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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Julij 2014

– Sv. maše · julij 2014 –
Estera tor 1 20:00 Fara Rafko Ivančič, obl.

Ptujskogorska MB sre 2 20:00 Sv. Trojica v zahvalo in na čast Sv. Duha   skupno srečanje vseh molitvenih skupin

Tomaž čet 3 7:30 Fara za operacijo                                   

PRVI PETEK – Sv. Urh 
Od 20,30-7,00 zj. molit. 

pred Najsvetejšim
pet 4

17:00
18:30
20:00

Metulje
Sv. Urh
Fara

Ana Širaj, 1. obl                             
za znance in pok. Polšečane                                                                                           
za naročene, a neopravljene /izgubljene/ maš. namene





OBISK  STAREJŠIH, BOLNIH OB 8,30
11 maš še ni opravljenih iz leta 2013
Pridite vsi, ki mislite, da se vam je to zgodilo v zadnjih 3 letih 

PRVA SOBOTA 
Ciril in Metod, slov. apostola, 

sozavetnika Evrope
sob 5

 17:00     
18:30 
20:00

Sv. Urh
V. Bloke
Fara

za žive in + iz rodb. Ponikvar, Polšeče 3
za žive in pokojne iz Blok
Franc Hribar, Studenec 9





OBISK STAREJŠIH OD 9,00 DALJE

Čiščenje v soboto: Sv. Tr.: Slugovo-Malni; Bloke: Nova vas 1-20

14. ned. med letom 
ned. Sloven. po svetu 

Mt 11,25-30
ned 6

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Urh
Fara

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




po maši pri sv. Urhu koncert Lovskega pevskega zbora
domači bralci
S. Drobnič, A. Vintar

b. služ. Anton Vovk pon 7 20:00 V. Bloke Jožefa Modic, obl

Prokopij Palestinski tor 8 20:00 Metulje Marija Žgajnar, 40. obl.

Avguštin, dr. kit. muč. sre 9 20:00 Fara Jernej Škrabec, obl.                                                          19,00 molitvena sk. 

Amalija čet 10 7:30 Fara Marija, bratje in st. Žnidaršič                                                                                
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lovranovo–Zales;
Bloke: Nova vas 21-40Benedikt, opat zavet. Evrope pet 11

17:30
18:30 
20:00

Sv. Duh
Sv. Trojica
Fara

Marija Zakrajšek, 2. obl., Strmca
Katarina Mišič, 30. dan
Milan Pavlič, obl.

Mohor in Fortunat sob 12 20:00 Fara Jože Anzeljc, Nova vas 20

15. ned. med letom  
Mt 13,1-23 ned 13

7:00
8:30

10:00
19:00

Fara
Sv. Trojica
Fara
V. Bloke

za žive in + farane obeh župnij
v zahvalo in božje varstvo
Darinka Modic
Fatimska pobožnost /ni sv. maše/




B. Korošec, J. Škrlj
F. Ivančič, J. Anzeljc

Kamil de Lellis pon 14   sv. maša drugje: za verne duše                                                          

Bonaventura tor 15 20:00 Fara starši Žgajnar, sestra Valerija in Janez

Karmelska M.B.. sre 16 20:00 Fara Rozalija in Anton Trstenjak  19,00 molitvena sk. 

Aleš, spokornik čet 17 7:30  Fara Jožef Modic, Volčje  
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo;
Bloke: Nova vas 41-65: … … …

Elij iz Koštabone pet 18 20:00 Sv.Trojica  Zakrajšek, Lepi vrh

Arsenij Veliki sob 19 20:00 Fara Angela Ponikvar, obl.

16.ned. med letom 
Mt 13,24-43 ned 20

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Miro Zalar
starši Seljak




A. Ponikvar, P. Zalar
I. Oražem, C. Kovačič

Daniel, prerok pon 21 sv. maša drugje

Marija Magdalena tor 22 20:00 Fara st. Drobnič 

Brigita švedska sre 23 20:00 Fara v zahvalo za milosti semin. za evangelizacijo  19,00 molitvena sk. 

Krištof, mučenec čet 24 7:30 Fara dr. Pintar, Studenec  
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno 
Bloke: Nova vas 66…

Jakob st. pet 25 19:00 Ulaka družina Marolt

Joahim in Ana sob 26 18:30 
20:00

V. Bloke
Fara 

Ivan Škrabec
za žive in + farane obeh župnij

17. n. m. l. – Krištofova 
nedelja; Mt 13,44-52 

darovanje v zahvalo za 
srečno vožnjo

ned 27
7:00
8:30

10:00
16:00

Fara
Sv. Trojica
Fara
V. Vrh

Ana Ponikvar, Nemška vas 
Janez Intihar, Bočkovo, obl.                                                                                                          
Frančiška Rus
sv. maša za sosesko in blagoslov nove Marijine 
kapelice – vabljeni.




K. Kostanjšek, H. Primožič
R. Marolt, M. Zidar
Sodelovanje otroškega p. zbora in odhod v Bohnj

Viktor pon 28  drugje: Marija Marolt

Marta, Lazarjeva sestra tor 29   drugje: za farane 19,00 molitvena sk.

Peter Krizolog sre 30  drugje: za verne duše  

Ignacij Lojolski čet 31 20:00 Runarsko po namenu

Papež Frančišek

Bog ljubi z mero, ki nima mere. Po 
Evharistiji postajamo dar. 

»Janezov evangelij prinaša Jezusov govor ‚o kruhu življenja‘, ki ga je Jezus imel v sinagogi v 
Kafarnaumu, v katerem je zatrdil: ‚Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, 
bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal,je moje meso za življenje sveta.‘ (Jn 6,51).

Jezus poudari, da ni prišel na ta svet, da bi nam nekaj dal, ampak da bi nam dal ‚sebe samega‘, 
svoje življenje, kot hrano vsem, ki verujejo Vanj. To naše občestvo z Gospodom, nas, njegove 
učence, zavezuje, da ga posnemamo, da naše bivanje, naše drže postanejo razlomljen kruh za 
druge, kakor je Učitelj razlomil kruh, ki je resnično njegovo meso. Za nas je to velikodušno 
obnašanje do bližnjega, ki razodeva našo držo, ‚razlomiti naše življenje‘ za druge.

Vsakič, ko se udeležujemo svete maše in se hranimo s Kristusovim Telesom, deluje v nas Je-
zusova navzočnost ter navzočnost Svetega Duha, ki oblikuje naše srce, nam posreduje notranje 
drže, ki se prevedejo v obnašanje po evangeliju. Pri tem gre predvsem za učljivost Božji Besedi, 
medsebojno bratstvo, pogum krščanskega pričevanja, domišljijo karitativne ljubezni, sposobnost 
vlivati upanje obupanim, sprejemati izključene. Po Evharistiji na ta način zori stil krščanskega 
življenja. Kristusova karitativna ljubezen, sprejeta z odprtim srcem, nas spreminja, preoblikuje, 
nas nareja sposobne ljubiti in sicer ne s človeško vedno omejano mero, temveč z Božjo mero. In 
kakšna je Božja mera? Božja mera je brez mere. Vse! Vse! Vse! Ne moremo meriti Božje ljubezni, 
je brez mere! S tem postanemo sposobni ljubiti tudi tiste, ki nas ne ljubijo. To pa ni lahko! Ljubiti 
tiste, ki nas ne ljubijo... Ni lahko! Če mi namreč vemo, da nas nekdo nima rad, je v nas hotenje, 
da mu tudi mi nočemo dobro. Ljubiti moramo tudi tistega, ki nas nima rad. Postanemo sposobni 
upreti se zlu z dobroto, odpuščati, razdeliti z drugimi in sprejeti jih. Po Jezusu in njegovem Duhu 
tako postane naše življenje ‚razlomljen kruh‘ našim bratom in sestram. S tem, ko tako živimo, 
odkrijemo resnično veselje! Veselje, da smo dar in tako izmenjamo velik dar, ki smo ga mi že pred 
tem prejeli in sicer brez naših zaslug. Zelo lepo je to, da naše življenje postane dar! To pomeni, 
posnemati Jezusa. Želel bi spomniti na dve stvari. Prva: ‚Bog ljubi z mero, ki nima mere‘. Je to 
jasno? Tako naše življenje z Jezusovo ljubeznijo, prejemajoč Evharistijo, postane tak 
dar, kot je bilo Jezusovo življenje. Ne pozabite teh dveh stvari: ‚Bog ljubi z mero, ki nima mere‘ in 
ko hodimo za Jezusom, torej mi z Evharistijo, postaja naše življenje dar.

Jezus, Kruh večnega življenja, je prišel iz nebes ter postal meso po veri Svete Marije. Potem, 
ko ga je z neizmerno ljubeznijo nosila v sebi, je zvesto hodila za njim vse do križa in vstajenja. 
Prosimo Marijo, naj nam pomaga odkriti lepoto Evharistije, da postane še posebej pri nedeljski 
maši in češčenju, središče našega žiljvljenja.

Besedilo je s spletne strani Radia Vatikan 

 Obisk bolnikov: v petek, 4. julija, od 8,15 naprej in v soboto, 5. julija, od 9,00 naprej.

Za dobro voljo: Župnik je prišel na kmetijo na obisk in na mizo so prinesli pečenega piščanca. Slastno ga je pojedel in ko je po kosilu pogledal skozi okno, je na dvorišču videl petelina, ki se je 
šopiril pred kurami. Gospodarju je rekel: »Vaš petelin se pa zelo veselo in ponosno suka po dvorišču.« »Saj se lahko,« mu odvrne gospodar, »njegov najstarejši sin je pravkar vstopil v cerkveno službo!«



Odmevi oratorija 25.-28. 6.

·  2  · ·  3  · ·  4  ·

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

Med počitnicami sem najlaže dosegljiv ob nedeljah po sv. maši ob 10,00 ali po telefonu. 

Dobrododošli tudi med tednom kadarkoli sem doma.

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

www.zupnija-bloke.si  ·  www.zupnija-svtrojica.si

Oddane maše
Marija Marot 2x-sosedi/oddano 27. 10. 2013, a neobjavljeno; Marija Marolt 1x-pevci/oddano 27. 
10. 2013, a neobjavljeno/– se opravičujem za tako pozno objavo; Marija Mramor 10x-domači; 
Marija Drobnič-gregorjanske maše/30/ so darovali domači, sorodniki, sosedje in prijatelji ter dar 
za cerkev v V. Blokah; namesto cvetja za Marijo Drobnič 2x Angela Turk in dar za beljenje cerkve; 
namesto cvetja za Marijo Drobnič 2x-Alojz Turk in dar za beljenje cerkve; namesto cvetja za 
Marijo Drobnič 1x druž. Merkuš; Marija Hren 1x nn; Ciril Tanko 10x domači; Ciril Tanko 1x pevci; 
na čast MB v zahvalo 1x druž. Anzeljc; Zbačnik Vinko 1x Kristina; starši, bratje in nečak Gorjup 1x 
nn; v zahvalo MV nebovzeti 1x Drobnič

Sv. Urh vabi
V nedeljo, 6. julija 2014, bo pri Sv. Urhu žegnanjska sv. maša ob 8:30. Po sveti maši bo krajša 
kulturna prireditev, ki jo pripravlja Društvo Prijateljev Martin Krpan Bloke. Prepeval nam bo Lovs-
ki pevski zbor Martin Krpan Bloke. Po koncertu bo priložnost za druženje in klepet ob sladkih 
dobrotah. Prijazno povabljeni k Sv. Urhu.

Mladi v Stržišču
4. teden od 27. 7. do 3. 8., dijaki; vodijo Jože Pegan, Marko Kos in Jože Pacek. Prijave zbira in 
organizira prevoz Martin Grže.

Otroški pevski zbor
Kakšna sreča in veselje za vse, ki nam petje v cerkvi veliko pomeni. V meni vse zaigra, ko slišim 
te glasove. Še bolj pa me veseli to, da otroci - še posebno voditeljici Anita in Karmen, podarjajo 
svoj prosti čas zato, da častijo Boga in razveseljujejo vse nas. Kako mogočno je bilo na Binkoštno 
nedeljo pri Svetem Duhu. Ta cerkev je s svojo akustiko pomnožila moč glasov, da se je čutila 
Božja prisotnost – moč  Svetega Duha.  Hvala vsem staršem, ki podpirate svoje pevce, pomagate 
s prevozi in jih spodbujate.Otroci, še naprej radi pojte in še večkrat razveselite vse prisotne. Hvala 
vam!          Martina

Prejem bolniškega maziljenja
Bila sem pred zelo zahtevno operacijo. Ko sem prišla v bolnišnico in izvedela, da se tej operaciji 
niti pod razno ne morem izogniti, kot da grem pod nož me je postalo strah, v mene  se je naselil 
obup, dvom o uspehu operacije, zelo sem se bala vsega tega, bala kaj in kako bo z menoj,  ali se 
bom sploh še zbudila iz narkoze, kaj če operacija ne uspe, kaj bo..... ?V tistem obupu in neizhod-
nem položaju sem se zavedala le to, da moram najprej pred operacijo opraviti sveto spoved, 
prejeti sveto obhajilo in bolniško maziljenje, in da vse izročim v božje roke, sebe, vse zdravnike 
in ostalo osebje. Komaj sem čakala, da pride k meni bolniški duhovnik p. Toni Brinjavec. Ko ga 
zagledam pri vratih bolniške sobe, me obide sreča in veselje, saj sem vedela zakaj prihaja in koga 
mi prinaša -   Jezusa. Po prejemu bolniškega maziljenja, v sebi začutim nepopisen mir, srečo, 
veselje, moč in zaupanje da bo vse dobro. Zavedala sem se, da sem sedaj v božjem varstvu. Ko 
so me peljali proti operacijski dvorani sem bila ves čas zelo mirna, sproščena, kot da se nič ne 
dogaja, ni me bilo strah. Prav nič se nisem bala posega, vedela sem da sem v božjih roka. Prosila 
pa sem Sv. Duha za vse prisotne pri tej operaciji, naj On vodi njihove misli, da se bodo pravilno 
odločali in za mirne roke kirurga. Ko sem bila že prebujena, je po končani operaciji, prišel k meni 
kirurg, ki me je operiral. Bil je zelo zadovoljen in vesel. Dejal je, da je operacija potekala brez vseh 
zapletov. Moje zdravstveno stanje pa je bilo zelo, zelo dobro. Kirurg seje čudil mojemu počutju 
saj mi je dejal, da je bil prepričan, da bo še kakih štiri dni kar hudo z menoj.

Hvala Jezusu, Materi Mariji in Nebeškemu Očetu za uspeh te operacije.

Jezus hvala ti za ta zelo velik zakrament BOLNIŠKEGA MAZILJENJA.

»Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. Če je kdo med vami 
bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo 
z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil« (Jak. 5, 13-15).  Faranka ....                                                                                         

          ......recept za rešitev še tako hudih in nerešljivih stisk je zakramentalno življnje, zato čim več ćrpajmo iz 

zakladnice svete Cerkve za svoje spreobrnjenje, osvoboditev in ozdravljenje..                 Prenova 5/14, str.21.

Romanje v Paray
Prijavite se čimprej na 02/818 14 12 ali 040/834 389. Vsaj do 6. 7. (glej http://prenova.rkc.si).

Blagoslov nove Marijine kapelice na Velikem Vrhu
V nedeljo 27. julija ob 16,00 bo sv. maša ter blagoslov nove Marijne kapelice na V. Vrhu ob 
sodelovanju otroškega pevskega zbora. Po slovesnosti veselo druženje. Vabljeni!

Spletne strani naših župnij
Začeli smo s pripravo župnijskih spletnih strani. Najdete jih na naslovih:

 www.zupnija-bloke.si  oz.  www.zupnija-svtrojica.si

V naslednjih tednih in mesecih bomo vsebino postopno dopolnjevali. Vabimo vas, da prispevate 
fotografije iz utripa naših župnij. Dobrodošli tudi ostali predlogi.

Iz starih časov: junij na Blokah
Iz matičnih knjig župnije Bloke

V začetku junija leta 1700 se je na Gradiškem rodil Primož Lah, sin Jakoba in Neže.

V drugi polovici 18. stoletja imamo na Gradiškem 2, tri brate Lah, Primoža, Miha in Gregorja ter 
sestro Marjeto.

Priimek se je kasneje razširil na Volčje ter tudi med Novo vasjo in Velikim vrhom, kjer so živeli 
»Bticovi.«

K Tereziji Betica, katerih priimek izvira iz Raven se je v začetku 20. stoletja priženil Jernej Lah.

Iz knjige: Letalstvo in Slovenci od prve do druge svetovne vojne

»26. junija 1936 so na Bloški planoti razstavili 15 brezmotornih letal, ki so zadovoljila  potrebe 
jadralne šole. Velik nalet udeležencev jadralne šole na Blokah (v 1322 štartih so letali več kot 84 
ur) in državni rekord v trajanju poleta sta potrdila, da lahko Bloke postanejo središče jadralnega 
športa v Sloveniji in da bi bilo  smotrno tam zgraditi tudi stanovanjski blok in hangar. Komisija 
poveljstva vojnega letalstva si je ogledala terene in jih dobro ocenila. Delegata Kuhelj in Rape 
sta na konferenci jadralcev v Beogradu potrdila, da je treba na Blokah zgraditi jadralni center. 
Upravni odbor aerokluba v Ljubljani je namenil 50.000 din za odkup zemljišča in 200.000 din 
za gradnjo objektov.«

Iz kronike župnije Bloke

V začetku junija 1921 je bloški župnik Viktor Švigelj na Jesenica osebno preizkusil tri nove zvo-
nove, jih plačal in 6. junija so prispeli na železniško postajo na Rakeku. Kot pravi kronist, si je 
zvonove ogledal tudi Jakob Aljaž, znani skladatelj in se je »jako pohvalno izrazil o teh zvoneh.«

Naslednji dan so jih iz Rakeka z vozovi na Bloke pripeljali, Jožef Kraševec, Janezkov iz Nove vasi, 
Ivan Usenik iz Podvelikega vrha in Ivan Benčina iz Raven. Zvečer ob sedmih so bili že »na licu 
mesta.«

Kronist za leto 1927 med drugim piše:«Junija ni bilo nič mrličev-kakor kaže, kako je zdravo vreme 
in ni časa za bolezni.«

Iz šolske kronike šole na Bloka pred stotimi leti

šolsko leto 1913/14 

»21. junija 1914; Imendan sv. Alojzija – varuha in zaščitnika šolske mladine. Ker je padel praznik 
na nedeljo, je bila odrejena šolarska sveta maša na drugi dan v ponedeljek. Po sveti maši šole 
prosti dan.«

»24. junija; se je vršila okrajna učiteljska konferenca v Logatcu.«

»28. junija; Zločin v Sarajevu v katerem se obširnje poroča na drugem mestu.«

Zbral in zapisal: Jože Lavrič Cascio


