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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Julij 2019

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · julij 2019 –

Veselje
Veselje ima terapevtsko funkcijo. Človeka notranje ozdravlja, podari mu živost in 
veselje do življenja. Vodi ga iz osame, v katero ga je potisnil utesnjujoči strah – in 
ga pripelje do sodelovanja z ljudmi.

Po mnogih terapijah je Verena Kast, mednarodno priznana psihologinja, ugoto-
vila, da lahko izkušnja veselja »povzroči odločujoči preobrat v življenju človeka«. 
Veselja ne moremo zaukazati. Pogosto se pojavi, ko ga sploh ne pričakujemo, 
in sicer takrat, »če se neki aktivnosti popolnoma predamo«. To je za terapevtko 
odločilni pogoj za izkušnjo veselja, »da se lahko neki dejavnosti, neki aktivnosti, 
nekemu trenutku popolnoma prepustimo«.

Vsak dan lahko doživimo na tisoče koščkov veselja: veselje ob lepem vremenu, 
ob lepoti narave, ob vsakem srečanju … Ko se veselimo, svojega veselja ne an-
aliziramo, to bi bilo slabo. Toda drobnega dnevnega veselja bi se morali vedno 
zavedati; potem se bo v nas utrdilo pozitivno razmišljanje, ki bo na nas delovalo 
zdravilno. 

Kdor takšne izkušnje drobnega veselja zanemari in jih ne vidi, ta se počuti »ut-
rujen, neprespan, slabega zdravja in prenapet … V teh okoliščinah o sebi slabo 
misli, predvsem pa se čuti manj ustvarjalen in pameten od drugih«. 

Čustvo veselja izžareva zdravilno moč. Vprašanje je, zakaj vedno bolj mislimo na 
svoje rane kot na vse lepo. Očitno so mnogi v svojem otroštvu izkusili, da so jih 
starši prej opazili, če je bilo z njimi kaj narobe. Tako se vrtimo okoli svojih ranjeno-
sti, da bi dosegli naklonjenost okolice. Toda s to strategijo si ustvarjamo nenehno 
razočaranje, saj ne bomo nikoli našli dovolj naklonjenosti.

Prav zato je bolj zdravilno in bolj smiselno, da se gledamo v pozitivni luči. In ta 
pozitivni pogled je spomin na preteklo veselje ter poskus, da bi se tudi tukaj in 
sedaj veselili sebe in svojega življenja. 

Anselm Grün, Veseli se življenja

Estera pon 1 20:00 Fara Alojzija in Jože Anzeljc, Nemška vas

Ptujskogorska M. B. tor 2 20:00 Fara Stane Klančar, darovali pevci

Tomaž, apostol sre 3 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše

Urh čet 4 19:00  Sv. Urh za žive in + Povšečane  bolniki od 9,00 naprej
20,30–21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Ciril in Metod pet 5
18:00 
19:00
20:00

Sv. Trojica
Velike Bloke
Fara

poljska maša za Sv. Trojico
za pobite iz Velikih Blok
Angela Hitij, 4. obl.

 bolniki od 9,00 naprej
20,30–7,00 celonočna molitev v kapeli, Bloke

Marija Goretti sob 6 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

družina Korošec
starši Ponikvar, Nem. vas 4

 Čiščenje: Sv. Tr.: Sv. Trojica-Ulaka, Bloke: Topol

14. ned. med letom, 
izseljeniška

ned 7
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Urh
Fara

za žive in + farane obeh župnij
na čast sv. Urhu za sosesko
Ivanka Perušek, 14. obl.




domači
B. Zakrajšek in S. Rot

Edgar pon 8  sv. maša drugje

Avguštin in  kit. muč. tor 9 20:00 Fara Fani Premrov  

Amalija sre 10  sv. maša drugje

Olga čet 11  sv. maša drugje 20,30–21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Mohor in Fortunat pet 12 20:00 Fara Franc Milavec, Nova vas, obl.

Hinko, kralj sob 13
18:00
19:00
20:00

Sv. Urh
Topol
Fara

poljska maša za
starši in brat Žgajnar
Ivana Žnidaršič, obl.

 Čiščenje: Sv. Tr.: Hrib.-Rož., Bloke: Metulje

15. ned. med letom, 
Kamil

ned 14
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Franc Intihar
Alojzij Zalar




Janez in Irena Kraševec
Manca in Jaka Milavec

Bonaventura pon 15  sv. maša drugje

Karmelska M. B. tor 16 20:00 Fara Julijana Milavec  

Aleš, spok. sre 17  sv. maša drugje

Miroslav čet 18 20:00 Fara Danica Anzeljc, darovali pevci 20,30–21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Arsenij pet 19 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

bratje Košir
Milan Pavlič in starši

Marjeta Antiohijska sob 20
18:00
19:00
20:00

Veliki Vrh
Sv. Trojica
Fara

poljska maša za
družina Seljak
Stanislav Klančar

 Čiščenje: Sv. Tr.: Lepi V.-Bočk., Bloke: Nova vas 1–20

16. ned. med letom, 
Krištofova

ned 21
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Jože in Alojzija Zakrajšek, Lepi Vrh, obl.
Frančiška Zakrajšek, Škufče




K. Golob, Z. Korošec
Nuša in Nika Kocijančič

Marija Magdalena pon 22 20:00 Fara oče in sin Stane Lužar

Brigita Švedska tor 23 20:00 Sv. Trojica +iz družine Jaklič

Krištof sre 24  sv. maša drugje

Jakob st., ap. čet 25 7:30 Fara  po namenu 20,30–21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Joahim in Ana pet 26 18:00 Fara Danica Anzeljc, darovali vaščani

učenci sv. Cirila in 
Metoda

sob 27 20:00 Fara Alojz Marolt, obl.  Čiščenje: Sv. Tr.: Slug.-Mal., Bloke: Nova vas 21–40

17. ned. med letom ned 28
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Janez Tekavec 10. obl.
Franc Zbačnik




M. Žgajnar in M. Ponikvar                         ž. Tone zadnjikrat mašuje                                                    
Vilma Kocijančič in Martina Ivančič        ž. Tone zadnjikrat mašuje

Marta in Marija, 
Lazarjevi sestri

pon 29  sv. maša drugje

Peter Krizolog tor 30 20:00 Fara ata in mama Zakrajšek

Ignacij Lojolski sre 31  sv. 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

Oddane maše
Frančiška Mršek 1x darovala Mršek; Danijela Anzeljc 2x darovali Milka Mišič in n.n. 
Ali je še kje kakšen pozabljen, neopravljen mašni namen?

Vabilo k Svetemu Urhu
V junijskem Oznanilu je že bil napisan seznam »poletnih« žegnanj v naših cerkvah 
na vsej Bloški planoti.

Soseska Svetega Urha in Društvo Prijateljev Martin Krpan Bloke pa še enkrat pri-
jazno vabi na žegnanje k Svetemu Urhu v nedeljo, 7. julija 2019.

Ob 8:30 uri bo sveta maša, po maši pa druženje s kulturnim programom. 

V goste smo povabili ljudske pevke Jezerska tršca iz Dolenjega jezera. Pevke 
ohranjajo bogato in raznoliko slovensko ljudsko izročilo, stare ljudske pesmi, ki 
so jih nekoč peli doma in v cerkvi.

Išče se princ na belem konju
Kje naj ga najdem? Vsi najboljši fantje so že poročeni! Vse naredim, da bi me 
kdo opazil, pa nič ne deluje … To je začaran krog brezplodnih misli. Za dekleta, 
ki nestrpno pričakujejo pravega, je dobra popotnica tale misel: »Namesto da 
bi iskala idealnega moškega, postani idealna ženska in pusti, naj te on poišče« 
(Crystaline Evert, Pure Womenhood). Prvi korak je, da nehaš stalno razmišljati o 
svojem princu in ga pričakovati. 

Ker si punca, je zate tvoj videz velika vrednota. Ko razmišljaš o svojem stilu, 
pomisli, kaj z njim sporočaš drugim. Recimo: ko se sprehajaš naokoli s poudarjen-
im oprsjem ali prekratkim krilom, sporočaš, da je tvoje oprsje oz. tvoja zadnjica 
najboljši del tebe. Je res? Seveda ne, še veliko več je skritega! S provokativnim 
oblačenjem moškim sporočaš, naj si te ogledajo. Pa si v resnici želiš odnosa, ki 
bo zrasel iz poželjivih pogledov? Mediji nam sporočajo, da je popolnost telesa 
dosegljiva vsaki ženski in da je edino merilo privlačnosti. Res, med svetostjo 
in spolnostjo v zahodni kulturi ni skupnih točk, pri Bogu pa je oboje del velike 
skrivnosti.

Tvoje telo je sveti tempelj, nič nečistega ni na njem. Morda so nečiste misli dru-
gih, vendar ne dovoli, da neželen pogled moškega v tebi vzbudi občutek grešno-
sti. Tvoje telo je čisto! Ko začutiš občutek grešnosti svojega telesa, se priporoči 
Bogu. Naj On postane del tvojega načina življenja – išči ga tako, kot si želiš, da bi 
fantje iskali tebe. 

Bog ti je dal edinstven dar – ženska si! Najočarljivejše bitje na svetu! Tvoje odlike 
– nežnost, sočutnost, lepota – so skrite nekje v tebi. Trudi se jih živeti, saj si 
bitje odnosov. Prav v odprtosti za druge se bo pokazala tvoja prvinska ženska 
privlačnost.

Ko se odločaš, s kom greš na zmenek, je bistveno tudi to, da imaš visoka merila! 
Sveti Janez Pavel II. je rekel: »Ti si gospodarica svoje lastne skrivnosti.« Si gospo-
darica svojega svetega templja. Komu boš odprla? 

Bodi edinstvena, zvesta sama sebi in zase zahtevaj dostojanstvo ter spoštovanje 
telesa – tako se boš izrazila kot ženska, ki je vredna ljubezni. Hkrati pa se potrudi 
razumeti moški svet in fante spoštuj. Ko te osvaja nekdo, ki ti morda ni všeč, se 
mu iskreno zahvali za pozornost in spoštuj njegov trud in  pogum.

Povzeto po: Rad te/se imam

Ljubezen
Naš svet ne propada zaradi pomanjkanja razuma, vedenja in znanja, ampak 
zaradi pomankanja ljubezni. Ljubezen daje prednost stvarem, ki niso več v 
modi: obvladati samega sebe, ne popuščati lakomnosti, premagovati se-
bičnost. Skupinski egoizem, ki pomaga samo sebi enakim, še ni ljubezen. 
Ljubezen pomeni ljubiti ljudi, ne abstraktnega človeštva, ampak konkretnega 
človeka v neposredni bližini. Ljubiti pomeni stopiti iz lastnega jaza in živeti za 
druge.

Skupaj s starejšimi
Vsako nedeljo se z mnogimi vidimo in srečamo pri maši. A ko imamo poseben 
dan – srečanje starejših je to prav drugače. Vzamemo si čas, se ustavimo, ne hi-
timo … Vsi, ki smo prišli, smo najprej doživeli lepo mašo. Župnik g. Kastelic nam 
je spregovoril o vrednosti in pomenu starejših za naše družine. Njihova molitev 
in darovano trpljenje spremlja življenje in odločitve mladih. S svojo modrostjo so 
naši svetovalci.

Po maši smo poklepetali, se nasmejali, se čudili in uživali ob trikih čarodeja 
Džona. Razveselil nas je tudi Jan s svojo harmoniko. Ker je bilo zunaj zelo vroče, 
nam je bilo v prijetno hladni dvorani tako lepo, da bi kar sedeli in klepetali. Hvala 
članom župnijskih svetov Sveta Trojica in Bloke za lepo pripravljeno druženje.                                                   
n.n.

Oratorij 2019
S poletnimi počitnicami prihaja tudi najboljši 
teden počitnic, teden oratorija. Oratorij bo 
letos pri Sv. Vidu od 19. – 23. avgusta in je 
namenjen vsem osnovnošolcem. Na tebe 
čaka močno okrepljena ekipa animatorjev, 
ki obljublja nepozaben teden dogodivščin. 
Prijavnice so na voljo v cerkvi ali pri anima-
torjih. Rok za prijavo je 8. julij, zato nikar ne 
odlašaj in se prijavi takoj. Animatorji te že 
nestrpno pričakujejo.

SPOSOBNOST – »Ženske so nedvomno bolj sposobne kot moški.« – »Misliš 
resno?« – »Samo poglej, s kako lahkoto na parkirišču zavzamejo dva parkirna 
prostora hkrati.«

SLOVNICA – Ob koncu šolskega leta učitelj z učenci pri slovenščini utrjuje osvoje-
no snov o sedanjem, preteklem in prihodnjem času. Tako vpraša Emo: »Če rečem: 
Jaz sem bolan, kakšen čas je to?« – »Zelo lep čas, gospod učitelj!« 

»Če resnično hočeš shujšati, 
ti kot prijatelj iskreno priporočam, 
da nehaš strašiti po restavracijah 
in gostilnah.«

Kako spakirati 
počitniški kovček

»… Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, sedmi dan pa je počival 
in si oddahnil« (2 Mz 31,17). Tako je zapisano v Svetem pismu. In kljub temu da 
se število dni v tednu močno razlikuje od števila mesecev v letu, se zdi kar prav, 
da po šestih mesecih bolj ali manj napornega dela, v sedmem mesecu nekoliko 
počijemo. In si oddahnemo. Vzvalovana žita, pokošene senožeti, prvi vročinski 
val …, vse nas vabi k temu, da zaustavimo korak. Da stopimo v senco. Da nekoliko 
počijemo. In si oddahnemo. Zato ne bo odveč nekaj nasvetov, kako spakirati svoj 
počitniški kovček. Ali pa torbo. Potovalko. Nahrbtnik. Culo. Karkoli pač. Odvisno 
od vaše usmeritve, smeri in domišljije. In nikar ne prenehajte z branjem vsi vi, ki 
si zaradi raznoraznih finančnih, družinskih, zdravstvenih, službenih in ne vem ka-
kšnih še recesij letos ne morete privoščiti dopusta. Oddih, in mislim: pravi oddih 
– tak, kot si ga je privoščil še Bog, ni vezan na denarnico, ne na družbo, ne na 
službo, še manj na zdravje … Oddih je stvar srca! Počitnice so sad duha! Zato res 
ni pomembno, ali ste svojo zadnjico odnesli do Copacabane ali do prve kopice 
sena, ali ste na obali ali na balkonu, ste šli na safari, splezali na streho sveta ali le 
do vrha stopnic … Pravilno spakirana prtljaga – to šteje! Torej …

Prva stvar, ki jo običajno vržemo v kovček, so obleke in perilo. A vi tega ne po-
trebujete! Adam in Eva  sta se po rajskem vrtu sprehajala gola! Brez obleke in 
brez sramu! Šele ko sta jedla sad s prepovedanega drevesa, ki je bilo »dobro za 
jed, mikavno za oči in vredno poželenja« (1 Mz 3,6) sta si morala sešiti 'sfižene' 
predpasnike (1 Mz 3,7). Da ne bo pomote: ne priporočam nudizma! Priporočam 
pa, da se namesto počitniškemu brezdelju predate brezgrešju!

Naslednji korak pri pakiranju je – toaletna torbica. A tudi tega ne potrebujete! 
Morda le majhno brisačko za noge. Kajti »kdor se je skopal, mu ni treba drugega, 
kakor da si umije noge; ves je namreč čist« ( Jn 13,10). 

Nazadnje v kovček vržemo še počitniško branje. Običajno kaj lahkega, da »pošl-
jemo možgane na pašo«! A zakaj ne bi letos vzeli kaj za 'dušno pašo'? Naj se vaša 
duša napoji in prepoji s čim svetim. Da se bo vaš duh oddahnil in nadihal na 
Oddihu!

Po: G. Čušin, Na tretji strani

Kdor ne živi v miru z Bogom, 
nima miru v sebi in zato ne živi 

v miru z drugimi.
(sv. Janez Bosko)


