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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Julij 2015

–Julij 2015 –

Zakaj je kruh osebna izkaznica boga
Besede, s katerimi evangelist opiše dejanje pomnožitve kruha, so podobne kot pri 
postavitvi evharistije: »Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče.« 
Enako je naredil pri zadnji večerji, ko je vzel kruh, se zahvalil in ga dal učencem.

»Zakaj prav kruh?« se lahko vprašamo. Kruh je simbol, ki Kristusa izredno lepo pred-
stavlja, celo do take mere, da ga pooseblja in da kristjani verujemo, da evharisticni 
kruh ni navaden kruh, ampak je Kristusovo telo. Ko Kristus vzame kruh, ga razlomi in 
razdeli učencem, jim hoče povedati nekako tole: »Poglejte, jaz sem vam dal kruh. Vi ga 
boste pojedli. Kruh boste uničili, a vi boste preživeli, saj brez hrane ne bi mogli živeti.« 
Po poročilih sinoptičnih evangelijev potem Kristus reče: »To je moje telo« (Mr 14,22), 
kakor da bi jim hotel reči: »Podobno kot se zgodi s kruhom, ki ga vi pojeste, uničite, 
da preživite, se bo na veliki petek zgodilo z mojim telesom. Vi, ljudje ga boste vzeli v 
roke, ga prebičali, mučili, iznakazili in na koncu ubili. Uničili ga boste, a vi boste živeli!« 
Kristusovo telo je bilo res izničeno, a je prav s tem dejanjem odrešil človeštvo.

S tem ko se je Kristus izročil v roke ljudem, je pokazal drugačno podobo Boga, kot jo 
imamo običajno ljudje. Ljudje si Boga predstavljamo kot strogega sodnika, kot maščev-
alca, kot otročjega ljubosumneža, ki nam ne privošči uživanja, ampak policijsko gleda na 
naše napake, da bi nas potem kaznoval. A nič od tega! Pravo podobo Boga je Kristus 
pokazal prav takrat, ko se je pustil človeškim rokam, da so se izživljale nad njim, ko so 
vso krivdo zvrnile nanj. Ko je Kristus nedolžen umrl na križu, je pokazal pravo podobo 
Boga, ki ne samo daje, ampak SE daje. To globoko resničnost naše vere izredno lepo 
predstavlja kruh. Ni naključje, da Slovenci rečemo, da je nekdo dober kot kruh. Da je 
kruh simbol dobrote in nesebičnosti, pokaže tudi Kristus, ki ga »razdeli med sedeče«. 
Kruh je treba deliti in je zato na neki način osebna izkaznica našega Boga, ki ne samo 
deli kruh, ampak kruh, ki je njegovo telo, popolnoma »podari« človeku.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Nova maša je duhovnikova prva sveta maša 
za ljudi v domačem kraju.

Je dejanje hvaležnosti duhovnika župniji, 
iz katere izhaja. 

Je dejanje hvaležnosti vernikov, da nam je 
zagotovljena Božja bližina po zakramentih, 
ki jih deli duhovnik. 

Je dejanje veselja župljanov, ker je naša skupnost 
do te stopnje duhovno zrela in rodovitna. 

Estera sre 1 20:00 Fara Viktorija Turk, 8. dan Vse tri dni spoved ob 19:00 ter sv. maša ob 20:00, drugi duhovniki

Ptujskogorska Mati Božja čet 2  20:00 Fara Frančiška in Mirko Zalar, Glina

apostol Tomaž pet 3 19:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

Simon Zalar – novomašnik Aljaž
Krnc–Dolšak;   Jožef Jaklič, 30. dan Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.:  Sv. Urh
Bloke: vsiUrh sob 4

9:00
19:00
21:00

Sv. Urh
Fara
Fara

Marija Žgajnar
Sprejem novom. Blaža: Marija Marolt, v zahvalo
molitveni večer pred Najsvetejšim

ob 19,00 sv. mašo daruje 
in pridiga g. Lojze Dobravec, 
ob 35. obl. svoje nove maše

14. ned. med letom
NOVA MAŠA     

BLAŽA DOBRAVCA
ned 5

7:00
8:30

14:00

Fara
Sv. Urh
Fara

za nove duhovne poklice
žegnanje na čast Sv. Urhu
NOVA MAŠA: za farane, Rafko Ivančič




Metod Kraševec, Bojana Korošec
domači

Marija Goretti pon 6 19:00 Vel. Bloke v zahvalo – novomašnik Blaž

b. s. Anton Vovl tor 7 20:00 Fara poljska maša za Novo vas

Kilijan sre 8   19:00
20:00

Vel. Bloke
Sv. Trojica

Marija Drobnič
Milan Kraševec – novomašnik Blaž   

Veronika čet 9 20:00 Sv. Duh po namenu darovalca – novomašnik Blaž  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ

Amalija pet 10 19:00
20:00

Studenec
Sv. Trojica 

poljska maša za sv. Peter – novomašnik Blaž
v zahvalo za ozdravitev Marte Bajc


 

OBISK BOLNIK. OD 8,15 
NAPREJ: N. vas, Metulje, H. Vrh Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.:  Povšeče, Zavrh
Bloke: duhovska soseskaBenedikt sob 11 20:00 Fara Ivanka Perušek 10. obl.

15. ned. med letom
Mr 6,7-13 ned 12

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in mrtve farane obeh župnij
starši Seljak
Francka Zakrajšek, Škufče, 1. obl.




Jana Škrlj, Albina Ponikvar
Angelca Vintar, France Ivančič

Hinko pon 13  20.00 Vel. Bloke za žive in pokojne iz Vel. Blok – novomašnik Blaž Litanije na čast Fatimski MB  

Camil de Lellis tor 14 20.00 Metulje na čast sv. Antonu in v zahvalo za zdravje 
pri živini – novomašnik Blaž

Bonaventura sre 15 20:00 Studeno Karla Lavrič – novomašnik Blaž

Karmelska Mati božja čet 16 20:00 Ravnik za odvrnitev toče – novomašnik Blaž

Aleš pet 17 20:00 Sv. Trojica Marija Štrukelj Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Mramorovo
Bloke: RavnikEli sob 18 20:00 Fara Hrbljan

16. ned. med letom
Mr 6,30-34 ned 19

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in mrtve farane obeh župnij
za duhovne poklice
Zvonimir Zgonec




Petra Zalar, Klara Kostanjšek
Joži Anzeljc, Iva Oražem

Marjeta Antiohijska pon 20 18:00 Metulje družina Širaj

Danilo tor 21 20:00 Fara Angela in Jakob Ponikvar

Marija Magdalena sre 22 sv. masa drugje

Brigita Švedska čet 23 sv. maša drugje

Krištof pet 24 19:00
20:00

Ulaka
Fara

poljska maša za Ulako
Viktorija Turk, 30. dan Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Hudi VrhJakob st. sob 25 20:00 Fara starši Zgonc, Radlek 7

17. ned. med letom
Jn 6,1-15

Krištofova nedelja
ned 26

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in mrtve farane obeh župnij
Marija in Jože Hiti
družina Lah, Glina




Helena in Tomaž Primožič
Cveto Kovačič, Robert Marolt

Pri vseh mašah blagoslov vozil: 
otr. vozički, skiroji, kolesa, motorji, 
avtomobili, tovornjaki, traktorji …

Gorazd, Kliment 
in drugi učenci pon 27 20:00 Sv. Trojica Jože Zakrajšek L. Vrh, 17. obl. – 

    novomašnik Aljaž   

Samson tor 28 20:00 Fara Marija Zakrajšek, Strmca – novomašnik Aljaž

Marta sre 29 20:00 Sv. Trojica Janez Kraševec – novomašnik Aljaž

Peter Krizolog čet 30 7.30 Fara st. Pavlič – novomašnik Aljaž

Ignacij Loyolski pet 31 18:00 Sv. Trojica Alojzija Zakrajšek, L. Vrh, 1. obl. – 
    novomašnik Aljaž

 OBISK BOLNIKOV v četrtek 9. 7. od 9,00 naprej ter v petek 10. 7. od 8,15 naprej.
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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

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

Zahvala
Vsem sodelavcem, pomagačem, organizatorjem, sorodnikom, molilcem, bolnikom 
… ki ste z vidno ali nevidno akcijo, sodelovanjem in darovanjem … pripomogli k da-
našnji slovesnosti naj Bog povrne s svojo obilno darežljivostjo. G. novomašnik Aljaž 
bo jutri na praznik Petra in Pavla ob 19,00 daroval zahvalno mašo pri Sv. Trojici, 
kamor ste vsi lepo povabljeni, po maši piknik in družabno srečanje. Med tednom bo 
g. novomašnik  daroval sv. maše pri Sv. Trojici:

• v PONEDELJEK, 29. 6. ob 19,00: v zahvalo za novo mašo in dar duhovništva
• v TOREK, 30. 6. ob 19,00: Milan Žnidaršič
• v SREDO IN ČETRTEK drugje
• v PETEK, 3. 7. ob 19,00: Simon Zalar

Zadnji teden v juliju bo znova v naših župnijah po razporedu v Oznanilu

Oznanila
Od srede do petka, 1.-3. julija bo tridnevnica pri Fari, vsak večer sv. maša ob 
20,00; pred tem pa bo eno uro na razpolago tudi duhovnik za spovedovanje:                                                                                                                           
V sredo 1. 7. bo spovedoval in maševal g. Tomaž Prelovšek, župnik Lj-Sv. Križ

V četrtek 2. 7. bo spovedoval in maševal g. Tone Dobrovoljc, župnik na Gori in na Robu

V petek 3. 7. bo maševal g. Franc Bizjak, župnik iz Vel. Lašč.

V soboto bo ob 19,00 pred cerkvijo sprejem novomašnika g. Blaža ter nato v cerkvi sv. 
maša, ki jo bo daroval in pridigal g. Lojze Dobravec, stric novomašnika Blaža. Te dni je 
ravno 35 letnica njegove nove maše, zato ga z veseljem pozdravljamo v njegovi rojstni 
župniji. Od 21,00 do 22,00 pa slavilni molitveni večer pred Najsvetejšim.

V nedeljo, 5. 7. ob 14,00 bo nova maša g. Blaža pri Fari, ob 19,30 pa litanije v 
podružnični cerkvi Marije Vnebovzete v Velikih Blokah.

V ponedeljek 6. 7. bo ob 19,00 daroval zahvalna sv. maša v Vel. Blokah. Nato bo maševal 
po razporedu v Oznanilih.

Tukaj sem, pošlji mene! (Iz 6,8b)
Geslo je besedica, ali skupina besed, ki zelo na 
kratko izrazi neko vsebino, sporočilo, trditev. Je 
hkrati ključ do razumevanja, v zadnjem času 
varovalna beseda za dostop /v računalnik, kn-
jižico … skrivnost/. Podoben izraz je maksima; 
mnogi pesniki in pisatelji so na ta način izrazili 
svojo življenjsko usmerjenost, opisali svoj pogled 
na svet. Dragotin Kette, pesnik slovenske mod-
erne je s svojo maksimo takole spregovoril o sebi: 
»Popolnitev bodi moj edini vzor, luč, resnica, 

moje delovanje, ljubica ti bodi mi izvor sreče, smrt po delu, sladke sanje!«

Tudi vsak od letošnjih novomašnikov, si je izbral svojo maksimo, svoje novomašno geslo, 
sporočilo svoje nove življenjske poti. »JAZ SEM VAS IZVOLIL« /Jn 15,16/ je odgovor 
o tem, da se je Aljaž odločil za pot duhovnika. Sporočilo tega klica, ki mu ga je Bog na 
poseben način ‘potrdil’ je, da ga On hoče imeti za duhovnika. To je bila, je in bo vedno 
njegova velika tolažba in opora. To je veselje, da si tam in delaš to, kar Bog za tebe želi, 
da je On s teboj ter da lahko ‘nanj preložiš vse svoje skrbi’!

Novomašnik Blaž je navdih za novomašno geslo prejel pri evharistiji, še preden je vsto-
pil v semenišče. Kako nas Božja ljubezen prehiteva! Z besedami »KDOR JE TA KRUH, 
BO ŽIVEL VEKOMAJ.« (Jn 6,58b) želi opozoriti na resničnost teh Besed ter na sijaj 
skrivnosti Jagnjetove gostije, ki je tu med nami zato, da bi imeli življenje v polnosti. 
Po duhovnem seminarju na Kureščku misijonarja o. Jamesa je svojo vero začel živeti 
z novim dinamizmom. Jezus je zanj postal nekdo, ki živi med nami in Sveti Duh tisti, 
ki oživlja. Med neko tedensko mašo je doživel poseben trenutek, ki mu je utrdil vero v 
živo resničnost Jezusove nekrvave daritve. To so bili zanj izrazi Božjega usmiljenja ter 
izredno obiskanje milosti, ki ga Kristus naklanja svojim. Sveto mašo vedno bolj doživlja 
kot srce krščanskega življenja in k temu vabi tudi nas.

Generalka BLOŠKIH PEVCEV v Kočevski Reki
Sončnega nedeljskega jutra, 21. 6. 2015 smo se pevci cerkvenega pevskega zbora bloške 
fare na pobudo pevovodkinje ga. Valerije Žabkar in organista Sodraške fare, gospoda 
Braneta Koširja, odpravili k sveti maši v cerkev sv. Janeza Krstnika na Kočevsko Reko.  

Dotedanja, omenjena že leta 1480, je bila znana po čudovitih baročnih oltarjih in njene 
fotografije še vedno bogatijo mnoge umetnostne knjige v tujini. Ta je bila nasilno podrta 
25. in 26. januarja 1954, za njo pa še okrog 100 drugih, podružnic, kapel, nabožnih 
znamenj in drugih cerkvenih stavb. V letih 1950 -1990 je bil čas zaprtega območja, ko je 
komunistična totalitarna oblast zaprla velik del Kočevske, da je  zase gradila zaklonišče. 
Kakšna kulturna in umetniška škoda, da teh cerkva v resnici ni več.

Za novo mašo je vodenje zbora sprejela gospa Valerija, kar je zanjo in moža Andreja 
velika žrtev, saj imajo mlado družinico s štirimi otroki. Mi pa si srčno želimo, da bi naš 
zbor vodila tudi po novi maši. S svojo strokovnostjo in preprostostjo nam je že močno 
prirasla k srcu.

Generalka je uspela ter nam dala novih moči in poleta za nadaljnje delo ter na poseben 
način povezala družine pevcev.                                     udeleženka

Nova streha za cerkev Sv. Duha  
Že lani bi morala biti zamenjana, a se je delo pri cerkvi sv. Petra na Studencu tako 
zavleklo, zaradi težav z vetrom in dežjem, da bi bilo neprimerno začeti to delo v jeseni. 
Zdaj se ne da več odlašati. Vabimo vse, ki bi bili pripravljeni pomagati finančno, z lesom 
ali na kak drug način.

Dopustniška prtljaga
»… kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, sedmi dan 
pa je pocival in si oddahnil« (2 Mz 31,17). Tako je zapisano v Sve-
tem pismu. In kljub temu, da se število dni v tednu močnorazlikuje 
od števila mesecev v letu, se zdi kar prav, da po šestih mesecih bolj 
ali manj napornega dela nekoliko počijemo. In si oddahnemo. Vz-
valovana žita, pokošene senožeti, prvi vrocinski val … Vse nas vabi 
k temu, da zaustavimo korak. Da stopimo v senco. Da nekoliko počijemo in si oddahnemo.

Zato ne bo odvec nekaj nasvetov, kako spakirati svoj pocitniški kovcek. Ali pa torbo. Potovalko. 
Nahrbtnik. Culo. Karkoli pač. Odvisno od vaše usmeritve, smeri in domišljije. Le plas-
ticne vrecke toplo odsvetujemo, zaradi ekoloških, estetskih in čisto praktičnih razlogov! 
In nikar ne prenehajte z branjem vsi vi, ki si zaradi raznoraznih finančnih, družinskih, 
zdravstvenih, službenih in »nevemkakšnihše« recesij letos ne morete privoščiti do-
pusta. Oddih, in mislim: pravi oddih – tak, kot si ga je privoščil še Bog, ni vezan na 
denarnico, na družbo, 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, ste splezali na streho 
sveta ali le do vrha stopnic … Pravilno spakirana prtljaga – to šteje! Torej …

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

Naslednji korak 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 
namrec čist« (Jn 13,10). No, brisačko boste kar potrebovali, če se boste le sprehajali po 
takšnih krajih, kjer Bog pravi, da je bolje, če ste sezuti. In če boste šli malo vase, boste 
slejkoprej prišli do gorečega grma!

Nazadnje v kovcek vržemo še počitniško branje. Običajno kaj lahkega, da »pošljemo 
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!

In če se vam zdi, da za tako malo prtljage ne potrebujete kovčka, le pomislite, na kaj 
merimo, ko rečemo, da imamo vsega »poln kufer«?!

Po: G. Čušin, Ognjišče 07/12

5. 7.2015 
14. ned. med letom

Jaz sem dobri pastir
in svoje poznam
in moje poznajo mene,
kakor mene pozna Oce
in jaz poznam Oceta;
in za ovce dam
svoje življenje.

Mt 9,14–17; Jn 10,11–16

12. 7. 2015 
15. ned. med letom

In poklical je dvanajstere
ter jih po dva in dva
zacel pošiljati in jim je dal
oblast nad necistimi duhovi.
Narocil jim je,
naj ne jemljejo na pot
nic drugega kakor le palico,
ne kruha ne torbe
ne denarja v pasu;
ampak naj imajo
sandale na nogah in
naj ne oblacijo dveh oblek.

Mr 6,7–13

19. 7. 2015 
16. ned. med letom

Rekel jim je:
»Pojdite sami zase
v samoten kraj
in se nekoliko odpocijte!«
Mnogo jih je namrec
prihajalo in odhajalo,
da še jesti niso utegnili.
In sami zase so se v colnu
odpeljali v samoten kraj.

Mr 6,30–34

26. 7. 2015 
17. ned. med letom

Tedaj je Jezus vzel hlebe,
se zahvalil in jih
razdelil med sedece;
prav tako tudi rib,
kolikor so hoteli.
Ko pa so se nasitili,
je svojim ucencem rekel:
»Kosce, ki so ostali,
poberite, da se
kaj ne izgubi.«
Pobrali so torej in s kosci,
ki so od petih jecmenovih
hlebov ostali njim,
ki so jedli,
napolnili dvanajst košar.

Jn 6,1–15

Brezpogojna ljubezen 

Krščanska ljubezen

je zahtevna naloga.

Je namreč brezpogojna ljubezen.

Krščanska ljubezen

je Božja ljubezen,

ki želi človeka

narediti človeškega.

Ta ljubezen je

neomejena in nesebična.

Zna se odpovedovati

tudi dobremu v korist drugega.

Temelji na skromnosti,

preprostosti in podarjanju.

Takšno ljubezen

je izkazoval Jezus –

kot Dobri pastir velike črede.

In k njej vabi vso svojo čredo.

Po: Phil Bosmans


