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člani vseh mol. skupin

v zahvalo za zdravje
za odvrnitev toče
Nuška Žnidaršič




bolniki: od 8,30 naprej
celonočna molitev pri Fari po sv. maši

17:00 Sv.Trojica
19:00 Fara

Mariji v zahvalo
Amalija Simčič, 3.obl.



17,00 otr. zb.;

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Pirman, Mramorovo
Zofija Lužar

J. Škrlj, A. Ponikvar
J. Anzeljc, I. Oražem

19:00 Fara

Jože Lah





19:00 Fara

Poljska maša za Novo vas

19:00 Fara

za družine-farane: obisk Vilme in Danila Sitar

Justin

sre

Marcelin in Peter

čet

SRCE JEZUSOVO

pet

3

17:00 Sv. Trojica
18:00 Ravnik
19:00 Fara

SRCE MARIJINO

sob

4

10. ned. med letom

ned

5

Norbert

pon

Robert

tor

Viljem

sre

Primož in Felicijan

čet

Edvard

pet

6
7
8
9
10

19:00 Sv. Trojica
7:30 Fara

7:30 Fara

na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši
st.Pavlič in teta Pepca

17:00 Sv.Trojica
18:00 Ravne
19:00 Fara

Frančiška Mestek
Poljska maša za Ravne
Tina Kranjc in stari starši

20:00 Fara

st. Rudolf, sestra in brat

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Metulje

Viljem Milavec
Ivan Hiti
na čast sv. Antonu Pad.

18:00 Metulje

v zahvalo sv. Antonu za najdeno

sob

11

11. ned. med letom

ned

12

Anton Padovanski

pon

Valerij in Rufin

tor

Vid

sre

Beno

čet

Albert

pet

17

17:00 Sv. Trojica
18:00 V. Bloke
20:00 Fara

Marko in Marcelijan

sob

18

16:00 Fa–dvorana v zahvalo in za zdravje
20:00 Fara
za blagoslov dela s čebelami

12. ned. med letom

ned

19

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

Adalbert

pon

Alojzij

tor

Tomaž More

sre

Jožef Cafasso

čet

Roj. J. Krstnika

pet

20
21
22
23
24

Viljem

sob

25

13. ned. med letom

ned

26

Ema

pon

Irenej

tor

Peter in Pavel

sre

29

Prvi rimski mučenci

čet

30

27
28

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Tr.Mramorovo
Bloke: Topol

Čiščenje v soboto:




Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Metulje

K. Kostanjšek, H. Primožič
domači bralci

sv. maša drugje
sv. maša drugje
7:30 Fara

Intihar in Mišič
Jože Zakrajšek, Lepi Vrh, 18. obl.
Marija Drobnič
Mirko Turk

za žive in pokojne farane obeh župnij
družina Seljak
st. Ponikvar, Nem. vas

Čiščenje v soboto:
srečanje starejših. spoved od 15,30 naprej




Sv. Tr.: Hrib.-Rožanče
Bloke: Nova vas 1-20

T. Primožič, J. Kraševec
C. Kovačič, R. Marolt

sv. maša drugje
sv. maša drugje
sestra Marija Lipovec, 10. obl.

17:00 Sv. Trojica
18:00 Studeno
20:00 Fara

Frančiška Zalar,
Franc, po namenu
Pavla Zakrajšek, obl.

20:00 Fara

Jakob Škrabec, Nem. vas, obl.

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Studeno

za žive in pokojne farane obeh župnij
Janko Seljak
na čast J. Krstniku za sosesko

20:00 Fara

st. Pupis

20:00 Fara

Franc Grže, obl.

15:30 Sv.Trojica
18:30 Fara
20:30 Studenec

Marija Žgajnar, 42. obl.
Rafko Ivančič
Magdalena Hribar, obl.

7:30 Fara

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi Vrh-Bočk.
Bloke: Nova vas 21-40




I. Kraševec, A. Nared
domači bralci

obisk fatimske Marije /glej obvestilo/

Neki deček je
prijatelju, s katerim sta se igrala,
dejal: »Ko bom
odrasel, bi rad
nosil taka očala,
kot jih nosi moja
babica. Z njimi
more
namreč
videti veliko več
kot večina drugih
ljudi. Lahko vidi v
človeku dobro, kjer vsakdo drug vidi le slabo. Vprašal sem jo, kako more videti
dobro, in odgovorila mi je, da se je tako naučila gledati, ko je postala starejša. In
ko bom jaz odrasel, bi rad imel taka očala, kot jih ima babica, da bi videl dobro
v ljudeh.« (Drobne zgodbe z biserom,153.) Med tistimi, ki si niso zmogli nadeti
»babičinih očal«, je tudi farizej Simon iz današnjega evangelija. Ko je k Jezusu
prišla grešnica, je njegov pogled videl le njene grehe in napake. Popolnoma drugače pa gleda Jezus.
»Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika, in kakšna je; vedel bi,
da je grešnica,« je menil farizej, ko je opazoval ženo. A Gospod ni samo prerok,
ki ve, kaj je v človeku. Ni samo diagnostik, ki pozna bolezen, je tudi zdravnik, ki jo
zdravi. Tako se Kristus v današnjem odlomku predstavlja tudi kot Bog in Odrešenik, ki odpušča grehe. Njegov pogled ne vidi samo grehov, ampak tudi ženino
skesanost (pokleknila je, jokala, brisala noge), pogum (premagala je strah pred
farizejskimi pogledi) in ljubezen.

sv. maša drugje

7:30 Fara

Bloke in Sveta Trojica

Drugačen pogled

srečanje za poročene in neporočene zakonce

večerna maša ob 20,00

OZNANILA
Junij 2016

za odrasle ob Sv. pismu

po namenu

Barnaba

13
14
15
16

bolniki: od 9,00 naprej

Obstaja samo ena vrsta ljudi – grešniki. Ti pa se delijo na tiste, ki to priznajo, in
one, ki tajijo. Poznam ljudi, ki vneto zagotavljajo, da pod milim nebom nimajo kaj
povedati pri spovedi, ker da nimajo grehov, obenem pa kritizirajo in opravljajo
druge, koliko napak imajo. Ponovijo farizejsko držo, ki jim onemogoča, da bi se
približali Kristusu, ga prosili odpuščanja in doživeli zdravilnost njegovega ljubečega pogleda. Ljudem, ki trdijo, da nimajo greha, ne more biti veliko odpuščeno,
ker malo ljubijo. Ženi pa je veliko odpuščeno, »ker je močno ljubila«.
Ženina skesanost izvira iz zavesti, da jo Kristus ljubi. Grehov ji je žal, ker je užalila
Ljubezen samo. Kdor je enkrat doživel Kristusovo ljubezen, tega ne bo nikoli pozabil. Kristusov pogled bo vedno počival na njem.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Jože Lipovec, 20. obl
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Oddane maše

Ivan Hiti, 4 x darovali domači; V ž. Sv. Trojica se opravijo Ivan Hiti –1 x domači, 1
x Zakrajšek, Hudi Vrh; 1 x Mihelčič, Hudi Vrh; 2 x Pintar, Topol; Viljem Milavec 1x
dar.n.n.;1x dar.pevci; Anton Oražem, 2x darovali dr. Drobnič in Tratnik; 1x dar.
n.n.;2x dar dr. Grže; Ivan Turk in Anton Oražem, 1x darovali pevci; Ivan Turk, 1x
dar. Milka Škrabec

Obisk fatimske Marije

V obeh naših župnijah bo 29. junija. Čas obiska je omejen na nekaj ur. Ob 14.00
bo prispela k Sv. Trojici, kjer bo najprej češčenje in sv. maša ob 15.30. Ob 16.30
se Marijo odpelje na Bloke, kjer bo najprej Marijino češčenje ter nato sv. maša ob
18.30; ob 20.15 pa z Blok nadaljuje romanje v Cerknico. V letošnjem maju na 14
krajih v obeh župnijah beremo Šmarnice in molimo litanije, zato ima večina otrok
možnost tudi kaj več slišati o Fatimi sami in kaj se je tam dogajalo pred 100 leti.

Poletna odbojka

Bi morda koga zanimalo poletno igranje odbojke na igrišču na Studencu? Oglasite se nekdanji odbojkarici in glede na zanimanje se domenimo o podrobnostih.

Spoštovani Trojičani,

mineva leto dni, ko smo se intenzivno pripravljali in se veselili nove maše našega
Aljaža. Priprave so nas združevale in povezovale. Spomini na ta veličasten dogodek nas bogatijo in navdajajo s ponosom in hvaležnostjo.
Prav je, da se Bogu in nebeški Materi Mariji zahvalimo, da smo ravno mi doživeli
to milost, ko je Bog uslišal molitve in želje mnogih generacij in je Sveta Trojica,
po sto letih, dobila novomašnika.
Kip Marije romarice iz Fatime bo, ravno 29. junija, na praznik apostolov Petra in
Pavla, za nekaj ur obiskal našo župnijsko cerkev. Vsi smo povabljeni, da si vzamemo čas, pozdravimo in sprejmemo Marijo, se ji zahvalimo in hkrati tudi prosimo
za Aljaža.

Zanimivo vabilo

Molimo pa tudi za letošnje novomašnike in za vse, ki jih Bog še kliče v svojo
službo. ŽPS Sv. Trojica

Morje z družino 10. – 17. 7. ali Kaprije (24. – 31. 7.)
Morje z družino ali Kaprije: mladi se še vedno lahko prijavijo
za udeležbo na morju – Kaprije pri Šibeniku, do 15. junija še
velja cena s popustom /154 EUR/; ravno tako je še možnost
na morje z družino oz. starejšimi in mlajšimi člani – Zuboviči,
Pag /en teden samo bivanje za odrasle 50, za otroke 25 EUR/.

Srečanje starejših

Srečanje starejših, bolnih in invalidov obeh naših župnij bo
v soboto 18. junija ob 16,00 v župnijski dvorani; ob 15,30
možnost spovedi, po obhajilu pa bolniško maziljenje.
Po maši druženje pred ali v župnijski dvorani. Kdor nima
prevoza naj sporoči, da ga pridemo iskat. Lepo bi bilo, da
bi svojo udeležbo sporočili kakšnemu članu ŽPS.		

Prvo sv. obhajilo

Nedelja Svete Trojice je bila v župnijah Bloke in Sveta Trojica še prav posebno
slavnostna in velik praznik za 10 prvoobhajancev na Blokah in dva pri Sveti Trojici.
Aleš, Aljaž, Filip, Jan, Karin, Lena, Martin, Rebeka, Zala, Žiga ter Manca in Nejc so
se pri Katehezi dobrega pastirja pripravljali na ta pomembni dogodek, še posebej pa je bil poln priprav teden pred tem. Skupaj s starši so se na prejem Jezusa
pripravljali s trodnevnico.
Po krstu je prejem svetega obhajila druga pomembna stopnička v krščanskem
življenju naših otrok. Starši smo hvaležni in veseli, da lahko prejemamo to milost
in Božji blagoslov. »Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj!« je geslo našega lanskoletnega novomašnika Blaža. Naj nas te besede spomnijo na to, kako pomemben je
zakrament svetega obhajila, h kateremu so pristopili naši otroci.
Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo in doživeto pripravljen obred, katehistinji Renati za podporo in trud, ki ga je vložila v priprave naših otrok. Hvala tudi
otroškemu pevskemu zboru, ki je ubrano in sproščeno s pesmijo nagovorjal vse
zbrane, in vsem, ki so okrasile cerkev. 				
K. L. M.

pripravljalna skupina

Pričakovane nove maše v 2016

Lanski ceremoniar g. Simon Virant /pri sv. Trojici/,
bo imel novo mašo v Sodražici 10. 7. ob 14,00; g.
Boštjan Gorišek /pri Fari/ pa bo imel novo mašo v
Ajdovcu, 26. 6. ob 14,00.

Krsti

Bil je sin premožnih kmečkih staršev
v kraju Castelnuovo d‘Asti pri Torinu,
kjer se je rodil 1811. Leta 1833 je
bil posvečen v duhovnika. Njegovo
življenjsko geslo je postalo: »Postani svetnik, da prideš v nebesa
in da pomagaš v nebesa tudi drugim.« Postal je profesor moralke in
oznanjal evangeljski nauk božjega
usmiljenja in odpuščanja. Kot učitelj
in duhovni voditelj je z velikim uspehom vzgojil cele generacije sposobnih duhovnikov v Piemontu. Svoje
poučevanje je potrjeval z delovanjem. Vsak dan je prebil več ur v spovednici. Posebno skrb pa je posvečal
jetnikom, zlasti na smrt obsojenim.
Umrl je za pljučnico 23. junija 1860.
Častijo ga kot zavetnika jetnikov.
Dve stvari naj bi dobili otroci
od svojih staršev: korenine in
peruti.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Stori, kar moreš,
in moli za to, česar ne zmoreš.
Tako bo Bog dal, da boš zmogel.
(sv. Avguštin)

V letu 2016 so bil doslej krščeni pri Fari: Maša Knavs (krst 3. aprila 2016), Mark
Sušanj (krst 10. 4. 2016), Mark Petrovčič (krst 24. 4. 2016), Nac Kljun, (krst, 1. 5.
2016), Urban Vrtačnik, (krst 1. 5. 2016); pri Sv. Trojici pa: Miha Zalar (krst 26. 3.).

Usmiljenje je samo v sebi

V letu 2016 so se poslovili od nas

Usmiljenju je namreč lastno,

Župnija Bloke: Anica Žnidaršič, rojena Kraševec (+ 7. 1. 2016), Franc Drobnič
(+ 30. 1. 2016), Mojca–Marija Najzer, rojena Škrabec (+ 5. 2. 2016), Zofija Lužar
(+ 9. 3. 2012), Ivan Tekavec (+23. 3. 2016), Anton Oražem (+ 4. 4. 2016), Ivana
Oražem, rojena Avžlahar (+ 18. 4. 2016), Ivan Turk (+ 23. 4. 2016), Sonja Antolin,
rojena Podlunšek (+ 27. 4. 2016)
Župnija Sv. Trojica: Ivan Hiti (+ 25. 2. 2016)

Vpis otrok v prvi razred verouka
· 2 ·

Jožef cafasso

Tadeja Šergan, 041-78 88 99

Na sprejem Marije se bomo pripravili v času treh predhodnih nedelj, ko bomo ob
nedeljah še kaj več slišali o Marijinem prihodu med nas. Že vnaprej se tega lahko
veselimo!

V sredo, 8. junija 2016, se bosta v naši fari ustavila in prenočila Vilma in Dani
SITER, ustanovitelja in voditelja društva Družina in Življenje. Vilma in Dani v teh
dneh peš romata od zakonske skupine do zakonske skupine z namenom, da bi
zakonce spodbudila k premišljevanju o lepoti poročenosti. Prehoditi nameravata
pot od Novega mesta do Kureščka (okrog 200 km). Ob tej priložnosti – ob njunem
prihodu – bo v naši župnijski cerkvi (sv. Mihaela, Fara) sveta maša za družine, ki jo
bo daroval domači župnik, po maši nas bosta nagovorila Vilma in Dani, čemur bo
sledil družabni večer. Če bosta Vilma in Dani prišla do nas peš, bi bilo dobro, da se
tudi mi potrudimo in se na srečanje ne pripeljemo z avtomobili. Pridite! Vljudno
vabljeni! Povabite še druge!

23. junij

največja krepost.

da se daje drugim in
da blaži bridkosti drugih.
(sv. Tomaž Akvinski)

5. junij 2016
10. NEDELJA MED LETOM – C
In pristopil je
ter se dotaknil
nosil – nosivci pa
so obstali –
in je rekel:
»Mladenič,
rečem ti: Vstani!«
In mrtvi je sédel
in začel govoriti;
in dal ga je
njegovi materi.
In vse je obšel strah in
hvalili so Boga ter govorili:
»Velik prerok
je vstal med nami«
in »Bog je obiskal
svoje ljudstvo«.
(Lk 7,11–17)

12. junij 2016
11. NEDELJA MED LETOM – C

In obrnivši se k ženi
je Simonu rekel:
»Vidiš to ženo?
Prišel sem v tvojo hišo:
vode za noge mi nisi dal,
ta pa mi je s solzami močila
noge in brisala
s svojimi lasmi.
Poljubil me nisi; ta pa,
odkar je prišla, ni nehala
poljubljati mojih nog.
Z oljem mi nisi
mazilil glave, ta pa mi je
z dišečim oljem
mazilila noge.
Zato ti povem:
Njeni mnogi grehi
so odpuščeni, ker je
mnogo ljubila;
komur pa se malo odpusti,
malo ljubi.«
Njej pa je rekel:
»Tvoji grehi so odpuščeni.«
(Lk 7,36–8,3)

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dosegljiv sem skoraj vedno po maši ali po telefonu.
Dobrododošli kadarkoli sem doma.

Vpis bo v nedeljo, 19. junija, po 10. maši. Prinesite tudi družinsko knjižico ali krstni list otroka.

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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