– Julij 2017 –
Estera

sob

1

19:00 Fara

za duhovne poklice

13. ned. med letom
Izseljeniška

ned

2

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
14:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Janez Intihar, Bočkovo 1
za duh. poklice



Sv. Tr.: I. Kuclar, J. Žnidaršič

Tomaž, apostol

pon

19:00 Vel. Bloke

zahvala novomašnika
Angela Hitij, 2. obletna



Piknik za sodelavce

Urh

tor

19:15 Sv. Urh

po namenu

Moška skupina, ob 20h

Ciril in Metod

sre

20:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše

Marija Goreti

čet





prvi petek

pet



Obisk bolnikov po 9:00

3
4
5
6

7:30 Fara

Marija Miklavčič, 30. dan

7

18:00 Sv. Trojica
19:00 Vel. Bloke
20:00 Fara

St. Štrukelj, Ulaka
Franc Marolt, 30. dan
Jernej Škrabec, obl.
Poročna maša za Nastjo in Davida
Alojz Mramor, obl.
Franc Grže, obl., Nemška vas

prva sobota

sob

8

17:00 Runarsko
19:00 Sv. Trojica
20:00 Fara

14. ned. med letom
Avguštin

ned

9

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
na čast sv. Urhu za sosesko
Ivanka Perušek, obletna

Amalija

pon

20:00 Fara

Milan Pavlič, Hudi Vrh, obl.

Benedikt

tor

20:00 Fara

Franc Zakrajšek

Mohor in Fortunat

sre

20:00 Fara

Franc Pintar

Henrik

čet

10
11
12
13
14

7:30 Fara
18:00 Sv.Trojica
20:00 Fara

Kraševec, Ulaka
poljska maša za Novo vas

pet

Bonaventura

sob

15

14:00 Studenec
20:00 Fara

v zahvalo za zdravje in ljubezen
Hrbljan

15. ned. med letom
Karmelska M.B.

ned

16

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
ata Franc, mama Karolina in brat Franc Zalar
Alojz Marolt, obl. V. Vrh 4

Aleš

pon

20:00 Fara

po namenu

Friderik

tor

20:00 Fara

Rezka Mulc

Arsenij Veliki

sre

19:00 Ravnik

poljska maša za sosesko

Marjeta Antiohijska,
Elija

čet

Lovrenc

pet

Marija Magadena

sob

16. ned. med letom

ned

Krištof

pon

Jakob st.

tor

Joahim in Ana

sre

Gorazd in Kliment

čet

Samson

pet

Marta

sob

17. ned. med letom

ned

Ignacij Lojolski

pon

7:30 Fara

21
22

v zahvalo
Anton Urbas

20:00 Fara

Alojzija Anzeljc, 30. dan

23

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Alojzija Zakrajšek, Lepi Vrh, obl.
Marijan Lenarčič, 1. obl.

30
31

Bloke in Sveta Trojica

Vabljeni vsi molivci obeh župnij
Obisk bolnikov po 9:00

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor-Andr.
Bloke: Glina




Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Studeno




Sv. Trojica: M. in A. Hiti
Fara: S. Zakrajšek in M. Šraj

Sv. Tr.: Polj.-Zav.
Bloke: Fara
Sv. Trojica: S. in M. Kraševec
Fara: S. Anzeljc in K. Lah-Majkič
Maše drugje
Maše drugje

19:00 Volčje

poljska maša za Volčje in Nem.vas

19:00 Volčje

poljska maša za Volčje in Nem.vas

Maše drugje
Maše drugje

19:00 Fara

poljska maša za Faro

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
pokojni iz družine Seljak
Frančiška Zakrajšek, Škufče, obl.

19:00 Fara

po namenu




Sv. Trojica: B. Korošec in J. Škrlj
Fara: A. Vintar in F. Ivančič

Odkrivajmo Božji načrt z nami

Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in
staro. Prinaša predvsem Božjo besedo, ki je stara, a hkrati vedno nova in živa. V
njeni luči osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. Odkriva nam pot
do skritega zaklada in dragocenega bisera – do Boga in njegovega kraljestva. Če
zgrešimo pravo pot ali zapravimo ta zakladi, nam vsi drugi zakladi ne bodo nič
pomagali.
Če ljubimo Boga, nam vse pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel v današnjem
berilu. Ljubezen do Boga in bližnjega je tisti predznak, ki določa, koliko so vredna
naša dejanja. Poletni počitniški dnevi so nam lahko v korist, sprostitev, počitek ali
pa v telesni in duševni propad. Izkoristimo proste poletne dni za to, da iščemo in
odkrivamo resnične in ne lažne zaklade. Trudimo se zanje, kajti iz truda se nato
rojeva tudi pristno veselje.

Čiščenje v soboto:




Julij 2017

Današnji človek je pogosto izgubljen, odtujen sebi in drugim, izgubil je življenjsko
smer in smisel. Ne ve ne kod ne kam, kakor mladi Salomon, o katerem beremo
v prvem berilu današnje nedelje. Bog nas je določil, naj bomo podobni njegovemu Sinu Jezusu. Bodimo mu podobni v njegovi življenjski izbiri: »Moja jed je, da
izpolnjujem voljo svojega Očeta.« Pravo smer in smisel svojega življenja bomo
našli v istem vzorcu: če bomo odkrili, kakšen načrt ima Bog z nami, in ga z vso
voljo izvrševali.

Sv. Urh: domači
Fara: M. Bačnik in T. Hribar

Mihael, Doroteja in družina Turk

18:00 Sv. Trojica
20:00 Fara

24
25
26
27
28
29

OZNANILA

Sprejem novomašnika ob 19h pred cerkvijo
Čiščenje Sv. Tr.: Hiteno

Jože Lah

Kamil de Lellis

17
18
19
20




Čiščenje v soboto

Ne pozabite: v naši neposredni bližini se skrivajo veliki zakladi, le odkriti jih je
potrebno ter se nad njimi iskreno razveseliti.

Da bi žareli kakor ti
Dragi Jezus, pomagaj nam razširjati svoj prijetni vonj povsod, kamor koli gremo.
Preplavi naše duše s svojim duhom in življenjem. Popolnoma prežmi in osvoji vse
naše bitje, tako da bo naše življenje izžarevalo samo tvoje življenje. Sveti preko
nas in bodi tako zelo v nas, da bo vsaka duša, s katero pridemo v stik, čutila tvojo
navzočnost v naši duši. Daj, da se bodo ljudje ozrli in zagledali tebe, Jezus, ne
nas. Ostani z nami, da bomo zažareli kakor ti, zažareli tako, da bomo luč drugim.
Vsa svetloba, o Jezus, naj prihaja od tebe, ne od nas; ti sam sveti drugim preko
nas. Naj te poveličujemo tako, kakor ti je najbolj všeč: s tem da svetimo tistim,
ki so okrog nas. Naj te oznanjamo celo brez oznanjevanja: ne samo z besedami,
ampak s svojim zgledom, z neustavljivo močjo, s privlačnim vplivom svojih dejanj.
Z očitno polnostjo tiste ljubezni, ki ti jo podarjajo naša srca. Amen.
bl. John Newman, Youcat – Molitvenik za mlade

· 1 ·

Zgodba za skladen zakon in družino

Župnik je obiskoval družine v svoji župniji. Eni od družin je med pogovorom
zastavil vprašanje: »Ali kaj molite skupaj?«
»Gospod župnik,« je odgovoril oče, glava družine, »saj ob vsem družinskem natrpanem urniku nimamo časa za to.«
Duhovnik ni odnehal: »Če bi zbolel kdo od vaših, ali bi potem skupaj molili? Bi v
tem primeru našli čas za nekaj družinske molitve?«
»Mislim, da bi,« je odvrnil oče.
»Ali bi molili skupaj, če bi se kateri od družinskih članov za dlje časa odpravil od
doma?«

Razvedrilo

MOČNO BUČANJE – Skupina italijanskih turistov je pri znamenitih Niagarskih slapovih. Vodnik s težavo vzbudi njihovo pozornost
in si izbori besedo: »Gospe in gospodje, če za trenutek utihnete,
boste lahko slišali to mogočno bučanje slapov.«

V PRAGOZDU – V pragozdu se misijonar nenadoma znajde pred levom. »Ljubi
Bog,« moli misijonar, »navdihni mu krščanska čustva.« – »Dobri Bog,« misli lev,
»blagoslovi to hrano, ki si mi jo pripravil.«

Oddane maše

Jakob Škrabec 1x dar N.N.;Franc Marolt 1x dar Turk Julijana; Lojzka Anzeljc 2x
dar Milena Rot.

Romanje v Paray le Monial

Od 24—31.julija je romanje v Paray le Monial – kraj, kjer se je Jezusov srce
razglasilo po vsem svetu. Še se je mogoče prijaviti na to nepozabno doživetje.
Čimprej kličite župnika za povezavo.

Delavnice na oratoriju 2017

doma ali pa jih slikamo tam in natisnemo na gladek papir)

Spodobi se in pravično je

ORATORIJSKI DAN
Sredi junija smo imeli pri Fari oratorijski dan za otroke treh župnij. Bilo nas je okrog 40 otrok in
animatorjev. Dan smo začeli z ogledom filma o Fatimski Mariji, nato smo se naučili novo pesem in
imeli delo po skupinah. Pogovarjali smo se o odpuščanju in Mariji napisali pismo. Sledile so delavnice,
lahko smo posejali zelišča ali pa izdelovali štempiljke iz krompirja ter upodobili Marijo po litanijskih
poimenovanjih. Kar je ostalo od krompirja, smo na koncu kar spekli. Po kosilu smo dan zaključili z
velikimi igrami, zapeli pesem in se poslovili do 24. avgusta, ko bomo začeli s pravim oratorijem. Hvala
vsem, ki ste prišli in staršem, ki so vas pripeljali, animatorjem in župniku za vse delo in pomoč. MD

Ustvarjalna – medvedki iz brisač, zapestnice, okvirji za slike (slike prinesejo od
Pritrkovalska
Skavtska – postavljanje bivakov, kurjenje ognja, iskanje zdravilnih zelišč na travni-

ku in v gozdu
»Vzemi si čas! Enkrat ne počni ničesar! Umiri
se končno! V miru živijo veselja življenja, ki
smo jih zaradi stalne naglice izgubili. Iz miru
rastejo majhne pozornosti, ki potrebujejo veliko manj časa, kot si mislimo: dobra beseda,
prijazen obraz, hvaležen poljub, razumevajoče poslušanje, presenetljiv telefonski klic,
doma narejeno darilce, veselo pismo. Izbriši iz
svojega življenja smrtonosni »Nimam časa«.
Prenehaj z morilskim tempom. Vzemi si čas,
da boš dober človek za svoje soljudi.«
Phil Bosmans

Hvalospev

spada tudi zgoraj omenjena “predaja”
- pred Bogom se zavem svoje nemoči
in v tem svetem trenutku vse ostalo
izpuščam iz rok, postaja v mojem življenju drugotno. Če je srce privzdignjeno k Bogu, se dviga nad raven
posvetnega in njegovih skrbi; počiva
v varnem zavetju naročja nebes in
se mu zdijo tosvetna zaganjanja vsaj
smešna, če že ne gnusna. Predati pa
se je možno na dva načina: priznati
svoj poraz, svojo majhnost, svojo
odvisnost. Lahko pa se predam tudi
delu, prizadevanju, klicu ...

Povabilo k novi maši

V torek, 4. 7., ob 20.00 v župnišču.

Kvišku srca!

V akcijskih filmih in otroških igrah je
bil “roke kvišku” preobrat - zločinec
se je predal in vsi so srečno živeli do
konca svojih dni. Ali do naslednjega
kroga igre. Pri maši pa nas duhovnik
z dvigom rok povabi, naj dvignemo
svoja srca, najgloblje jedro tega, kar
smo. Dvignemo v smislu darovanja,
izročanja. Kamor

Župnik je tedaj odgovoril: »Spraševal sem zgolj zato, da bi spoznali, da vaš problem glede molitve ni čas. Težava je v tem, ker mislite, da vam družinska molitev
ni potrebna, ko vam gre vse gladko.«			
Po: B. Rustja

Povabilo na moški večer

Bogoslužna
drža

SEVERNA KOREJA – Severni Korejec zaupa turistu: »Tukaj nikoli ne rečemo »hvala
Bogu«, ampak vedno »hvala našemu voditelju«.« – Turist: »Pa če ta enkrat umre?«
– »Potem bomo rekli »hvala Bogu«!«

»Gotovo, da bi,« je zatrdil oče.

Novomašno geslo br. Luka nam govori, da Bog
zmore vse uresničiti, kar si želi. Želi pa vse to deliti tudi z nami, zato nas vabi, naj mu zaupamo,
ga kličemo, se obračamo k njemu. Sprejem
novomašnika bo pred cerkvijo na Blokah v
soboto ob 19. uri; nova maša pa v nedeljo, 2.
julija, ob 14. uri. Vsi lepo vabljeni!

nujno. In ostale zadeve kar nekako
pozabimo. Kot Marta ob Jezusovem
obisku. Zato nas vera uči, da si znamo
v življenju izbrati »najboljši del« - in ne
prebijati časa le v tem, kar je nujno,
temveč v tem, kar je dobro, dostojanstveno, vzvišeno. Da se zavemo, da je
za nas ljudi ena osrednjih »nalog« biti
pred Bogom in ga slaviti; vse ostalo
lahko v svoji vsemogočnosti naredi
tudi sam. Da nam za slavo Bogu; za
molitev in mašo, za branje Božje besede, nikoli ne sme biti škoda časa, pa
čeprav to morda ni neposredno povezano s preživetjem. Da znamo svoj
pogled na življenje zaradi vere v Boga
spremeniti iz obsedenega hlastanja v
zaupljivo radost.

Glasbena – igranje na zvočne cevke (kot pri Almi), učenje novih pesmi in sprem-

ljava z inštrumenti

Navajeni smo, da so nekatere stvari v
življenju bolj pomembne od drugih.
Zato jim namenimo več časa in svoje
energije. Pogosto je tako, da nam v
nabitem vsakdanu sploh ne ostane
časa za kaj drugega kot za najbolj

Kot majhen ministrant sem ta del
maše poimenoval »ceremonije« in
do spremenjenja načrtoval zadeve
iz lego kock. V sledečih besedah, vse
do speva »Svet«, je namreč jedrnato
in poglobljeno povzeta v obliki hvalnice vsebina priložnosti, ob kateri
poteka maša. Kar je bilo za otroški
um komplicirano besedičenje, je
odraslemu mislečemu kristjanu izjemna mojstrovina teologije. Vse
večje cerkvene priložnosti imajo tudi
svoje »hvalospeve« (latinsko Praefatio), kot se ta del imenuje. Iz vsebine
praznika nam hvalospev pomaga
vstopiti v spomin zadnje večerje. Ob
običajnih dnevih pa nam pomaga
razumeti slišano Božjo besedo v luči
zadnje večerje in Jezusove daritve.
Sloni na starem izročilu Cerkve, premoljenem navdihu mnogih generacij
verujočih. Zato je za nas svojski dokument vere.

1000 okusov – kuha ali peka po receptih svetovne kuhinje, obloženi kruhki
Športno-gradbinska – postavljanje zanimivih športnih poligonov
Kul potovanje – jezikovna in kulturna delavnica, učenje tujih jezikov in razisko-

vanje nepoznanih kultur
Gledališka – potovanje Jožefa in Marije v Betlehem z detajli

Prijavnica za oratorij 2017

Mizarska – manjši leseni voz, Jaka bi pripravil material, potem bi ga sestavili in

pobarvali

Ime in priimek otroka: _____________________________________________

ŽPS Sveta Trojica
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
· 2 ·

Počitniški mesec julij je bogat z žegnanji, obhajanjem novih maš in obletnic
naših duhovnikov, praznovanjem godu sozavetnikov Evrope sv. Cirila in Metoda,
Krištofove nedelje, ko se še posebej spomnimo naših misijonarjev.
Je tudi čas, ko mnogi odhajajo na zaslužen dopust.

Naslov: __________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________

Več kot dovolj priložnosti in potreb za molitev, zahvalo in prošnjo nebeškemu
Očetu, Materi Mariji in svetnikom.
· 3 ·
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