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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Julij 2016

– Julij 2016 –

Dobri Jezus,
iskreno te prosim, bodi mi v teh počitniških dneh zvest prijatelj. Spremljaj me 
na mojih poteh, da bom v tvojem naročju varno spoznaval lepote tvojega st-
varstva in skrbel za svoje zdravje. Daj mi priložnosti, da najdem čas tako zase 
kot tudi za družino, prijatelje in tebe, ki me pričakuješ na slehernem koraku. 
Naj bo moj počitniški čas poln veselja ter novih prijateljstev in spoznanj. Amen

čet 30 JUNIJ  bolniki: od 9,00 naprej

Estera pet 1
17:00  
18:00
20:00

Sv. Trojica 
Studeno
Fara

Marija Ravljen
Zofija Lužar  
starši, Bojan in Mojca




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

Sv. Tr.: Slugovo-Malni
Bloke: Nova vas 66…Ptujskogorska MB sob 2

17:00
19:00
20:00

Polšeče
Studeno
Fara

za žive in + iz dr. Ponikvar
poljska maša za Studeno
Marija in Franc Ožbolt, obl.

 
  

14. ned. m. letom,
izseljenska

Lk 10,1-12.17-20
ned 3

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Urh
Studenec

za žive in pokojne farane obeh župnij
na čast sv. Urhu za sosesko
na čast sv. Petru za sosesko




domači
domači

Urh pon 4 20:00 Sv. Urh za žive in + Polšečane   

Ciril in Metod tor 5 20:00 Fara Angela Hitij, 1. obl.

Marija Goretti sre 6 19:00 Sv. Trojica na čast Sv. Jožefu in zahvalo za lanski novi maši   

b. sl. Anton Vovk čet 7      sv. maša drugje Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lovran.-Zales
Bloke: V. Bloke 1-20Kilijan pet 8  

   
 
 

sv. maša drugje

Avguštin sob 9 žup. romanje – Barbana  Prijave do 3. 7. ge. Martini. Odhod ob 7,00 izpred župnišča. 
Vzemite tudi kaj malice, ker bo skupen obed bolj pozno.

15. ned. m. letom
Jn 15,1-8

ned 10
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Korošec in Modic
Frančiška Zakrajšek, Škufče, obl.




K. Kraševec, Z. Korošec
M. Zidar, M. Grže

Benedikt pon 11   sv. maša drugje   

Mohor in Fortunat tor 12 20:00 Sv. Trojica Lojze Mramor, 1. obl.   

Henrik sre 13   sv. maša drugje

Kamil de Lellis čet 14   sv. maša drugje

Bonaventura pet 15 20:00   Fara Ivanka Perušek Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: V. Bloke 21-40Karmelska MB sob 16  19:00 Fara Alojz Marolt, obl.   

16. ned. m. letom
Lk 10,38-42

ned 17
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivan Hiti
Ivana Oražem




M. Žgajnar, M. Ponikvar
Vika in Žiko Pešič

Elij iz Koštabone pon 18 20:00 Fara st. Gorjup in nečak, Kompolje   

Arsenij tor 19 20:00 Fara Jernej Škrabec, obl.   

Marjeta Antiohijska sre 20 20:00 Fara Lidija Brus, 30. dan

Lovrenc čet 21 7:30 Fara Angela in Jakob Ponikvar

Marija Magdalena pet 22 18:00
20:00  

Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice
Milan Pavlič in starši

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: V. Bloke 41...Brigita Švedska sob 23 20:00 Fara Ivan Turk, Nova vas  

17. ned. m. letom  ned 24
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Janez Intihar, Bočkovo
Mirko Turk, 1. obl. in Marjeta




R. Žgajnar, T. Kraševec
B. in T. Jerič

Jakob st. pon 25   sv. maše drugje     

Joahim in Ana tor 26   sv. maše drugje   

Gorazd in Kliment sre 27   sv. maše drugje

Viktor čet 28   sv. maše drugje

Marta, Lazarjeva sestra pet 29 20:30   Sv.Trojica Alojzija Zakrajšek, 2. obl. Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor.-Andrejčje
Bloke: StudenecPeter Krizolog sob 30 19:00 Fara Anton Kern  

18. ned. m. letom 
Ignacij Lojolski

Lk 12,13-21  
ned 31

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Majda Seljak
Karel in Anglela Hitij




V. Jerič, F. Seljak
M. Kljun, Silva Vertačnik

Dragi farani! Večerne maše ne bodo vedno ob 20:00, ker je odvisno, kdaj ima čas duhovnik, ki me nadomešča, včasih bo ta maša že ob 19h, včasih ob 20:30. V primeru potrebe po bolniškem 
mazijenju se lahko obrnete na sosedne župnike: g. Boštjan Modic, Stari trg: 040 500996; g. S. Osojnik, Grahovo: 031 276590; g. J. Krnc, Cerknica: 031 319 242; g. M. Ipavec: 041 905 498.

"Nekega človeka
ljubiti pomeni, 
gledati ga tako,
kot si ga je zamislil Bog." (F. M. Dostojevski)

Človek je tako velik, da mu 

nič na zemlji ne more zadostovati.

Samo če se obrne k Bogu, 

je zadovoljen. Potegni ribo iz vode: 

ne bo mogla živeti. 

To je človek brez Boga!

(sv. Janez–Marija Vianej)

{
Kdor je dober, je svoboden, 

pa čeprav je suženj. 

Kdor je hudoben, je suženj, 

pa četudi je kralj.

(sv. Avguštin)

Hočete priti do vere 

in ne poznate poti do nje? 

Učite se od tistih, ki so jih nekoč, 

kot vas, mučili dvomi. 

Posnemajte njihova dejanja, 

naredite vse, kar zahteva vera, 

kot da bi bili že verni. 

Obiskujte mašo, 

uporabljajte blagoslovljeno vodo itd.,

to vas bo brez dvoma pripeljalo 

do preprostosti in vernosti.

(Blaise Pascal)
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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

Žegnanje pri Svetem Urhu
Prebivalci soseske Sv. Urha in člani Društva Prijateljev Martin Krpan Bloke prijaz-
no vabimo na žegnanje, ki bo v nedeljo, 3. julija, ob 8.30 uri v cerkvi pri Svetem 
Urhu. Po maši nam bo zapela mlada bloška solistka Eva Modic ob spremljavi har-
monikarja. Na veselo snidenje!

Knjiga o sestri Mihelangeli
Izšla je knjiga o Marijini sestri čudodelne svetinje, sestri Mihelangeli, ki je umrla 
pred 20 leti. Knjigo so »sestavili« invalidi, sodelavci, zlasti mladi, ki jih je ona na-
vdušila za sodelovanje in nesebično služenje. Predstavljena je njena ljubezen do 
ljudi, njena velikodušnost v služenju pomoči potrebnim, saj je vse svoje življenje 
posvetila služenju ubogim. Spoznamo lahko njeno človeško toplino in bližino do 
trpečih, ki je presegla običajne človeške vrline. Njena velika želja je bila: pomagati 
revnim, bolnim in invalidnim osebam in jim stati ob strani. Knjiga lahko dobite v 
župnišču.

Zahvala za prispevke – Madagaskar
Pri nedeljskih mašah pri Fari in Sveti Trojici se je 4. junija skupaj nabralo kar 900 €, 
kar je izredno lep odziv na prošnjo iz misijonov! Ekipa, ki gre na Madagaskar, se vam 
iz srca zahvaljuje, še bolj pa bodo hvaležni misijonarji in vsi prejemniki vaših darov. 
Bog vam povrni!     Mihaela D. 

Romarja
V sredo, 8. junija, sta na Bloke peš priromala Vilma in Dani Siter, voditelja Društva 
Družina in življenje. Že tretje leto sta pešačila »od skupine do skupine za dobro 
družine«, letos iz Novega mesta do Kureščka. Zelo sta bila vesela srečanja z našo 
zakonsko skupino in ostalimi zakonci. Vse sta spodbujala, naj se trudimo graditi 
odnose, za katere je vredno živeti. 

Tudi naša zakonska skupina sedaj zaključuje srečanja. Čaka nas še skupni piknik, 
potem pa se spet srečamo v jeseni. Jeseni pa bo na Blokah začela s srečanji še 
ena zakonska skupina. Lepo povabljeni vsi zakonci, ki bi radi še kaj več naredili za 
svoj zakon, da se vključite v novo skupino. Pridite, ne bo vam žal!

                                                                                                dosedanji udeleženci

Po stopinjah oglejskih patriarhov
Romanje v soboto, 9. julija, odhod ob 7.00 uri. Vsako župnijsko romanje ni le 
romanje, je tudi skupna molitev, druženje, spoznavanje, pričevanje in veselje. Na 
tokratnem romanju bo vožnja do Ogleja z razlago ter ogled katedrale in mo-
zaikov. Sprehodili se bomo po Vii sacra, kjer lahko občudujemo ostanke rimskega 
pristanišča. Sledi vožnja do Gradeža. Z ladjo se bomo odpeljali na otoček Barba-
no, kjer bo sveta maša ... V Gradežu si ob obali ogledamo še cerkvi sv. Marije in 
sv. Eufemije. Na poti domov bo sledila večerja. Celotni stroški so 35 evrov /ob 
prijavi poravnamo 20; prvih 5 prijavljenih otrok iz devetletke plača 25 evrov; če 
bo slučajno ‚kaj ostalo‘, bo to romarski dar za Madagaskar. /Prijave čimprej, ali 
vsaj do 3. 7., go. Martini Ivančič/.

Postati orodje
Nimamo Boga, ki ne bi mogel razumeti in ne imeti sočut-
ja z našimi slabostmi /glej Heb 4,15/. Nasprotno! Bog je 
ravno na osnovi svojega usmiljenja postal eden izmed 
nas. Delal je s človeškimi rokami, razmišljal s človeškim 
razumom, deloval s človeško voljo, ljubil s človeškim 
srcem. Enak nam je bil v vsem, razen v grehu. V Jezusu se tako 
lahko dotaknemo Očetovega usmiljenja. Spodbujeni smo, da bi v 
njem tudi mi sami postali »orodje njegovega usmiljenja«. To je pot, ki traja celo 
življenje in na kateri bi ne smelo biti nobenih postankov. Jezus sam nam je rekel, 
da moramo biti »usmiljeni kakor Oče« /glej Lk 6,36/.

14. nedelja med letom  
Nedelja Slovencev po svetu

Potem je Gospod določil še drugih 
dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po  
dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je 
hotel  sam priti. Govoril jim je:  »Žetev je ve-
lika, delavcev pa malo; prosíte torej Gospoda 
žetve, naj pošlje delavcev  na svojo žetev. 
Pojdite: glejte, pošiljam vas  kakor jagnjeta 
med volkove.

V katero koli hišo pridete, najprej recite: ‚Mir 
tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo vaš mir 
počival na njem; če pa ne, se povrne k vam.

(Lk 10,1–3.5–6) Lk 10,11–12.17–20 

17. nedelja 
med letom
In jaz vam pravim: »Prosíte 
in se vam bo dalo; iščite in 
boste našli; trkajte in se 
vam bo odprlo. Zakaj vsak, 
kdor prosi, prejme; in kdor 
išče, najde; in kdor trka, se 
mu bo odprlo.

(Lk 11,1–13) 

Kamil De Lellis

14. julij – Mednarodni znak za 
zdravstveno pomoč je rdeči 
križ. Tega je bilo prvič videti na 
bojišču že leta 1595 na vojnem 
pohodu zoper Turke: na svoji 
redovni obleki ga je nosilo osem 
bolniških strežnikov, ki so skrbeli 
za ranjence. Ustanovitelj teh re-
dovnikov – bolniških strežnikov 
– je sv. Kamil de Lellis. Rodil se je 
1550 in pri dvanajstih letih izgu-
bil mater. Skupaj z očetom se je 
priglasil v vojsko. Oče je umrl, 
Kamil pa si je poškodoval nogo, 
ki ga je nato mučila še vse živl-
jenje. Postal je bolniški strežnik 
v rimski bolnišnici sv. Jakoba. 
Kmalu je našel pet sodelavcev: 
štiri laike in enega duhovnika, ki 
so bili pripravljeni bogomiselno 
živeti in ustanovili so družbo 
bolniških strežnikov. Na svojih 
oblekah so nosili velik rdeč križ. 
Kamil je zavetnik bolnikov in 
bolnišnic.

UČITELJ – »Kaj bo pa vaš sin, ko bo velik?« 
– »Upamo, da bo učitelj.« – »Pa kaže kakšne 
pedagoške sposobnosti?« – »Tega ne vemo. 
Ima pa veliko veselje do počitnic.«

PLAČA – Šef podjetja je bil nejevoljen, ko 
je neizkušen delavec zahteval visoko plačo: 
»Kot začetnik bi radi imeli kar precej denar-
ja,« je pripomnil. – »Se razume, navsezadnje 
je delo veliko težje, če se nanj ne spoznaš.«

»Ne boj se, da se bo tvoje

življenje nekega dne končalo! 

Bolj se boj, da zamujaš 

pravilno ga sploh začeti.«

John Henry Newman

)
»Srčnemu sta sreča in 
nesreča 

kot njegova desna in 

njegova leva roka; 

obe uporablja.«

sv. Katarina Sienska

3
julij

24
julij

Obisk FATIMSKE Matere Božje
Obisk FATIMSKE Matere Božje bo gotovo odmeval v naših družinah in življenju. 
Morda sprejmimo njeno sporočilo in njeno zagotovilo, da kdor se Njej posveti 
in ji izroči svojo življenjsko pot gotovo ne bo zgrešil nebes. To lahko stori vsak 
zase ali starši za vso družino. Posebno dragocena je posvetitev otroka, ko je še v 
materinem telesu. To je ena od najmočnejših vezi in začetka vere v novorojenčku 
pa tudi ena od najvarnejših poti vstopanja v življenje.

Blagor tistim otrokom, ki so jih matere tako pričakale, 
sprejele in usmerile v življenje!

V Sv. pismu pa beremo, da so bili mnogi ‚junaki vere‘ 
Bogu posvečeni in izročeni že v materinem naročju. Da 
so Bogu pripadali že, ko so bili še v materinem telesu. 
Saj jih je ‚On stkal v telesu /moje/ matere‘. Od Boga po-
darjeni staršem in od staršev podarjeni Bogu.

Veselimo se tega usmiljenega sporočila z nebes, ko 
vidimo, kako se vse odmika in potaplja v iskanju svojih 
koristi in užitkov: »Saj kdor izgubi svoje življenje zaradi 
mene /Jezusa/, ga bo našel!« nam zatrjuje Jezus.


