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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Marec 2014

– Marec 2014 –

Albun sob 1 18:00 Fara Irena Modic, 8. dan 


Čiščenje: Sv.Tr.: Sleme 
 Bloke: Nova vas 21-40

8. ned. m. letom ned 2
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij 
Ponikvar-Hribar 
starši Žgajnar




Petra Zalar, Klara Kostanjšek
Teja Hribar, Simona Zakrajšek

Kunigunda pon 3 18:00 Fara starši Čeh in bratje  19:00 starši prvoobhajancev 

Kazimir tor 4 18:00 Fara Karel Hitij  člani vseh molitvenih skupin

PEPELNICA-
strogi POST sre 5 18:00 

19:00
Fara 
Sv. Trojica

za spreobrnjenje 
v zahvalo in na čast Svetemu Duhu  

Nika čet 6 7:30 
18:15

Fara 
Fara

za duše v vicah 
na čast Svetemu Duhu;          ob 19:00 SEMINAR  9:00 OBISK BOLNIKOV

Felicita 
PRVI PETEK; križev pot pet 7 17:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Stane Tekavec, 30. dan
Žurga Majda, u. v Argentini-darovali sosedje


 

8:30 OBISK BOLNIKOV
NOČNA MOLITEV od 20:30 dalje PRVI PETEK

PRVA 
SOBOTA sob 8

7:00
8:00

18:00

Fara 
Sv. Trojica
Fara

za d. poklice 
za božje varstvo in blagoslov 
Samsa Janez, Benete

PRVA SOBOTA 
MARIJI NA ČAST

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: Nova vas 41-…

1. postna nedelja
KRIŽEV POT ned 9

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
starši Gradišar, Ulaka 
Anton Lužar, obl.




Helena in Tomaž Primožič
Mateja Šraj, Simona Knavs

40 mučencev iz Armenije pon 10 18:00 Fara Neža Marinček in starši  ni verouka

Benedikt tor 11 18:00 Volčje Franc Primožič in starši  ni verouka

Inocenc I. sre 12  18:00 Fara za srečno vožnjo z avtobusom  

Leander Seviljski čet 13 7:30
18:15

Fara 
Fara

Elo Mišič  
na čast Svetemu Duhu;          ob 19:00 SEMINAR  po maši Fatimska pobožnost

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Troj.-Mramorovo
Bloke: StudenecMatilda pet 14

16:00
17:00
18:00

Metulje                
Sv. Trojica
Fara

Alojz Lavrič  
za družine  
Irena Modic, obl.  20:15 mladi

Klemen Marija Dvoržak sob 15  18:00 Fara Franc in Marija Modic, obl

2. postna nedelja
KRIŽEV POT ned 16

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij  
Zakrajšek-Jaklič 
Drago in + Boštjanovi




Janez in Irena Kraševec
Angelca Vintar, France Ivančič

Patrik pon 17  18:00 Fara Stanislav Milavec, 1.obl.  19:30 za odrasle: PRILIKE

Ciril Jeruz. tor 18   18:00 Fara Julijana in dr. Ivančič, Runarsko

Sveti Jožef sre 19 18:00
19:00

Fara
Sv. Trojica

Fani Jaklič
Jože Drobnič  

Klavdija čet 20 7:30 
18:15   

Fara 
Fara

po namenu-Pavličevi 
na čast Sv. Duhu;                   ob 19:00 SEMINAR  Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.:Ulaka 
Bloke: RunarskoSerapion pet 21 17:00 

18:00
Sv. Trojica 
Fara

za duhovne poklice  
Marija Marolt

18:45 katehumenat
20:15 mladi

Lea sob 22 19:00 Fara Pavla Zakrajšek, obl.

3. postna nedelja
KRIŽEV POT ned 23

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
starši Hiti  
Darinka Modic




Anja Nared, Karmen Kraševec
Joži Anzeljc, Iva Oražem

KATARINA ŠVEDSKA pon 24  18:00 Fara Franc Mlakar   19:30 starši birmancev

GOSPODOVO OZNANJENJE tor 25 18:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

druž. Intihar in Drobnič 
Meri in Jožef Ponikvar, obl.

Evgenija sre 26 18:00 Fara Jože Mišič  Jože Mišič, Studeno 

Peregrin čet 27 7:30
18:15

Fara
Fara

Stanislav Žnidaršič
na čast Sv. Duhu  Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.:Hribarjevo-Rožance 
Bloke: RavneBojan pet 28 17:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Marjan Košir   
za družine birmancev




18:45 katehumenat
20:15 mladi

sob 29 18:00 Fara Milka Mlakar, obl.

4. postna nedelja ned 30
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Silvo Mramor
Jože in + Namre




Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
Cveto Kovačič, Robert Marolt

pon 31  18:00 Fara po namenu

 Sveti oče je množici vernikov, potem ko jih je vprašal, 
če hočejo postati svetniki tako, 

da se odpovejo govoricam, dejal: 
Torej smo se dogovorili: nobenih govoric!  

 »Dragi bratje in sestre, dober dan! Evangeljski odlomek je del tako imenovanega ‘govora na gori’, 
Jezusove prve velike pridige.Jezusova drža do judovske Postave. Zatrdi namreč: ‘Ne mislite, 
da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih 
prišel’ (Mt 5,17). Jezus torej ne želi odpraviti zapovedi, ki jih je Gospod dal po Mojzesu, temveč 
jih želi izpolniti. Takoj zatem doda, da ta izpolnitev zahteva še večjo pravičnost, pristno izpolnje-

vanje. Svojim učencem namreč 
pravi: ‘Če vaša pravičnost ne 
bo večja kakor pravičnost 
pismoukov in farizejev, 
nikakor ne pridete v ne-
beško kraljestvo’ (Mt 5,13). 
Toda, kaj pravzaprav pomeni 
‘izpolnitev’ Postave? In v čem 
je ta večja pravičnost? Jezus 
sam nam odgovori z nekaterimi 
primeri. Jezus je bil praktičen, 
da bi ga bolje razumeli je vedno 
navajal primere. Začne s peto 
zapovedjo dekaloga: ‘Slišali ste, 

da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj!... Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, 
zasluži, da pride pred sodišče’ (vv. 21-22). S tem nas Jezus spomni, da tudi besede lahko ubijajo! 
Ko za neko osebo pravimo, da ima ‘kačji (strupen) jezik’, kaj to pomeni? Da njene besede ubijajo! 
Zato, ne samo, da ne smemo streči po življenju bližnjega, temveč tudi ne smemo zliti nanj strupa 
jeze ter ga zadeti z obrekovanjem. Niti opravljati ga. Tako pridemo do govoric. Tudi govorice lahko 
ubijajo, ker osebam ubijejo dobro ime. Zelo grdo je širiti govorice! Na začetku se zdi kot nekaj 
prijetnega, tudi zabavnega, kot da je bombon. Toda na koncu napolni srce z grenkobo, tudi nas 
zastrupi. Resnično vam povem, če bi vsakdo od nas napravil sklep, da se bo izogibal govoricam, 
bo postal svetnik. To je lepa pot!«

Sveti oče se je obrnil k vernikom na Trgu sv. Petra in jih je vprašal: »Hočemo postati svetniki? Da 
ali ne?« Množica: »Da!« »Hočemo živeti odvisni od grde navade govoric? Da ali ne?« Množica: 
»Ne!« »Torej smo se dogovorili: nobenih govoric!«

V luči tega nauka dobi vsak predpis svoj poln pomen kot zahteva ljubezni. Vsi pa se združijo v 
največjo zapoved: Ljubi Boga z vsem srcem in ljubi svojega bližnega, kakor samega 
sebe.«

Besedilo je s strani Radia Vatikan



Zakramenti

Kaj je sveta evharistija?
Kaj je sveta evharistija? Sveta EVHARISTIJA je ZAKRAMENT, v katerem Jezus Kristus daje 
za nas svoje telo in kri – samega sebe, da bi se tudi mi v ljubezni dali njemu in se v svetem 
OBHAJILU združili z njim. Tako se povezujemo v eno Kristusovo telo, Cerkev. Jezus je sveto 
EVHARISTIJO postavil na predvečer svoje smrti, »tisto noč, ko je bil izdan«, ko je v dvorani zadnje 
večerje v Jeruzalemu zbral okrog sebe APOSTOLE in z njimi obhajal zadnjo večerjo. Ap. Pavel 
piše: »Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, 
ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: ‚To je moje telo za vas. To delajte v 
moj spomin‘. Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: ‚Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. 
Kolikokrat boste pili, delajte to v moj spomin‘.« Obhajanje EVHARISTIJE je jedro krščanskega 
občestva. V njej Cerkev postane Cerkev. Različna imena naznačujejo nedoumljivo skrivnost: 
sveta daritev- sveta maša- mašna daritev – Gospodov obed – lomljenje kruha – evharistični shod 
– spomin trpljenja, smrti in vstajenja – sveta in božja liturgija, svete skrivnosti – sveto OBHAJILO. 

Na kakšen način je Kristus navzoč, ko obhajamo evharistijo? Kristus je skrivnostno, 
vendar resnično navzoč v ZAKRAMENTU EVHARISTIJE. Kolikokrat Cerkev izpolni Jezusovo 
naročilo »To delajte v moj spomin«, lomi kruh in daje kelih, se danes zgodi isto, kar se je zgodilo 
tedaj: Kristus se resnično daje za nas in mi smo ga resnično deležni. Enkratna in neponovljiva 
Kristusova daritev na križu se na oltarju ponavzoči; izvrši se delo našega odrešenja.

Kaj se zgodi s Cerkvijo, ko obhaja evharistijo? Vsakokrat, ko Cerkev obhaja EVHARISTIJO, 
stoji pred izvirom, iz katerega sama neprestano na novo izvira: ko Cerkev ̈ uživa¨ Kristusovo telo, 
postaja Kristusovo telo, kar je le drugo ime za Cerkev. V Kristusovi daritvi, kjer se nam on podarja 
z dušo in telesom, je prostor za vse naše življenje. Naše delo in naše trpljenje, naše veselje, vse 
lahko združimo s Kristusovo daritvijo. Če se tako darujemo, se spremenimo: smo všeč Bogu in 
smo za svoje soljudi kot dober, hranljiv kruh. Kako naj prav častimo v kruhu in vinu navzočega 
Gospoda? Ker je Bog v posvečenih podobah kruha in vina resnično navzoč, moramo z največjim 
spoštovanjem shraniti svete darove ter moliti našega Gospoda in Odrešenika, ki je navzoč v 
Najsvetejšem. Kateri elementi nujno spadajo k sveti maši Vsaka sveta maša (evharistično slavje) 
se razvija v dveh glavnih delih: v besednem bogoslužju in evharističnem slavju v ožjem pomenu.
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Župnik: Anton Marinko  ·  041-55-28-29

Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu. 

Dobrododošli kadarkoli sem doma.

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

Iz starih časov 
Marec na Blokah skozi stoletja

12. marca 1393 – Hensel der Stayndorfer in njegova žena Helena sta prodala  zemljišče v Novi 
vasi otrokom župnika Hermana v Kočevju.

Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske piše:

Turki so »bloški« grad Zvezda večkrat naskakovali in ga nazadnje 24. marca leta 1546 zavzeli in 
mnogo ljudi odpeljali s seboj.

Če Turki koga od naših ujamejo, ga dan za dnem tako dolgo pretepajo, dokler ne obljubi, da se bo 
odkupil s tolikšno vsoto, ki je v svoji revščini nikakor ne utegne plačati. Pretepanje pa gre takole:

Najprej polože ubogega jetnika s trebuhom na klop. Nato se jih znajde deset, ki drže v rokah 
tanke leskovke. Z njimi krepko udrihajo od glave preko hrbta, ledij in nog do peta, vedno od zgoraj 
navzdol.

Tako slabo oskrbo lahko pričakuje vsak dan. Na revežu razbijejo enkrat deset, dvajset, celo sto 
do tri sto palic, zakaj brž ko se palica zlomi, vzamejo drugo in sicer toliko, kolikor jih po ukazu 
morajo na tisti osebi razbiti. Število palic se vsak dan veča. Nedolžnega jetnika tepo od dne do 
dne krepkeje in bolj boleče, ter ga povrh še vkujejo v okove petnajstih do dvajsetih funtov.

12. marca 1641 se je Matiji Škrabcu in ženi Jeri na Velikem Vrhu , rodil sin Gregor. Botra sta bila 
vaščana Janez Muha in Eufemija, žena Janeza Milavca. 

6. marca 1656 je v starosti 100 let umrl Mihael Markovčič iz Topola.

Marca 1922 v kroniki župnije Bloke o vremenu piše, da je bilo sprva lepo, a že okoli 15. marca se 
je sprevrglo in deževalo, okrog sv. Jožefa pa snežilo.

 In kot pravi kronist: »In zdaj se vrsti sneg in dež, pa dež in sneg. Vse delo je ustavljeno na polju 
in v gozdu. Med ljudstvom gre govorica, da bo to letos mokratno leto. Moča ima dva zoba, suša 
pa enega, bo slabo!« 

Zbral in zapisal: Jože Lavrič Cascio

Duhovne vaje na Kureščku
Birmanci smo imeli od sobote do ponedeljka, 15. - 17. februarja, duhovno obnovo na Kureščku. 
Spoznavali smo darove Svetega Duha in iskali pomen birme. Imeli smo veliko meditacij, pri 
katerih nismo le molili ampak razmišljali tudi o sebi in o vprašanjih za katera običajno nimamo 
toliko časa. Razmišljali smo predvsem o Svetem Duhu in ugotovili, da ga pravzaprav velikokrat 
občutimo. Ob tem smo se igrali različne igre na snegu in seveda tudi telovadili.

Obiskal nas je tudi bogoslovec Blaž Dobravec in z nami delil zanimivo pričevanje o svojem živl-
jenju po birmi.

Birmanci smo hvaležni gospodu župniku, katehistinji Renati in animatorjem za ta vikend in bogato 
duhovno vsebino. Te duhovne obnove ne bomo kar tako pozabili.

 Birmanec

Križev pot
Čemu na križev pot kot vsdako leto bomo tudi letos povabljeni, da si ob nedeljah opoldne vzam-
emo čas – najprej malo peš hoje, nato pa molitev križevega pota ob 15:00. Po molitvi druženje 
ob skupnem nahrbtniku

• 1. postna ned.: VELIKE BLOKE
• 2. postna ned.: RUNARSKO
• 3. postna ned.: SV. TROJICA
• 4. postna ned.: GORA /NAD SODRAŽICO/
• 5. postna ned.: RAVNE
• 6. postna ned.: SPOVED – Sv. Trojica ob 12:45; Bloke ob 14:00

Naravna metoda urejanja spočetij
Nedelja 2. marec: Sensiplan – Naravna metoda urejanja spočetij, lahko se še pridružite ob 15:00

Oratorij
Vabilo k sodelovanju pri organizaciji oratorija. lani so se nekateri pritoževali, da bi radi kot anima-
torji sodelovali pri pripravi in izvedbi oratorija, ki je bil pri sv. Vidu, čeprav so bili preko nedeljskih 
oznanil večkrat vabljeni. zdaj torej začenjamo z dogovrjanji v to smer, kje, kdaj, kako pripravo, 
kdo bo šel v Lj na srečanje in pripravo. Biti animator je več kot samo v času oratorija nekaj 
nerediti, povedati, uzaigrati igro, uprizoriti nekaj bansov ali igric z otroki. Če tam ni vernega srca 
in osebne zavzetosti – da s svohim sodelvanjem oznanjam Jezusa, ki mi je dragocena oseba in 
ima v mojem življenju pomemno valogo, so vse drugo le prazne besede. Zatorej, bvabljen, veseli 
te bomo, ti pa boš svojemu življenju dal osebni poudarek.

Romanje na poljsko na diakonsko posvečenje Aljaža Kraševca
DATUM ROMANJA: 06. do 09. maj 2014

1. DAN:  KRAKOW  (06.05.2014 zvečer)

1. avtobus: Zbirališče romarjev ob 20.00 v Fari na Blokah. 
Vožnja mimo Sv. Trojice, proti Cerknici na Dolgi most v 
Ljubljani (parkirišče).

2. avtobus: Odhod iz Novega mesta (avtobusna postaja) 
ob 20:00 v smeri proti Ljubljani. 

Odhod ob  21:00 iz Dolgega mosta in vožnja mimo Celja, 
Maribora, Dunaja proti Krakowu. Vmes krajši postanki.

2. DAN: CZESTOHOWA – AUSCHWITZ - KRAKOW 
(07.05.20014)

Dopoldne prihod v znano romarsko središče Czestohovo, 
ki slovi že od 14. stoletja in je zaradi slike Črne Marije v 
pavlinskem samostanu najbolj obiskan romarski kraj na 
svetu. Ogledali si bomo Viteško dvorano, Marijino dvora-
no, kapele, stolpe, postaje Križevega pota, obzidje… Seve-
da bomo videli tudi največji spomenik na svetu, posvečen 
Janezu Pavlu II.. Popoldne vožnja v Auschwitz, in ogled 
koncentracijskega taborišča.  Večerja in prenočevanje v 
Krakowu.

3. DAN: KRAKOW (08.05.2014)

Po  zajtrku se bomo odpravili v krakowsko katedralo, kjer 
bomo priča posvečenju… Popoldne ogled Krakowa. O 
blišču nekdanje ponosne plemiške Poljske pričajo obzidja 
gotskih cerkva, samostani, dvorci in trgi, ki privabljajo 
ljubitelje umetnosti iz vsega sveta: dvorec Wawel, Univer-
za, Marijina cerkev z največjim lesenim gotskim oltarjem v srednji Evropi, Barbacan, papeževa 
spominska soba… Zvečer večerja in prenočevanje.

4. DAN: KRAKOW – WIELICZKA – WADOWICE - LJUBLJANA (09.05.2014)

Po zajtrku bomo obiskali svetišče Božjega usmiljenja Lagiewniki in grob sestre sv. Faustine 
Kowalske, ki jo je papež Janez Pavel II. leta 2000 razglasil za svetnico. Po maši sledi vožnja 
do Wieliczke in ogled najstarejšega še delujočega rudnika soli na svetu, urejenega v muzej, kjer 
boste očarani nad  kiparskim mojstrstvom rudarjev (vse skulpture so iz soli).  Naš zadnji pos-
tanek bo v Wadowicah – rojstnemu kraju papeža Janeza Pavla II., kjer si bomo ogledali njegovo 
rojstno hišo in farno cerkev, nato pa povratek proti domovini s krajšimi postanki.  Prihod domov 
v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne.

CENA: 225 EUR  (najmanj 40 oseb). Ob prijavi je potrebno plačati akontacijo 50 €. Ostalo se 
plača na avtobusu.

Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestne takse, nastanitev s polpenzionom v hotelu 3*** (najmanj 
5 km iz centra mesta), oglede in vstopnine, vodenje, duhovno spremstvo in organizacijo romanja.

Rok prijave: 20. marec

Prijave: Mitja Bulič, Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej (Tel. 031 / 754 – 440; e-mail: mitja.bulic@
gmail.com) ali Anton Marinko, Fara 18, 1385 Nova vas (Tel. 041 / 552 – 829)

Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil 
izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga 
razlomil in rekel: ‚To je moje telo za 
vas. To delajte v moj spomin.‘


