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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Avgust 2018

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · avgust 2018 –

Neminljivo praznovanje v Bogu
Ker smo človeškemu življenju odvzeli odprtost proti nedelji, ki ne mine, proti 
praznovanju, ki nima konca, je zemljo poselila nova človeška vrsta (ali podvrsta): 
»topokoti« ljudje.

To so ljudje, ki so prepričani, da je vse praznovanje tam, do kamor sega njihov 
pogled. In ker to praznovanje ni nikoli popolno, njihov pogled pa se ne more 
dvigniti, da bi manjkajoče poiskali drugje, ga še naprej iščejo tam in nazadnje 
spremenijo praznovanje v žalovanje in smeh v jok.

Pomislimo na tiste, ki iščejo vse praznovaje v športu. Živijo za tekmo, živijo za 
moštvo, živijo v pričakovanju edine nedelje, ki jo poznajo. Potem ugotovijo, da 
praznovanju nekaj manjka, zato se še pretepajo, zabadajo z noži, uničujejo stadi-
one, izložbe, avtomobile, vlake. Tako mora stadione in okolico varovati na tisoče 
policistov.

Pomislimo na tiste, ki iščejo vse praznovanje v diskotekah. Živijo v pričakovanju, 
da bodo vstopili v raj. Toda ker praznovanju nekaj manjka, si je treba pomagati 
s tabletkami, alkoholom, pretepi in divjanjem z avtomobilom. In spet je treba 
poklicati policijo. Četo, ki poskrbi, da se praznovanje ne spremeni v pogreb.

Pomislimo na tiste, ki iščejo vse praznovaje v kultu teles. Mučijo sami sebe s 
tekom, hitro hojo in v telovadnicah ter fitnes centrih. Ne privoščijo si več dobre 
večerje s prijatelji, ker ne morejo zanesljivo ugotoviti, ali so vitamini in protei-
ni v pravilnem razmerju, in natančno izračunati zaužitih kalorij. Na tiste, ki si 
dajo popraviti nos, zadnjico, prsi, podbradek in vreče pod očmi. Ki morajo zimo 
preživeti v solarijih za hitro porjavitev kože, poleti pa morajo na plažo, oboroženi 
z zaščitnimi zrcali, temnimi očali in kremami za sončenje. Ali kaj, ko pa se jim 
potem ravno tako pojavi celulitis, zraste jim trebuh in jih iznakazi artroza in zato 
ne gredo več iz hiše.

Pomislimo na tiste, ki iščejo vse praznovanje v spolnosti, karieri, denarju,. Politiki, 
uspehu …

Gre za podvrsto človeških bitij, ki ne živi v miru tega življenja, ker ni sposobna 
dvigniti glave proti drugemu življenju. 

Tega življenja, sestavljenega iz stvari, ki so lepe in dobre, kot so stadion, diskote-
ka, spolnost, kariera, denar, potovanja, družina, dom …, če jih doživljamo kot 
odblesk in predokus neminljivega praznovanja: Boga. 

Po: Tonino Lasconi, 10 … iz ljubezni

Alfonz Liguori, šk., uč. sre 1 20:00 Fara Antonija in Andrej Lah  
 

Porciunkula čet 2 maša drugod  obisk bolnikov bo naslednji teden

Lidija, sp. žena pet 3 maša drugod  
 celonočna molitev pri Fari po 21:00

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lovr.-Zales
Bloke: Nova vas 66 ...Janez VIanney, duh. sob 4

18:00
19:00 
20:00 

Sv. Trojica
Runarsko
Fara

Alojzij Korošec, u. v Avstraliji
vsi + Oražem
za žive in + farane obeh župnij

 
 

18.  n. med l. ned 5 8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara

sin Franc in mama Angela Sernel
Dušan in Branka Zgonc




T. Primožič, J. Kraševec
M. Kljun, V. Kraševec

Jezusova 
spremenitev na gor.

pon 6 20:00 Studeno poljska maša za Studeno, Glino in Radlek

           Sikst, p.p., muč tor 7 20:00 Fara Jernej Škrabec

Dominik, ust. dominik. sre 8   19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše

Terezija (Edith 
Stein), red., muč.

čet 9 7:30 Fara Terezija Mulc po 9,00 obisk bolnikov za '1.petek'

Lovrenc (Lovro), 
diak., muč.

pet 10
17:00  
19:00
20:00

Studeno
Ravnik
Velike Bloke

Franc in Milan Modic, Studeno, obl.
starši Drobnič
Zinka Drobnič, 30. dan

  
  po 9,00 obisk bolnikov za '1.petek'

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Vel. Bloke 1-20Klara (Jasna), dev. sob 11

18:00
19:00
20:00

Sv. Trojica
Velike Bloke
Fara

v zahvalo
za žive in + farane obeh župnij
Lojze Hostnik

 

19. ned. m. l. 
Ivana Šantalska, red.

ned 12
8:30

10:00
20:00

Sv. Trojica
Fara
Velike Bloke

Franc Korošec, obletna, in sinova
Karolina Lenarčič, 1. obletna
za pobite Bločane, litanije M. B.




I. Kraševec, Z. Korošec
K. Kraševec, B. Zakrajšek

Hipolit in Poncian, muč. pon 13 20:00 Velike Bloke Andrej Lah, litanije M. B.   

Maksimilijan Kolbe, 
duh., muč.

tor 14 20:00 Velike Bloke starši Lužar in Močnik, litanije M. B

MARIJINO 
VNEBOVZETJE

sre 15
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Vel.Bloke

Franc Milavec, 30. dan 
družina Drobnič
Mariji na čast za sosesko

 

     

M. Žgajnar, M. Ponikvar
domači bralci

Rok, spk. čet 16 18:00 Ravnik poljska maša za Ravnik

Hijacint, red. pet 17 sv. maša: za farane obeh župnij – drugje Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Vel. Bloke 21-40Helena (Alenka), ces. sob 18 20:00 Fara Jani Brus   

20. ned. m. l. 
Janez Eudes

ned 19
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Ravnik

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože in Marija Kovačič, obl.
na čast sv. Roku za sosesko




R. Žgajnar, T. Kraševec
domači bralci

Bernard, op. - uč. pon 20 18:00
20:00

Velike Bloke
Fara

Ana in Rafael Dolšak, obl.
v zahvalo za varstvo pri padcu     

Pij X, p.p. tor 21 20:00 Fara brat Jože Žgajnar, kot 30. dan    

Devica Marija 
Kraljica

sre 22 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

Marjan Klančar, 30. dan
Ivan Mihelčič

oratorij

Roza iz Lime, dev. čet 23 7:30 Fara Terezija Kotnik, obl. oratorij

Jernej (Natanael), 
ap. 

pet 24 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

Metoda Seljak, 9. obl.
Marija Zakrajšek, Strmca, obl.

oratorij Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: domači
Bloke: domačiLudvik, kr. sob 25 20:00 Fara Viktor Simčič, 1. obl.  oratorij 

21.  ned. m. l. 
 Tarzicij, muč. 

ned 26
7:00
8:30

10:00
14:30

Fara
Ulaka
Hudi Vrh
Sv. Trojica

za žive in pokojne farane obeh župnij
na čast sv. Miklavžu za sosesko
na čast sv. Miklavžu za sosesko
sv. maša ob koncu oratorija: v zahvalo




domači bralci 
domači bralci

Monika, mati sv. Avg. pon 27 maša drugje  

Avguštin, šk. uč. tor 28 20:00 Fara Metod Grže

Mučen. Janeza  Krst. sre 29 maša drugje

Feliks (Srečko), muč. čet 30 18:00 Sv. Trojica bratje Košir

Pavlin, šk. pet 31 maša drugje
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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

ORATORIJ – obvestilo
Prispevek za oratorij bo: 

20 € za prvega ali drugega otroka ene družine, 

15 € za tretjega, od četrtega dalje pa je brezplačno.

Otroci prinesejo denar prvi dan oratorija, prosimo, da ga ne prilagate k prijavnici.

V soboto, 25. 8., bodo otroci na oratoriju potrebovali majico s kratkimi rokavi, ki jo 
lahko porišejo in pobarvajo. Najbolje je, da je bela (enobarvna) ali svetle barve. Ni 
potrebno, da je nova.      Mihaela

Zakaj otroka že s 3 leti pripeljati 
h katehezi Dobrega pastirja?
Ker kateheza Dobrega pastirja omogoča srečanje med Bogom in otrokom. Otrok 
ima namreč skrivnostno spoznanje o Bogu, ki se je vtisnilo v njegovo dušo ob 
spočetju. Otrok se Boga spominja, pozna ga. Ta duhovni spomin je jasen in še neo-
madeževan. Zato že zelo majhni otroci hrepenijo po odnosu z Bogom. Jezus je 
rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje 
kraljestvo.« (Lk 18,16)

Ker središčni lik kateheze, Jezus kot dobri pastir, močno pritegne otroke v starosti 
od treh let dalje, ker odgovarja na njihovo najglobljo potrebo po ljubezni in var-
nosti. Ob njem otroci začutijo brezpogojno Božjo ljubezen. Otrok ima duhovno 
intuicijo in se odziva na ljubezen. Njegova morala je, da bo delal, kar delajo ljubeči 
starši, ljubeči Bog. Potreba po ljubezni je duhovna potreba.

Ker kateheza s svojim teološkim temeljem in montessori pedagogiko upošteva in 
razvija temeljne otrokove kvalitete: 

• celostno doživljanje 
(otrok mora Boga doživeti s čustvi, telesom in umom), 

• čudenje in veselje 
(ob oznanjevanju Božje ljubezni otrok s čudenjem in veseljem vstopa v odnos 
z Bogom. Prevzet je nad vsako Božjo mojstrovino.), 

• sposobnost zbranosti in koncentracije 
(otrok zmore veliko večjo koncentracijo kot odrasli, samo rabi ljudi in okolje, 
ki mu bodo dali priložnost za to. In to kateheza Dobrega pastirja daje. Kate-
hista tako vodi otrokova neizgovorjena prošnja: »Pomagaj mi, da naredim 
sam. Pomagaj mi, da pridem bližje k Bogu.« K temu pripomore tudi pripravlje-
no okolje, atrij, ki omogoča otrokovo samostojno delo.)

• sposobnost kontemplacije, mističnega okušanja Boga 
(otrok se v kontemplacijo potopi hitreje in z večjo lahkoto kot odrasli).

Ker so sadovi kateheze Dobrega pastirja vidni v otrokovem dojemanju sveta, 
doživljanju in veri. Presenečeni boste ugotovili, da otrok spontano moli, se pogo-
varja z Jezusom, marsikdaj vas pouči, da je treba zaupati v Boga in da bi Jezus 
drugače ravnal. Otrok preprosto ve in čuti, da ga ima Bog neizmerno rad. In to je 
spoznanje, izkušnja, ki ostane in je bistvenega pomena in temelj za vse nadaljnje 
življenje. In ravno to želimo starši za svojega otroka, kajne?

Petra Volovšek Rot

Načrtovani urnik verouka 2018/19
PONEDELJEK TOREK

13,30-14,30 7+8 R 13,30-14,30 5+6 R

14,35-15,35 3+4 R 14,30-16,00 KDP 3 5+6+7+8 R

15,40-17,10 2 R 16,00-17,30 KDP 2 za 3+4 R

17,15-18,45 KDP 1+1 R 17,30-18,30 9 R

Umiri tempo
Če za kaj prosimo, pogosto slišimo: 
»Ni časa.« Ljudje se ne morejo več 
izkopati iz svojega divjega tempa, 
nemira, divjanja – tudi na dopustu 
ne. Turistični uradi nas kot ovce 
ženejo v počitniške raje. Tudi iz 
dopusta in počitka so napravili in-
dustrijo. Moraš sem in tja, pri vsem 
moraš sodelovati, vse videti, vse 
moraš doživeti, povsod biti …

Za prosti čas ponujajo toliko stvari, 
pri katerih preprosto moraš biti 
zraven, ker to vsi delajo. Sicer pos-
taneš posebnež in izjema. Moraš 
sodelovati. Enakovreden z vsemi. 
Svoj prosti čas moraš dobro organi-
zirati. Zato ti predlagam: Pa kdaj ne 
delaj ničesar! Ali pa stori kaj, česar ti 
ni treba – a te to veseli. Življenje – 
posebej še dopust – ni tekoči trak, ki 
nam predpisuje, kaj moramo delati 
…

Umiri tempo svojega življenja, iz-
stopi, poišči tišino. V tišini boš našel 
čudovite prijatelje življenja, ki so se 
človeku v hrupu in stresu izgubili. V 
globoki tišini se najbolj približamo 
temeljem ljubezni do bližnjega. In 
brez velikih želja (p)ostajamo srečni.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

K ljubezni ne moremo nikogar pris-
iliti. Ljubezen je lahko le odgovor na 
ljubezen. Na ta način je hotel Bog 
osvojiti človeka. Misel na to, kako nas 
je Bog ljubil, je najboljša pot, da mu 
ljubezen vračamo.

(sv. Maksimilijan Kolbe)

Zrelo očetovstvo
Kako očeta doživljajo 
fantje, kako dekleta? Kaj 
bistvenega da oče sinu, 
kaj hčeri?
Za sina je zelo pomembno, da oče spre-
jme njegovo pobudo. In za očeta je velik 
izziv, da sinu pusti, da se uči na njegovi 
njivi, da dela stvari drugače. Treba je 
vdrževati stik, tudi ko pride do izbruhov, 
ne da jim sledi dve leti tišine. Sin mora 
vedeti, da ga bo oče na neki točki pod-
prl, tudi če bo delal vse drugače. S hčer-
kami imajo očetje manj problematičen 
odnos, zato ker hčerka sama poišče stik, 
ve, kako se približati. Očetje manj pritis-
kajo nanje z disciplino. A pomembno je, 
da zna tudi oče iskati stik, če ga hčerka 
neha. Problematično je lahko, če se us-
traši njene ženskosti, raziskovanja, če 
ne razume njenega življenja z vrstniki, 
njenih odnosov. Hčerki lahko da največ s 
tem, da spoštuje njeno mamo.

Zakaj je oče v družini 
odgovoren za postavl-
janje meja?
S tem, ko postavlja meje, daje otrokom 
varnost, odločnost, vztrajnost. Meje pa 
najbolje postavi tako, da jih postavi sebi, 
v svoji notranjosti, da je iskren, pristen, 
spoštljiv do mame. Včasih je bila pomem-
bna finančna varnost, ki jo je moški dal 
družini. Danes se je ta vidik popolnoma 
izgubil, zato mora moški začeti razvijati 
notranjo moč.

PES IN ZAJCA – Črn psiček podi dva zajca po travniku ob gozdu. Ko je ves zadihan 
in še komaj zmore, prosi nekega belega psička, ki gre mimo, naj ga zamenja. Tedaj 
se eden od zajcev ozre nazaj in zakliče drugemu: »Pazi, zdaj pa gre zares, pes je 
slekel pulover!« 

SPRIČEVALO – Luka bo moral ponavljati razred. Ko pride domov, reče očetu, ljubi-
telju nogometa: »Za eno leto sem podaljšal pogodbo s tretjim razredom.« 

PIJANEC – Pijanec poskuša s svojim ključem odkleniti steber obcestne svetilke. 
Nekdo, ki pride mimo, mu reče: »Nikar se ne trudite, tukaj vendar nihče ne stanu-
je.« – Pijanec odvrne: »Kako da ne, če pa v prvem nadstropju gori luč!?«Prosila bi 
vas, če lahko v oznanila za avgust objavite še tole:

Pogled v september
Smo sredi počitnic, vendar starši že delamo načrte za naprej. V teh načrtih so goto-
vo tudi dejavnosti naših otrok, s katerimi bodo zopet začeli septembra. 

V naših dveh župnijah lahko izbiramo med klasičnim veroukom, ki ga pozna večina 
staršev, saj smo ga tudi sami obiskovali in katehezo Dobrega Pastirja, ki deluje po 
načelih Montessori pedagogike. Ta dva pristopa se razlikujeta predvsem v lastni 
aktivnosti otroka med samo učno uro. 

Za razliko od klasičnega verouka, ki se začne z vstopom otroka v redno osnovnošols-
ko izobraževanje, s katehezo Dobrega Pastirja začnejo že triletniki, saj je način dela 
prilagojen tej razvojni stopnji otroka. Otrok na ta način v svojem lastnem ritmu 
vstopa v odnos z Dobrim Pastirjem, ki edini lahko v polnosti zadovolji hrepenenje 
po ljubljenosti in varnosti. Kajti otrokovo tiho izraženo prošnjo: »Pomagaj mi, da se 
bom sam bolj približal Bogu,« odrasli zaradi naglice življenja ali pa zaradi neznanja 
vse prevečkrat preslišimo in prezremo. Duhovne in religiozne sposobnosti majh-
nega otroka so veliko večje, kot običajno mislimo odrasli. Dognanja moderne ped-
agogike pa zelo poudarjajo, kako velik vpliv ima delo pred šestim letom starosti na 
motive za vedênje v otroštvu in mladostništvu. 

Z otroki od treh do šestih let se v atriju srečujemo ob ponedeljkih od septembra 
do maja. 

Uvodno srečanje za starše bo v začetku septembra. Takrat boste starši bolj na-
tančno spoznali način dela, materiale, s katerimi otroci delajo in sam prostor, ki se 
imenuje atrij. 

Povabljeni ste, da spoznate sami in tudi preko svojih otrok, kaj vse se dogaja v naših 
župnijah.      Albina

… tudi naši skavti!?
Letos smo skavti iz Stega Jamskega medveda 
imeli prav poseben tabor. Skupaj s Škofljico 1 
smo odšli na potepanje po Sveti deželi, kljub 
temu, da je taborni prostor ležal dobrih 7 kilo-
metrov od Stične. 

Vitezi smo postavljali taborne zgradbe, se pote-
pali po okolici, kuhali na lastnih ognjiščih, se ig-
rali ob večernem ognju ter tako krepili skavtske 
veščine ter medsebojno povezanost.

Počivali pa nismo niti ponoči, saj smo po skavtski 
navadi tabor in zastave vsako noč branili pred 
morebitnimi napadalci v igri kraje zastave. 

Seveda pa se vse kar je lepo enkrat konča, in 
tabor smo zaključili z zadnjim krogom in obljubo, 
da se še kdaj snidemo, pa naj bo to na skavtskih 
dogodkih, na Stični mladih ali pa kar tako.  
   Andraž  


