. Norček pa je tekal med 
njimi, svetil s svetilko in govoril: ‘Kje je Bog? Jaz 
vam bom povedal. Mi smo ga ubili – jaz in vi! Mi 
smo njegovi morilci. Kako smo to lahko naredili? 
Ali morda ne gremo v napačno smer in lezemo v 
neizmerni nič?’« 
To so besede znanega filozofa W. F. Nietzscheja, ki 
se ni imel za vernega, a je njegovo pisanje zanimivo, 
ker opisuje miselnost številnih ljudi o odnosu do 
Boga. Ti mislijo, da nas Bog omejuje in nam ne 
pusti svobode. Najpogosteje to izrazijo v besedah, 

da neverni lahko delajo vse, mi, ki hodimo v cerkev, 
pa se moramo držati zapovedi in ne smemo tega in 
onega ... Zato se rado zgodi, da se človek ali družba 
prvi trenutek, ko se osvobodi misli, da Bog biva, po-
čuti svobodnega, saj ga nobena zapoved ne omejuje 
in je vse dovoljeno. To ga za nekaj časa osreči. Res je 
vse dovoljeno, a človek ni več vezan na nikogar. Tako 
se kmalu počuti osamljenega, saj nima nikogar, 
ki bi ga  ljubil in za katerega bi živel. Tu se začne 
praznina sodobnega človeka, ki je ubil Boga, kakor 
je očital Nietzschejev norček ljudem: »Ali morda ne 
gremo v napačno smer in lezemo v neizmeren nič? 
Ali ne postaja vse bolj hladno? Kako bomo našli 
mir, največji morilci med vsemi morilci? Kdo nas 
bo opral te krvi? S kakšno vodo se bomo lahko spet 
očistili? … Tedaj je norček naenkrat umolknil in 
se spet ozrl po ljudeh, ki so ga začudeno gledali in 
utihnili. Vrgel je po tleh svetilko, ki je ugasnila in se 
razbila na tisoče koščkov.«

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

Dosegljiv sem skoraj 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

V 93. letu starosti in v 70. letu redovnega življenja je 31. marca odšla k Bogu s. Be-
atrika Rozalija HRIBAR, ki je bila 1. 9. 1923 rojena v župniji Sveta Trojica. V Družbo 
Marijinih sester čudodelne svetinje je vstopila 14. 4. 1946 in večne zaobljube dala 
16. 7. 1951.                                                      Molimo zanjo, vračala nam bo pri Bogu.

Oddane sv. maše
Za Zofijo Lužar so darovali: 1 x n. n.; po 1 x darovali vnuki; Otoničar, Hribarjevo;  
Kljun, Loški potok; Kranjc, Lj-Polje; sodelavke Novolita; Klančar, Begunje; grego-
rjanske maše domači.

Za rajnega očeta Toneta –10 x domači; 4 x vaščani; 1 x Mihovi sošolci in prijatelji; 
1 x Marta Levstek; 1 x družina Rok; 1 x družina Svetek;1 x Matej Mestek; 4 x 
sorodniki z Dolenjskega; 1 x Primoževi prijatelji; 1 x Marijini prijatelji; 1 x družina 
Zbašnik; 2 x družina Namre; 2 x družina Grže

Za potrebe domače cerkve na Runarskem so ob pogrebu Toneta Oražma darova-
li: domači, Mihovi prijatelji in sošolci, Marta Levstek, družina Rok, družina Svetek, 
sorodniki z Dolenjskega, Primoževi prijatelji, Marijini prijatelji, družina Jerič in še 
neimenovani.

Akcija Pomagajmo preživeti
Slovenska karitas pripravlja dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namen-
jena predvsem pomoči brezposelnim. V številnih gospodinjstvih se poglablja vsa-
kovrstno ter dolgotrajno pomanjkanje materialnih dobrin. Poleg brezposelnih, 
katerih število se bistveno ne spreminja , se revnim pridružuje tudi veliko tistih, ki 
delajo za zajamčeno ali neredno plačo in ne morejo preživeti sebe in svojih bližn-
jih. Karitas je v lanskem letu z materialno pomočjo po vsej Sloveniji pomagala 
102.285 osebam, prostovoljci pa so ogroženim razdelili 2.669 ton hrane.                                        

Hvala vsem, ki ste in še boste pomagali bratom in sestram v stiski!

Slovenska karitas

ŽPS Bloke
Do 22. maja so še odprte prijave za Pag (teden od10. do 17. 7.). Več si poglejte v 
lanskih številkah ali zadnjih dveh številkah Oznanil.

Mladi se morajo sami prijaviti za program na Kaprijah (teden od 24. do 31. 7.) Lani 
smo morali nekatere pustiti doma, ker so se prepozno prijavili!

Šmarnice
Vsi, ki ste naročili šmarnično branje, ga pridite iskat. Letos bomo brali o dogajan-
ju v Fatimi v letih 1916 in 1917. 29. junija pa nas bo v župniji obiskala Fatimska 
mati Božja. Kako prav, da bomo o vsem tem poslušali pri šmarnicah – če je le 
mogoče celotna družina ali pa vsaj po en njen predstavnik, ki bo lahko o vsebini 
nato pripovedoval doma.

Blagoslov konj s sv. mašo bo v nedeljo, 1. maja, ob 14.00 na Studencu. Tudi če tja 
ne boste prijahali na enem konju, bo to zanimiv in pisan dogodek. Vabljeni!

V četrtek 6. maja bo praznik Gospodovega vnebohoda, 40 dni od Velike noči. 
Jezus odhaja v nebo, mi pa 9 dni pričakujemo binkoštni prihod Sv. Duha, česar se 
bomo 15. maja spominjali na Binkošti.

8. maja pa bo ob 10.00 nedeljska sv. maša na čast apostoloma Filipu in Jakobu 
v Ravnah.

ŽPS Sv. Trojica vabi
Za prvo sv. obhajilo, ki bo 22. maja, na praznik Sv. Trojice, se v obeh župnijah 
pripravlja 13 otrok. Takrat bo v tej župniji  žegnanje, hkrati pa tam in na Blokah 
prvo sv. obhajilo. Večkrat se v molitvi spomnimo na začetek tega posebnega 
prijateljstva z Jezusom in prvoobhajancem in domačim zaželimo blagoslova in 
posebnih trenutkov Jezusove bližine.

V četrtek 26. maja bo slovesni praznik Svetega rešnjega telesa in Rešnje krvi. 
Takrat se bomo s prvoobhajanci zahvalili za dar prvega sv. obhajila. Lani je bila ta 
dan pri Sveti Trojici tudi slovesna procesija tega praznika.

Vpis otrok v 1. r. verouka za leto 2016/17 bo v mesecu juniju. Lepo vabljeni!

Sveti Duh je prišel Pozdravljena, Kraljica
Med številnimi molitvami k Materi Božji je zelo 
znana prav Pozdravljena, kraljica. Kdo je njen 
avtor? Najverjetneje je to Herman Contractus. 
Najstarejši rokopisi so namreč iz samostana 
Reichenau, kjer je on živel.

Že v 12. stoletju so začeli prepevati to antifono 
med procesijami v samostanu Cluny; kasneje 
so cistercijanski menihi vpeljali navado, ki traja 
še danes, ko prepevamo ali molimo to molitev 
zvečer po sklepni molitveni uri v latinskem jezi-
ku (Salve, Regina).

To je bila priljubljena molitev mornarjev in po-
potnikov na ladjah. Krištof Kolumb poroča, da 
so posadke njegovih karavel pogosto prepeva-
le to molitev med potovanjem, ki jih je vodilo 
do odkritja Amerike.

Pozdravljena Kraljica, mati usmiljenja, življenje, 
veselje in upanje naše, pozdravljena!

K tebi vpijemo izgnani Evini otroci; k tebi zdihuje-
mo žalostni in objokani v tej solzni dolini.

Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči 
v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,

blagoslovljeni sad svojega telesa. O milostljiva, o 
dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

Morda se sprašujemo, kaj je razlog prilju-
bljenosti molitve. Pozdravljena, Kraljica. Eden 
od razlogov se skriva v besedilu. Če se vanj 
poglobimo, opazimo, da je polno zaupanja v 
Marijino materinsko varstvo.

Marijo imenujemo »mati usmiljenja, življenje, 
veselje in upanje naše«. Marija nas razume in 
sočustvuje z nami, saj je bila tudi sama preiz-
kušana in je trpela. Ona zna obrisati naše solze 
v času našega bivanja na zelji, ki so ga že prvi 
kristjani imenovali izgnanstvo. V tem obdobju 
se počutimo kot v trenutkih, ko smo prisiljeni 
živeti daleč od doma in pričakujemo vrnitve v 
pravo domovino, ki je v nebesih. Romarji smo 
in na tej zemlji nimamo stalnega prebivališča.

Morda ni najbolj spodbudno, da našo zemljo 
primerjamo »solzni dolini«. Toda pomislimo 
na premnogo trpljenja (sodobnega) sveta. Ne 
samo nesreče in naravne katastrofe, tudi skrito 
trpljenje številnih družin, ki izhaja iz neurejenih 
odnosov. V tem trpljenju nihče ni sam, saj ga 
spremlja ljubeča roka nebeške matere Marije, ki 
pozna naše težave, tudi najbolj skrite, vidi naše 
solze in jih briše z ljubečo materinsko roko.

Leopold Mandić

Rodil se je 12. maja 1866 v 
Hercegnovem kot dvanajsti, 
najmlajši otrok. Doma je ostal 
do 16. leta. Jeseni 1882 je 
šel v kapucinsko semenišče v 
Vidmu. Po dveh letih je odšel 
v Padovo študirat filozofijo, 
nato pa v Benetke teologijo. V 
duhovnika je bil posvečen 20. 
septembra 1890 v Benetkah. 
Njegovo misijonsko delo je bilo 
spovedovanje. V izvrševanju 
spovedniške službe je dosegel 
junaško stopnjo polnosti – sve-
tost. Zgodaj zjutraj je maševal, 
potem pa odhitel v spovedno 
sobico, pred katero je že čaka-
la vrsta ljudi vseh stanov in 
starosti. Pazljivo jih je poslušal, 
včasih je kar sam namesto njih 
povedal, kaj jih teži. Vedno je 
našel pravo besedo, ki je bila 
čisto kratka, a je zadela v živo. 

Marija, Kraljica ljubezni,  

čuj nad ženami in njihovim  

poslanstvom v službi 

človeštva, miru in razširjan-

ja Božjega kraljestva.

(sv. Janez Pavel II.)



Če bi doumeli, 

kaj se pravi biti Božji otrok,  

ne bi zmogli delati slabega. 

Bili bi kakor angeli na 

zemlji. 

Biti Božji otrok, kakšno 

dostojanstvo!

(sv. Janez Vianey)

Darovi Svetega Duha (I. del)
LJUBEZEN: Kjer je Sveti Duh, tam je ljubezen. Ljubezen je več kakor čustvo. Sicer bi imeli 
ljubezen samo do nadvse ljubkega otroka. A ljubiti moramo vse otroke, tudi trmaste. Ko 
Sveti Duh v nas razplamti Božjo ljubezen, je kakor da bi vtič vstavili v vtičnico. V tebi so vsa 
čustva, ki jih ima Bog sam za tisto, kar je ustvaril: ljudi, živali, cvetlice. Bog je nor od ljubezni 
do nas. Božja ljubezen ne postavlja pogojev, ni ljubezen za nekaj časa. Prava ljubezen »nikoli 
ne mine«. Je zvest. Spreminja vse, zlasti tebe, tvoje mišljenje in ravnanje. Z Božjo ljubeznijo v 
sebi gledaš vse z novimi očmi.
VESELJE: Kjer je Sveti Duh, tam je veselje. Predstavljaj si rokovski koncert, kjer vsi vriskajo, 
plešejo, dvigajo roke in skačejo. Jezus je premagal smrt! Odrešeni smo. Raj nam je odprt. 
Lahko plešemo od sreče, tudi če imamo kopico težav. V nebesih rajajo angeli. Jezus pravi, 
da je med nebeškimi angeli večje veselje nad enim spreobrnjenim grešnikom kakor nad 99 
pravičnimi.

MIR: Kjer je Sveti Duh, tam je mir. Ves notranji nemir preneha. Žalost izgine. Tesnoba se izgubi. 
V tebi se naseli ravnovesje, tvoje strasti te ne premetavajo kakor list v vetru. Drugi občutijo 
tvojo harmonijo in so radi v tvoji bližini. Mir v tvojem srcu je privlačen in nalezljiv.

POTRPEŽLJIVOST: Kjer je Sveti Duh, tam je potrpežljivost. Kjer drugi omagajo, ti vztrajaš. 
Njihovo trenutno navdušenje kopni. Kjer si prej zmogel teči 800 metrov, zdaj tečeš maraton. 
Neuspehe odpihneš kakor nič. Sveti Duh te dela borca, ki nikdar ne odneha. Drugi ugibajo, od 
kod imaš moč. Ti pa dobro veš: Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva … se ne pusti razdražiti, ne 

misli hudega … vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenese. (prim. 1 Kor 13, 4–7)

Po: Youcat


