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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Avgust 2017

– Avgust 2017 –

Vitamini za zakon
Po letih zakona začne človek spet sanjati – o tem, 
kako je bilo prej. Še veš? Sanje o tem, kako je bilo, 
so lahko v primerjavi z današnjo resničnostjo gren-
ke. Ljubezen in zvestoba lahko zaideta v nevihto. 
V zakonu je toliko presenečenj, toliko težav, toliko 
nepredvidljivih okoliščin, da se lahko, če človek želi 
ločitev, vedno najde razlog.

V pomladi ljubezni je vsak dan praznik. Ampak človek 
ne sme pozabiti: vsaka pomlad mora skozi jesen in 
zimo, da lahko postane nova pomlad.

Ne moreš živeti brez ljubezni. Varuj svojo ljubezen 
dan za dnem. V vsaki neprijaznosti je košček nezves-
tobe. Vsak egoizem je izrojena ljubezen. Če potem 
še pridejo dnevi, ko ne gre več, ko nič več ne gre, ko 
zaradi nespametnih napak nastanejo razpoke in zara-
di reči vdira v hišo in srce noč, potem obstaja samo 
ena rešitev, samo ena edina pot k luči: odpuščanje. 
Kjer se ne odpušča, tam, kot bi mignil, nastane zid. 
In zid je začetek zapora. Partner, partnerka počneta 
stvari, ki jih človek ne razume, in ta se vpraša: Kako 
je to mogoče? Začneš se boriti za ljubezen in doživiš 
nemoč in bolečino ob tem, ko nekaj hočeš, in vendar 
ne moreš. Takrat potrebuje človek veliko potrpežlji-
vosti. Človek mora nekaj časa leteti na slepo, ne da 
vidi, ne da razume, z zavestjo, da je druga oseba svet 
zase, ki mu v najglobljem jedru ostane tuj.

Spravi se z življenjem, spravi se s srečo. Sestavlje-
na je iz toliko delov, da je en del vedno prekratek. 
Nova skupnost ne more temeljiti na tem, da se mora 
druga oseba vsakič spremeniti, ampak enostavno na 
tem, da nekdo želi drugega osrečiti.

In potem se zgodi čudež. Vse, kar človek misli, da 
je izgubljeno, se vrne bogatejše in globlje. Sonce je 
spet tam. Vse je videti prijazno. Delo teče. Človek 
lahko zadiha, želi spet živeti. Ljudje se imajo spet 
resnično radi. Spet sta povezana s prstanom ljubezni 
in zvestobe.

P. Bosmans, V tebi je sreča – Vitamini za dušo

Marija 
gre v nebo
Vsi smo že kdaj opazovali 

nebo. Na njem so ponoči 

mesec in zvezde, podnevi 

pa vidimo sonce. Nebo je 

čudovito lepo, skrivnostno 

in nas privlači. Zato si 

marsikdo predstavlja, da 

so tam, nad zvezdami, 

nebesa.

Na praznik Marijinega 

vnebovzetja, ki ga praz-

nujemo 15. avgusta, v 

Božji besedi slišimo, da je 

Bog vzel Marijo v nebesa. 

Apostol Janez jo je videl 

kot ženo, ki je bila ogrn-

jena s soncem in je stala 

na luni. Na njeni glavi pa 

je bil venec dvanajstih 

zvezd. To so znamenja, 

ki predstavljajo nebesa. 

Kristjani so namreč vedno 

verovali, da je bila Marija 

takoj po smrti vzeta v 

nebo z dušo in telesom. 

Zakaj? Ker je bila Je-

zusova mati in ker je bilo 

njeno življenje Bogu po 

volji, torej brez greha.

Po: Uvodi za maše z otroki 

Alfonz Liguori, škof tor 1 sv. maša drugje

Porciunkula sre 2 sv. maša drugje

Gamaliel sp. mož čet 3 sv. maša drugje

PRVI PETEK, 
Janez Vianney

pet 4 18:00
20:00 

Sv. Trojica
Fara  

Franc in Frančiška Tehovnik
Angela in Jakob Ponikvar

 Obisk bolnikov po 9:00 Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Topol 

PRVA SOBOTA, 
Marija Snežna

sob 5 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara 

Frančiška Zalar, obl. 
Ervin Samida in starši Anželjc

 Obisk bolnikov po 9:00

JEZUSOVA 
SPREMENITEV 

NA GORI
ned 6

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Lah in Franc Drobnič
Fani Premrov, 30. dan




A.+A. Ponikvar 
J. Anzeljc, I. Oražem

Sikst II., pp, muč. pon 7 19:45 Fara Lado Zakrajšček, 1. obletna  Moška skupina, ob 20:15

Dominik, ust. 
dominikancev

tor 8   sv. maša drugje

Terezija (Edith 
Stein), red., muč.

sre 9 sv. maša drugje

Lovrenc, dk., muč. čet 10 sv. maša drugje

Suzana, muč. pet 11 Ravnik vsi + Jaklič Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib-Rož
Bloke: Metulje

Ivana Chantalska, 
red.

sob 12 17:00
20:00

Studeno
Vel. Bloke

Franc in Milan Modic
Franc Mlakar, obletna

TRIDNEVNICA

19. ned .m. l. 
Češčenje 

fatimske m.b.
ned 13

7:00
8:30

10:00
20:00

Fara
Sv. Trojica 
Fara
Vel. Bloke

za pok. Mihelčič, Hudi Vrh
poljska maša za Sv. Trojico
Branka in Dušan Zgonec
nagovor in litanije M. B. (ni sv. maše)




K. Kostanjšek, H. Primožič
C. Kovačič, R. Marolt
TRIDNEVNICA

Maksimilijan Kolbe, 
duh., muč.

pon 14 20:00 Vel. Bloke v zahvalo za našo družino TRIDNEVNICA

MARIJINO 
VNEBOVZETJE

tor 15
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Vel. Bloke

Ivanka Žnidaršič
za farane obeh župnij
na čast Marijinega Vnebovzetja




M. Žgajnar, M. Ponikvar
domači

Rok, spk. sre 16 18:00 Ravnik na čast sv. Roku   

Hijacint, red. čet 17 sv. maša drugje

Helena, ces. pet 18 sv. maša drugje
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: L.vrh-Boč.
Bloke: Nova vas 1-20Janez Eudes, duh. sob 19

16:00
19:00
20:00

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara

Karmen in Gregor, poročna maša
Anica in Rafael Dolšak
Lipovec Alojzija, 1. obl.

20. ned. m. l. ned 20
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marjeta Seljak
na čast sv. Roku za sosesko




T. Primožič in J. Kraševec
domači

Pij X., pp; pon 21 sv. maša drugje

Devica Marija, 
kraljica

tor 22 19:00 Fara Marija in vsi Usenikovi   

Roza iz Lime, devica sre 23 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše

Jernej (Natanael), 
ap.

čet 24 7:30 Fara po namenu oratorij

Ludvik IX., fr. kr. pet 25 14:15
18:00

Fara
Sv. Trojica

za družine 
Anton Zalar, 10. obl.

oratorij Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug-Mal
Bloke: Nova vas 21-40 Tarzicij, muč. sob 26 19:00 Fara Stane Drobnič, Nemška vas

21. ned. m. l., 
Monika

ned 27
7:00
8:30

10:00
12:00

Fara
Sv. Trojica
Hudi vrh
Runarsko

za žive in pokojne farane obeh župnij
Anton Zalar, 10. obletna
na čast sv. Miklavžu za sosesko
za družine, zaključek oratorija


 


I. Kraševec, Z. Korošec
domači
starši

Avguštin, šk., uč; pon 28 sv. maša drugje

Mučeništvo Janeza 
Krstnika

tor 29 sv. maša drugje   

Feliks (Srečko), muč. sre 30 sv. maša drugje

Jožef in Nikodem, 
sp. moža

čet 31 sv. maša drugje
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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

Oddani  mašni nameni
Ervin Samida 11x: 2x žena, 4x otroci, 5x ostali; za Marijo Miklavčič 8x:Lenarčič-Ma-
rolt, Veliki vrh 1x, France Hribar, Studenec 1x, Hrbljanovi, V.Bloke 1x, Šega in Modic, 
Loški potok 1x, Olga Žnidaršič, Iga vas 2x, Marija Knavs, V.Vrh 1x, vaščani 1x; 

Obisk novomašnika br. Luka 
Novomašnik br. Luka je bil povabljen tudi k ponovitvi nove maše pri župniji Sv. 
Trojica. Edina nedelja, ki mu je ostala še prosta do jeseni je 13. avgusta. Zato 
bo ta dan med nami. Pravzaprav bo prišel že v soboto, ko bo imel ob 17:00 sv. 
mašo na Studenem, nato sobotno večerno mašo ob 20:00 ter v nedeljo vse tri. 
Vedno bo pred sv. mašo tudi na razpolago za spoved /saj se bliža največji Marijin 
praznik/. Veselimo se njegovega obiska in novomašnega blagoslova!

Tridnevnica pred Marijinim vnebovzetjem 
v Vel. Blokah
V soboto, 12. 8., ob 20,00: Kaj in kako občudovati Marijo, /kot nedeljska maša/, 
v nedeljo,13. 8. /fatimski dan 13. v mes./: nagovor in pete lit. MB / ni sv. m./, 
v ponedeljek, 14. 8.: Kako posnemati Marijo

Moška skupina
Srečanje 7. 8. ob 19:45.

»Ne smemo se več pritoževati, kam gre naša družba, raje se odločimo, da bomo 
nekaj ukrenili. Stopimo skupaj z drugimi možmi in poskrbimo, da ne bo več nihče 
izmed nas padal v bitkah za naše zakone in naše družine. Svojim sinom in vnukom 
moramo pokazati, kako je potrebno voditi svojo družino in postati zgled, ki mu 
bo vredno slediti. Sedanji generaciji mož je potrebno pokazati, da bodo pogum-
no prevzeli dolžnosti, ki jim jih nalaga Bog in bodo ljubili in vodili svoje družine. 
Če bomo pogumno stopili na čelo in hodili po pravi poti, lahko spremenimo svet 
na bolje in otrokom svojih otrok zapustimo bogato in srečno dediščino.«

/ODLOČITEV za moške, str. 36/

Verouk
Šolarji 1. r. se že lahko prijavijo k verouku. 

Predvideni urnik verouka 2016/17:

• 3-5 let = KDP1  PON  17,20-18,35
• 1.r.  TOR 17,20–18,35
• 2.r. PON 15,55–17,20
• 3.r.  PON 14,35–15,50
• 4.r.  TOR 14,35–15,40

• 5.r.  PON 14,35–15,40
• 6.r. PON 13,30–14,30
• 7.r.  TOR 13,30–14,30
• 8.r.  PON 13,30–14,30
• 9.r.  TOR 13,30–14,30

Utrinek z nove maše br. Luka Modica

Foto: Foto Žnidaršič, več slik na: http://www.foto-znidarsic.si/

Prijavnica za oratorij 2017 – Dotik nebes
Fara, 24. 7–27. 8., 9:00–15:00, (bodoči) 1. do (zaklučeni) 8. razred.

Na list papirja napišite podatke za svoje otroke in ga oddajte do 15. avgusta v 
nabiralnik na župnišču pri Fari oz. Andražu pri Sv. Trojici. Stroške bomo poravnali 
na prvi dan oratorija.

1. Ime (imena) in priimek

2. Starost

3. Zaključen razred OŠ (bodočim prvošolcem napišete 'P')

4. Oratorijska majica NE/DA* (cena majice je 5 €)

5. *Velikost majice (velikost majice za določeno starost oz. v cm). Majice bodo 
bele, znamke Fruit of the Loom in potiskane z logotipom oratorija.

6. Vsak otrok naj si izbere delavnice tako, da jih bo skupaj za 3 dni. Izbere 
lahko največ eno večdnevno delavnico – napisane nad črto in 1–3 enod-
nevne delavnice – napisane pod črto. Če otroku ne bomo mogli ugoditi, bo 
delavnice spet izbral na 1. dan oratorija.

Delavnice:

• trodnevna delavnica (1x) 
MIZARSKA, od 3. razreda dalje (sestavljanje in barvanje lesenega voza)

• dvodnevne delavnice (1x) 
PRITRKOVALSKA, od 4. razreda dalje (pritrkovanje na manjše in večje 
zvonove) 
USTVARJALNA (medvedki iz brisač, okvirji za fotografije – lahko prinesejo 
svoje od doma – in še kaj) 
SKAVTSKA (postavljanje bivakov, nabiranje zdravilnih rastlin in še kaj)

• enodnevne delavnice (1–3x) 
GLASBENA (igranje na zvočne cevke in učenje novih pesmi) 
1000 OKUSOV (kuharska – dobrote iz kuhinj s celega sveta) 
KUL POTOVANJE (raziskovanje drugih kultur, uenje njihovih plesov in 
besed) 
ŠPORTNO-GRADBINSKA (postavljanje zanimivih športnih poligonov) 
GLEDALIŠKA (od 2. razreda dalje, kratka igrica, ki bo uprizorjena na pikniku)

7. Dodajte še: Odgovorna oseba (ime in priimek), kontakt in podpis 
(S podpisom soglašate, da se (vsak) vaš prijavljeni otrok udeleži oratorija. 
Prepuščate ga v varstvo animatorjev v času oratorija 9:00–15:00. Dovolju-
jete objavo fotografij, nakaterih je otrok in boste v času programa dosegl-
jivi na telefon.

• Priporočen prispevek: 1. otrok: 15 €, 2. otrok: 12 €, 3. otrok: 10 €, vsi 
naslednji iz iste družine zastonj. Poleg prispevka se za vsakega otroka, ki 
naroči majico, doda 5 €.

• Voditelja: Mihaela Drobnič (041 878 224) in Andraž Ponikvar (040 743 552). 
Hvala za zaupanje!

• (Ps: Opravičujemo se za nevšečnosti glede prijavnic – v prejšnjih oznanilih je 
pristala napačna datoteka in ne tale, kot je bilo mišljeno.)

Ime
Ime je že od starodavnosti poveza-
no z istovetnostjo. Taboriščnike so 
razčlovečili tudi tako, da so jih spre-
menili v zgolj številke. Stari narodi 
so verjeli, da lahko demone obvlada-
mo, če jih pokličemo po imenu. Ko 
nekaj počnem “v imenu” nekoga, to 
pravno in simbolno pomeni takore-
koč njega samega. V pravnem redu 
to pomeni formalno prisotnost. V 
redu duhovnega pa to predstavlja 
tudi dejansko, čeprav skrivnostno, 
navzočnost. Zato se pokrižamo “v 
imenu” Očeta in sina in Svetega 
Duha. Naša beseda nima sama na 
sebi “magične moči”, da bi priklicala 
Boga - kristjani ne čaramo. A ker je 
Bog dober in ljubi ljudi, zaupamo, 
da se na takšno naše “povabilo” 
dosledno odzove in dejansko bolj ali 
manj odkrito “prisostvuje” pri naših 
obredih in molitvah.

Priklon in poljub
Na začetku maše se duhovnik prik-
loni oltarju in ga poljubi. Sklonjena 
glava že po naravnem občutku 
pomeni skrušenost, podreditev. 
Priznavanje veličine in dostojanstva. 
Izraža zavest, da veličanstva pred 
seboj nimam pravice niti gledati 
in da sem pripravljen poslušati, 
ubogati, se podrediti. Jasnost glede 
svojega mesta - v tem primeru 

razvidne človeške krhkosti v službi 
presežnih svetih skrivnosti, ki jih 
bom po poblastilu Cerkve obhajal 
in vodil. Oltar je v tem primeru 
podoba Jezusa - hkrati z oltarjem pa 
se duhovnik prikloni tudi ljudstvu, 
ki je po prebivanju Svetega Duha 
prav tako “Kristusovo skrivnostno 
telo.” Poljub oltarja pa kaže na 
to, da duhovnikov odnos ni le 
odnos do predpostavljenega, do 
ukazovalca, ampak je ljubezenska 
zaveza, skrajna bližina. Kot tudi v 
naših medčloveških odnosih poljub 
spregovori od tam, kjer prihajajo 
besede, ko besed ni več in niti niso 
več potrebne. Ko je dovolj “biti-z”.

Gospod z vami
Že “ime” nas dovolj jasno in zaneslji-
vo “prestavi” v božjo prisotnost, a to 
še poudari mašni “pozdrav”, bodisi 
v krajši ali daljši obliki. Zavemo se, 
da naše zbiranje ni morda samo 
meditacija, poglabljanje, poučevanje 
ali duhovni trening. Nismo se zbrali 
samo zato, ker je lažje moliti skupaj. 
Ali ker je cerkev pač stavba, kjer se 
lahko umirimo in v globini sprosti-
mo. Ne druži nas zgolj enak svetovni 
nazor ali moralna načela. Ne gre za 
to, da bi nam zbiranje pomagalo 
ohranjati pripadnost in moč za 
dejavno življenje. Dejansko je, na 
svojski in skrivnosten način, Bog 
zares navzoč pri bogoslužju – tudi 
konkretno kot Telo in Kri. Navzoč 
med nami in z našim duhom.  Če je 
božja prisotnost kjerkoli v stvarnosti 
vedno mogoča, pa je v bogoslužju 
nekako zajamčena - nanjo lahko 
računamo. In je zato tudi pričako-
vano, da se bomo pri bogoslužju 
obnašali v skladu s tem izjemnim 
dejstvom; da se bomo zares poglo-
bili, prisluhnili, dali nagovoriti.

Znamenja

RAZVEDRILO
OBISK – »Upam, da nismo ostali predolgo?« se opravičujejo obiskovalci ob odhodu. – 
»Seveda ne,« odvrne gostitelj, »ob tem času tako ali tako vedno vstanemo!« 

BOG – Otroci v katoliški šoli jedo za malico jabolka. Pri posodi z jabolki je napis: 
»Vzemi samo eno. Bog te gleda.« Neki malček povabi otroke h košarici s čokolado in 
pravi: »Vzemite, kolikor hočete! Bog gleda jabolka.«

Pomisli, da je Bog tudi 
med lonci in ponvami 

in da ti pomaga 
v notranjih in zunanjih nalogah.

(Terezija Avilska)


