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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Avgust 2016

– Avgust 2016 –

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, 
podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in 
kapelic, zato je veliki šmaren v našem verskem 
izročilu globoko zakoreninjen. Katoliška in Pra-
voslavna cerkev ta praznik obhajata na isti dan.

V preteklosti so ljudje za veliki šmaren veliko ro-
mali. Romanja imajo globlji verski pomen zato, 
ker verujoče spominjajo, da je naše celotno ze-
meljsko življenje pravzaprav romanje, katerega 
cilj je večno življenje v nebesih.

Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam 
sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja 
napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.

Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, pov-
eličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dosto-
janstvo in poklicanost vsake žene.

Praznovanje velikega šmarna nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju 
pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. 
Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posa-
meznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upan-
je, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za 
vsakega vernika. 

Alfonz Ligvorij pon 1  sv. maša drugje   

Porcijunkula tor 2 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši   

Gamaliel sre 3   sv. maša drugje

Janez Vianey čet 4    sv. maša drugje

Marija Snežna pet 5        sv. maša drugje
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Fara

Jezusova 
spremenitev na gori

sob 6
17:00
18:30
20:00

Sv. Trojica
Studenec
Fara

st. Krajc
poljska maša za Studenec
Stane Drobnič, Nemška vas

 obisk bolnikov kot za PRVI ČETRTEK: Studeno, 
V. Bloke, Ulaka, Sv. Troj … začetek ob 9,00

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

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija in Janez Mramor
Tone Oražem in pokojni iz družine




I. Kuclar, M. Hiti
H. Knavs, S. Korenjak

Dominik pon 8   20:00 Ravne Knavs, Ravne 7a  obisk  bolnikov kot za PRVI PETEK: Nova vas, Metulje, Hudi Vrh 
Studenec, Vel. Vrh, Nem. vas, Volčje … začetek ob 8,30

Terezija (Edit Stein) tor 9 20:00 Fara Lojze Dobravc in Ana Avžlahar

Lovrenc sre 10 20:00 Volčje poljska maša za Volčje in Nemško vas  

Klara čet 11 18:00
20:00

Ulaka
V. Bloke

za kosce 
Viktor in Marija Meden  –  g. Tomaž Prelovšek

pred mašo možnost spovedi
          TRIDNEVNICA MARIJI NA ČAST

Ivana Šantalska pet 12 18:00
20:00  

Sv. Trojica  
V. Bloke

Alojzija Zakrajšek, Lepi Vrh
st. Kranjc in Tina, obl.  –  g. Branko Zadnik

pred mašo možnost spovedi
          TRIDNEVNICA MARIJI NA ČAST Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Povšeče-Zavrh
Bloke: TopolHipolit in Poncijan sob 13  19:00

20:00
Fara
V. Bloke

Mirko Turk
Anica in Rafael Dolšak, obl.  –  g. Lojze Hostnik

 pred mašo možnost spovedi
          TRIDNEVNICA MARIJI NA ČAST

20. ned. m. letom ned 14
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivan Hiti
Dušan in Branka Zgonc




A. Hiti in S. Kraševec
R. in V. Korenjak

MARIJINO 
VNEBOVZETJE

pon 15
7:00
8:30

10:00

Fara 
Sv. Trojica 
V. Bloke

za žive in pokojne farane obeh župnij
za duh. poklice
Mariji na čast, za sosesko, Danica Modic, Dragica Jager

Rok tor 16 20:00 Ravnik na čast sv. Roku   

Hijacint sre 17 20:00 Fara Francka Kozina

Helena, Alenka čet 18
7:30 

19:00
20:00

Fara
Ravne Sv. 
Trojica

Lah Jože 
Tomc in Marolt
Žnidaršič in Gradišar

Janez Eudes pet 19 20:00   Fara Mojca, Bojan in st. Marolt obisk g. Don Turbitta
nagovor ob19: za može,                                                   
med in po maši za vse Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Sv. Tr.-Mram.
Bloke: MetuljeBernard sob 20

17:00
19:00
20:00

Studeno 
Ulaka
Fara

Franc in po namenu 
na čast sv. Marku
st. Zgonc, Radlek 7

 

21. ned. m. letom ned 21
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Ravnik

za žive in pokojne farane obeh župnij
Majda Seljak
za sosesko sv. Roka




M. Kraševec in B. Korošec
domači

Dev. Marija Kraljica pon 22 20:00 Fara Jože in Frančiška Rot                               ORATORIJ                                                                            PRI SV. VIDU  

Roza iz Lime tor 23 20:00 Fara Marija in vsi Usenikovi                             ORATORIJ            

Jernej sre 24 19:00 Fara Tatjana in Franc Spiller-Muys                 ORATORIJ                                                                         

Ludvik čet 25 7:30 Fara Mihael, Doroteja in družina Turk         ORATORIJ          

Tarzicij pet 26 19:00 Sv. Trojica Marjeta Turk                                               ORATORIJ        Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Nova vas 1-20Monika, mati sv. Avg. sob 27 20:00 Fara Marija Zakrajšek,obl.   

22. ned. m. letom ned 28
7:00
8:30

10:00

Fara
Ulaka
Hudi Vrh

za žive in pokojne farane obeh župnij
na čast sv. Miklavžu za sosesko
na čast sv. Miklavžu za sosesko




domači
domači

Muč. Janeza Krstnika pon 29 20:00 Fara za duh. poklice     

Feliks tor 30 20:00 Fara za očeta in moža   

Nikodem sre 31 19:00 Runarsko poljska maša za Runarsko

O Marija, Mati usmiljena, 
Mati v nebesa vzeta,
Daj nam veselja in miru
in pomagaj, 
da bomo drug drugemu 
izkazovali prav takšno 
umiljenje, kakršno ti po 
svoji milosrčnosti 
naklanjaš nam.
bl. Mati Terezija

Blagor ji, ki je verovala; 
zakaj spolnilo se bo, 
kar ji je povedal Gospod!« 
Marija pa je rekla: 
»Moja duša 
poveličuje Gospoda 
in moj duh se raduje 
v Bogu, mojem Zveličarju. 
Zakaj ozrl se je 
na nizkost svoje dekle. 
Glej, odslej me bodo 
blagrovali vsi rodovi. 
Zakaj velike reči mi je 
storil on, ki je mogočen 
in je njegovo ime sveto. 
(Lk 1,45–49)

Po: radio.ognjisce.si
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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

Obisk kipa fatimske Marije pri Sveti Trojici
V sredo popoldne, 29. junija 2016, na praznik apostolov Petra in Pavla, je bilo v 
naši župniji Sveta Trojica, zelo slovesno. Obiskala nas je Marija iz Fatime. 

Kip so ključarji, ob spremstvu vernikov 
in g. župnika, odnesli v cerkev. Po 
pozdravih, češčenju pred Najsvete-
jšim, petih litanijah, osebni, tihi molitvi 
in sveti maši, je Marijin kip nadaljeval 
romanje  k Fari.  Srečanje je trajalo 
samo nekaj ur, vendar je bilo zelo 
prisrčno, globoko osebno in duhovno 
bogato. Hvala Bogu in fatimski Mariji, 
da smo bili deležni tako lepega praz-
ničnega popoldneva, ki bo še dolgo 
odzvanjal v naših srcih.  MŽ

ŽPS Sveta Trojica
Počitnice se prevešajo v drugo polovico, poletje je na vrhuncu.

Ta mesec praznujemo praznik Marije Vnebovzete  in god Marije Snežne. Vzemi-
mo si čas in poromajmo v katero od mnogih slovenskih cerkva, ki so posvečene 
Mariji. Priporočimo se ji v varstvo in prosimo za blagoslov. Nebeška Mati nas bo 
poslušala in sprejela,  žalostne potolažila, prošnje in molitve uslišala. 

Tridnevnica pred 15. avgustom in blagoslovitev 
obnovljenih oltarjev v cerkvi v Velikih Blokah
Dragi župljani! Vaščani soseske Velike Bloke bomo letošnje žegnanje 15. avgusta, 
praznovali nad vse slovesno. Med sveto mašo bomo namreč blagoslovili ob-
novljene in deloma prenovljene oltarje podružnične cerkve. Gre za izredno 
delo, ki ga je pod vodstvom restavratorsko – konzervatorske delavnice g. Legana 
iz Žužemberka, točno eno leto izvajalo več restavratorjev. Cerkev Marije Vne-
bovzete tako dobiva novo ter hkrati izvirno podobo, ki je bila več kot stoletje 
zakrita s preprostimi barvami in umazanijo. Mnogi deli oltarjev in kipi so bili v 
zelo slabem stanju, zato smo vaščani ob pomoči občine stopili skupaj in se lotili 
te zahtevne prenove. 

Slovesnost bomo začeli s tridnevno pobožnostjo, ki jo bodo vodili bivši bloški 
župniki, ki so posebej zaznamovali prejšnje obnove tega svetišča:

v četrtek 11. avgusta ob 20.00, bo z nami g. Tomaž Prelovšek, v petek g. Bran-
ko Zadnik, v soboto pa g. Lojze Hostnik. Vsak dan med tridnevnico bo tudi 
možnost svete spovedi.

Slovesna praznična sveta maša bo kot vsako leto na praznik ob 10.00. Sveto 
mašo bosta darovala duhovnika iz domače vasi, oltarje pa bo med mašo bla-
goslovil g. arhidiakon Franci Petrič. Po maši ostanite na prijetnem druženju.

Zvečer na praznik bodo ob 19.00 še pete litanije Matere Božje pred Najsvetejšim.

Prisrčno vabljeni, da se veselite z nami in v molitvi občudujete lepoto, ki vsaj de-
loma odseva sijaj nebeške slave! Marija Vnebovzeta, prosi za nas!

Blaž Dobravec

Družine na Pagu
Sredi julija se je nekaj družin skupaj z g. župnikom odpravilo na morje na Pag. 
Imeli smo se zelo lepo. Čofotali smo v toplem morju, se žogali, vozili s srfom in 
se potapljali. Med opoldansko vročino pa so prišle na vrsto razne družabne igre.

Na tem dopustu pa je bil z nami tudi Jezus, saj smo vsak dan začeli s sveto mašo, 
kjer smo se mu zahvalili za vse dobrote in ga prosili za blagoslov. Tudi petja ni 
manjkalo, saj so bili z nami zelo dobri kitaristi.   MŠ

Povabilo za vse 
Vsi poznamo Luka Modica iz Vel. Blok, ki je pred nekaj leti dobil dodatno ‚ime‘: 
p. ali pater Luka. Vstopil je v skupnost redovnikov kapucinov, ki imajo svoje sa-
mostane–hiše v 9 krajih v Sloveniji. Morda jih bolj poznamo, da so v Ljubljani v 
Štepanji vasi, v Kančevcih v Prekmurju, v Ptuju, Škofji Loki, Vipavskem Križu …, da 
je njim pripadal znani spovednik p. Leopold Mandič …, da nosijo temno obleko/
kuto … in mnogi tudi brado.

Vso domačo župnijo Bloke in seveda tudi druge vabi k svoji največji redovni 
slovesnosti: ko bo izrekel svoje večne zaobljube Jezusu, da mu želi pripadati 
vse življenje kot redovnik. Da želi živeti samo z Njim in Zanj! In mi bomo smeli 
biti zraven, ko bo izrekal te besede. Kako čudovit trenutek! To bo v nedeljo 2.  
oktobra ob 16,00  v samostanu v Vipavskem Križu.

Obisk g. Don Turbita iz Amerike
Tudi letos je napovedal svoj prihod in svojo molitev za nas v Sloveniji. Že kar nekaj let 
prihaja, moli doma in ko hodi po svetu, moli sam, včasih s svojo ženo. Posebno vizijo 
vidi za naše družine tam, kjer možje ostajajo bolj ‚pod korom‘, ko so torej ‚bogaboječi‘, 
a ne na pravi način. Dejansko je ravno obratno, to so tisti, ki so tako samozavestni, da, 
po njihovem mnenju, Boga sploh ne rabijo, so sami sebi zadosti. A vendar  jih socialno 
okolje le še kdaj, posebno za večje praznike, pripelje bliže oltarju. Včasih celo v spov-
ednico, kjer pa ne vedo, kaj naj bi povedali, saj niso nikogar ubili, niso bili nezvesti, 
tudi v pušco še kaj dajo, no, ja, so kar dobri v primeri z drugimi, tistimi, ki visijo za…

Vsako leto me njegov prihod razveseli in sanjam o tem, da bi se zbrala tudi pri nas 
nekoč skupina mož, ki bi radi osebno in zavestno, ob božji besedi, hodili za Njim ter se 
mesečno srečevali. Ki bi bili možje obljube in zaveze, ki so Boga , ki so Jezusa postavili 
na prvo mesto v svojem življenju; pred svoje delo in zaposlitev, pred ženo in druži-
no, pred družbeno vlogo, ki jo živijo..Ki pravzaprav iz svojega odnosa do Boga črpajo 
moč za odločnost, odgovornost in uspešnost pri svojem delu, ki vsak dan v zvestobi 
prinašajo svojo ljubljeno ženo in otroke pred Gospoda, ki na delavnem mestu z Jezu-
som delajo in molijo in jim ni nerodno pred jedjo v restavraciji ali podjetniški menzi 
napraviti križ in moliti ter ob tem blagoslavljati svoje sodelavce in nadrejene, ki so 
podobni sv. Jožefu. 

Tudi letos ga pričakujmo z veseljem v petek, 19. 8., kjer bo najprej program za može, 
nato sv. maša ter nato za vse, seveda z njegovo molitvijo!

Nova maša v Ajdovcu
Včasih se je reklo, da je vredno čevlje »znucat« samo, da greš na novo mašo. Kot 
smo lansko leto obljubili ceremonjerju pri novi maši g. Blaža Dobravca, tako smo 
obljubo tudi držali.

26. 6. 2016 ob 14,00 smo bili na veliki slovesnosti nove maše g. Boštjana Goriška 
tudi predstavniki Blok. Kot vsaka nova maša je bila tudi ta slovesnost nepozabno 
doživetje. Veliko petja, veliko sorodnikov, prijateljev, duhovnikov in milosti, ki jih 
doživiš ob takih trenutkih.  Majhna župnija Ajdovec, ki je ob krstu novomašnika 
imela še od vojne razrušeno cerkev, ima zdaj že  lepo in moderno cerkev, ki  je kar 
žarela ob tolikem blagoslovu.

Novomašnika Boštjana pa smo povabili tudi na Bloke, da nam podeli svoj no-
vomašni blagoslov.       MI

Predvideni urnik verouka 2016/17
PONEDELJEK:

• 3.r.    12,30-13,30
• 8.r.    13,30-14,30                                      
• 4.r.    13,30-14,40 
• 6.r.    14,40-15,50 
• 7.r.    14,40-15,40
• 1.r.    15,50-17,10
• 3-5 let = KDP1    17,20-18,50

TOREK:
• 9.r.    13,30-14,30
• 5.r.    13,30-14,30
• KDP 3    14,40-15,40  (lahko tudi 

šolarji iz 4., 5., in 6.r.)
• 2.r.    15,50-17,05

Veroukarji se bodo prijavili in bodo dobili svoje zvezke in drugo v soboto 3.9. med 
16,00 in 18,30. Kdor še ni dobil spričevala, naj naredi kar manjka in pride!

19. NEDELJA MED 
LETOM - C
7. avgust 2016
 To pa vedite, 
da bi hišni gospodar, 
ko bi vedel, 
ob kateri uri pride tat, 
čul in bi svoje hiše 
ne pustil podkopati. 
Tudi vi bodite 
pripravljeni; 
zakaj ob uri, ko ne 
mislite, 
bo prišel Sin človekov.« 
(Lk 12,32–48)

20. NEDELJA MED 
LETOM - C
14. avgust 2016
Prišel sem, 
da vržem na zemljo 
ogenj,
in kako želim, 
da bi se že vnel! 
Biti pa moram krščen 
s krstom in kako bridko 
mi je, dokler se ne izvrši. 
Ali mislite, da sem prišel, 
da prinesem na zemljo 
mir? 
Ne, vam rečem, 
ampak razdor! 
(Lk 12,49–53)

21. NEDELJA MED 
LETOM - C
21. avgust 2016
Rekel pa mu je nekdo: 
»Gospod, ali je teh, 
ki se bodo rešili, malo?«

On jim je rekel: 
»Prizadevajte si, da 
stopite 
skozi ozka vrata; 
zakaj, povem vam, 
mnogi bodo želeli 
vstopiti,
pa ne bodo mogli. 
Tedaj boste začeli 
govoriti: 
‚Vpričo tebe smo jedli 
in pili 
in po naših ulicah si učil.‘ 
In poreče vam: 
‚Ne vem, od kod ste; 
proč od mene vsi, 
ki ste delali krivico.‘
(Lk 13,22–30)

22. NEDELJA MED 
LETOM - C
28. avgust 2016
Kadar si povabljen, 
pojdi in sédi 
na zadnje mesto, 
da ti poreče, ko pride, 
kateri te je povabil:
‚Prijatelj, pomakni se 
više!‘ Takrat ti bo čast 
vpričo vseh, 
ki so s teboj pri mizi.
Zakaj vsak, ki se povišuje, 
bo ponižan in, 
kdor se ponižuje, 
bo povišan.«
(Lk 14,1.7–14)

Roza iz Lime

23. avgust – Sv. Roza 
je zavetnica Latinske 
Amerike in Filipinov. 
Rodila se je leta 1586 v 
Limi, v španski družini, 
ki se je preselila v Peru. 
Mladost je preživela 
ob težaškem delu, da 
bi pomagala družini, ki 
se je znašla v gmotnih 
težavah. Bila je zelo 
lepa in je od nekega 
bogatega mladeniča 
dobila ženitno ponud-
bo, a ga je odločno za-
vrnila. Odločila se je, da 
bo stopila v samostan 
sester tretjega reda sv. 
Dominika po zgledu sv. 
Katarine Sienske. Ker 
pa v Limi ni bilo samo-
stana, se je umaknila v 
skrivališče, zgrajeno za 
njo na njenem vrtu. Bila 
je velika mistikinja in je 
vedno živela spokorno 
življenje. Bila je zgled 
popolnosti in duhovne-
ga človeka. Bila je v 
opomin času, v katerem 
je vladal materializem. 
Zbolela je in leta 1617 
umrla.

S.Vesna Hiti, ki deluje v Afriki  je na vprašanje, ali bo po več letih kaj 
prišla domov, takole odgovorila:

Gospod župnik,

Ker sem ravno na  “dosegu roke”, odgovarjam takoj.

Seveda, z največjim veseljem pridem dooomoooov! In dom – to je moja Bloš-
ka župnija!

Torej, če Bog da, bom doma za praznovanje v Velikih Blokah 15. avgusta, v 
Sloveniji ostanem pa vse tja do novembra. 

Iskren pozdrav in skoraj nasvidenje!  Sestra Vesna

Evangeliji v avgustu 2016


