– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · junij 2018 –
Justin

pet

1

17:00 Hudi Vrh
18:30 Sv. Trojica
20:00 Fara

Alojzija Lipovec
Krajc
Janez Mahne, obl.



poljska maša
za sorodnike in prijatelje
Anton Drobnič

bolniki: od 8,30 naprej

Čiščenje v



bolniki: od 8,30 naprej

soboto:
Sv. Tr.: Štor.-Andr.
Bloke: Nem. v.

Marcelin in Peter

sob

2

17:30 Veliki Vrh
18:30 Sv. Trojica
20:00 Hudi Vrh

9. ned. med letom

ned

3

6:30 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:30 Fara

za žive in + farane obeh župnij; procesija SRT
Franc Intihar, obl.; procesija SRT
Lojze Hostnik




Žgajnar R., Kraševec T.
Ivančič F., Anzeljc J.

Frančišek Caracciolo

pon

20:00 Fara

Frančiška Srnel



ZAKLJUČEK VEROUKA za vse skupine od 1.-7. r.: od 16,00 do 17,30

Bonifacij

tor

20:00 Ravne

poljska maša

Norbert, škof

sre

20:00 Sv. Trojica

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



vabljeni udeleženci vseh molitvenih skupin obeh župnij

Bogomil, op.

čet

7

7:30 Fara
19:00 Vel. Bloke
20:00 Sv. Trojica

na čast Jezusovemu srcu – za duhovne poklice
Marija in starši Srnel
na čast Sv. Duhu za rešitev problema

Srce Jezusovo

pet

8

Jože Zakrajšek, obletna
starši Meden, obletna
Terezija Mulc

Srce Marijino

sob

9

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

Marija Miklavčič, 1. obl.

10. ned. med letom

ned

10

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

za žive in + farane obeh župnij
Janez Klančar, 9. obl.
Franc Grže, obl.

Barnaba, ap.

pon

Adelajda, red.

tor

Anton Pad., c. učitelj

sre

Elizej, pr.

čet

Vid, muč.

pet

15

Beno, šk.

sob

16

4
5
6

11
12
13
14

17

11. ned. med letom.

ned

Marko in
Marcelijan, muč.

pon

Nazarij, šk.

tor

Adalbert, šk.

sre

Alojzij, red.

čet

Tomaž Moore in
Janez Fisher, muč.

pet

22

Jožef Cafasso, duh.

sob

23

18
19
20
21

24

12. ned. med letom,
Janez Krstnik

ned

Dan državnosti,

pon

Vigilij (Stojan)

tor

Ema Krška, kn.

sre

Irenej , šk.

čet

Peter in Pavel

pet

29

Prvi rimski mučenci

sob

30

25
26
27
28

Bloke in Sveta Trojica

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




Jerič V., Seljak F.
Oražem I., Kovačič C.

sv. maša drugje
20:00 Fara

Franc Pintar

18:00 Metulje

poljska maša

7:30 Fara

za zdravje vnuka Gala

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

France in mama Angela Sernel, 30. d.
poljska maša za
Marija Drobnič

20:00 Fara

Lidija in Jani Brus



17,00 otr. zbor; 19,00 farni zbor

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

Alojzija Anzeljc
Milan Otoničar, 21. obl.
na čast sv. Antonu Pad. za sosesko




Kuclar I., Žnidaršič J.
domači

Čiščenje v
soboto:
Sv. Tr.: Polš.-Zavrh
Bloke: Fara

sv. maša drugje
za žive in + farane obeh župnij
maša drugje
20:00 Fara
7:30 Fara

starši Zakrajšek, V. V.



pred mašo molitev ob 19:00; po maši KNJIGA BLAGOSLOVOV

po namenu

18:00 Sv. Trojica
19:00 Ravne
20:00 Fara

Alojz Anzeljc, Zales, 6. obl.
Boris in Jože Kovačič
Ivanka in Janez Žnidaršič

20:00 Fara

Magdalena Hribar

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

za žive in + farane obeh župnij;
starši Hiti, Andrejčje
na čast Janezu Krstniku, za sosesko

OZNANILA
Junij 2018

Danes nimam časa
Ali se nam ne dogaja, da ob vsej zaposlenosti in ihtavi dejavnosti pozabljamo
na bistveno? Naši dnevi so izpolnjeni z neštetimi obveznostmi, naš rokovnik je
prepoln in včasih v njem že zmanjkuje prostora, kamor bi vpisali naloge, ki nas še
čakajo. Dnevi, tedni, meseci nam minevajo v zasopli naglici. Potem se pa kakšen
večer nenadoma zdrznemo in zavemo, da smo ob vsem tem pozabili in zanemarili bistveno. Ugotovimo, da smo si vzeli premalo časa zase, za družino, za tihoto,
molitev, predvsem pa za sočloveka, za obisk, na katerega je kdo spet zaman čakal.
Takrat se navadno vključi naš samoobrambni mehanizem. Takoj imamo pri roki
vsakovrstne izgovore: »Saj nimam časa. Toliko dela je.« Najpogostejše opravičilo!
Kolikokrat nam prav pride! A če bi bili res iskreni, bi morali oddati še eno kratko
besedico: nimam časa zate. Kajti vsak dan imamo vsi zemljani do sekunde enak
odmerek časa: 24 ur. Izgovor »Nimam časa« pomeni torej: Nekdo drug je zame
pomembnejši, nekaj drugega sem postavil na prvo mesto. Toliko imam časa za
nekoga, kolikor je tisti človek zame vreden.«
»Sin človekov je Gospod tudi sobote,« je rekel Jezus. To se pravi: Gospod in gospodar naših delovnih in prazničnih dni, gospodar našega časa. Nismo si sami izbrali, kdaj hočemo priti na svet, in tudi čas našega odhoda nam je neznan. Nekdo
drug je gospodar našega časa.
V resnici ne potrebujemo več časa, ampak modrosti, da bi vse ure prav izrabili.
Nekaj ur moramo prihraniti za stvari, ki niso ukaz in dolžnost: za tihoto in zbranost, za igro in razvedrilo, za ljudi ob poti našega življenja, ki potrebujejo človeka.
Vsaka ura je kot košček njive, ki bi jo morali preorati in v brazde posejati ljubezen,
take misli in besede, ki bodo obrodile dober sad.
Bogdan Dolenc, Sejalec

Čiščenje v
soboto:
Sv. Tr.: Sv. Tr. - Mram.
Bloke: domači




Kdo sem?
Sem res to, kar drugi govorijo o meni? Ali pa sem samo to, kar vem sam o sebi? Nemiren, poln hrepenenja, bolan, kot ptiček v kletki, ki hlasta po zraku, kot da bi ga stiskali za vrat, lačen barv, rož,

Hiti M., Hiti A.
domači

ptičjega petja, željan lepe besede, človeške bližine, trepetajoč od jeze nad samovoljo in najmanjšim
ponižanjem, preganjan od čakanja na velike stvari, nemočno hrepeneč po prijateljstvu in neskončni

sv. maša drugje

daljavi, utrujen in izpraznjen za molitev, za misli, za ustvarjanje, čisto na tleh?

20:00 Fara

Anica in Janez Širaj, Metulje 15

Kdo sem? Ta ali oni? Sem danes ta in jutri drugi? Sem oboje hkrati? Pred ljudmi hinavec in pred

20:00 Runarsko

poljska maša

7:30 Fara

samim seboj zaničevanja in obžalovanja vreden slabič? Ali vseeno, kaj je še v meni, poražencu, ki se
nagiba k slabemu že pred dobljeno zmago? Kdo sem? Spraševanje v samoti se mi reži v obraz. Kdorkoli

po namenu

9:00 Lj. Stolnica
18:00 Studenec
20:00 Fara

za duh. poklice – posvečenje novomašnikov
poljska maša
Rafael Ivančič, 7. obl.

20:00 Fara

Lojze Hostnik

že sem, ti me poznaš, tvoj sem, o Gospod! Amen.

Čiščenje v

Dietrich Bohnhoefer – Molitvenik za mlade

soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke:
· 1 ·

Zrelo očetovstvo

Tudi zaključek šolskega leta je priložnost, da pregledam kako in koliko sem uspel
svojih 24 /dan preživeti s tistimi, ki naj bi mi nekaj pomenili. So enako doživeli tudi
oni? Kaj pravi moj mož/žena? Otrok/mladostnik? Kaj pa gospod, ki želi, da sem, da
sem srečen-miren-ljubljen?

Kaj pomeni
očetovstvo?

Oddane svete maše

Prijavnica za oratorij 2018, eno je potrebno
Sv. Trojica, 22.–26. 8. Tema: življenje misijonarja Friderika Barage

začetek programa ob 8:45, konec ob 14:45. Udeleženci: 1. (bodoči)—8. raz.
Prijavnico izpolnite najkasneje do 31. 6. 2018 in jo oddajte v nabiralnik pri Fari,
voditeljema ali g. župniku (Bloke ali Sv. Vid).

priimek: _____________________________
ime otroka: _____________________________
starost in zaključen razred: _____________________________
kraj bivanja: _____________________________
prehranske in druge posebnosti, alergije: _____________________________
starši – ime in priimek: _____________________________
V soboto, 25. 8. bi ob 15:00 lahko prišel po otroka v Rakitno. DA / NE (obkrožite)
kontakt (tel.): _____________________________
podpis:_____________________________
Podpisani se strinjate, da se bo (vsak) vaš prijavljeni otrok udeležil oratorija.
Zaupate ga v varstvo animatorjem v času oratorija. Dovoljujete objavo fotografij
vašega otroka in boste v času programa dosegljivi na telefon.
Voditelja oratorija:
Mihaela Drobnič (041 878 224) in Andraž Ponikvar (040 743 552). Hvala za zaupanje!

Skavtske obljube na Blokah

se znašli v preteklosti v Havani z zmešanimi voditelji. Da bi se vrnili v sedanjost,
smo morali najti določene rastline, ki smo jih dali v časovno škatlo. Ko smo našli
vse rastline in po vrnitvi v sedanjost, so prišli še ostali skavti (ki se zaradi zasedenosti niso mogli udeležiti tabora prej). Tabor smo zaključili ob 17.00 s sveto mašo in
obljubami. Obljubilo je 24 skavtov, od tega 10 Bločanov.

v

Česa se moški najbolj bojijo, ko se soočajo s svojo odgovornostjo biti oče?

Skupina „Romar“ za premišljevanje duhovnih vaj v vsakdanjem življenju vsako leto
opravi zahvalno romanje v eno od slovenskih svetišč. Letos je bilo izbrano romanje
v našo cerkev k Sveti Trojici. Prišlo je veliko vernikov iz vseh krajev Slovenije v zahvalo Jezusu, našemu Gospodu. Vsi, brez izjeme, so bili obdarjeni s Svetim Duhom
in so prejeli veliko milosti Božjih dotikov. Zelo pa so bili ganjeni nad mašno daritvijo
in z veseljem so v svojih srcih ohranili lepo pridigo mašnika, našega gospoda župnika Antona Marinka. Občudovali so tudi lepo naravo, ki obkroža ta sveti kraj. Bogu
hvala!

ŽPS

Kako pa lahko ženska pomaga moškemu
sprejeti očetovsko vlogo?

Romanje k Sveti Trojici na Bloke

Na letošnjem srečanju članov ŽPS v febr. oz marcu v Ljubljani je bila glavna tema,
kako v posameznih župnijah vzpostaviti večje sodelovanje med laiki in duhovniki,
za skupno oblikovanje bogoslužja in vodenje posameznih župnij. Ali je dosedanji
nedeljski urnik sv. maš primeren in potrebe? Tudi pomanjkanje mašnih namenov/
intencij/ je ponekod zelo vidno. Ob zadnji birmi smo se o tem pogovarjali tudi z
g. škofom, ki je postavil vprašanje, ali bi bilo mogoče vsaj v počitnicah zmanjšati
število nedeljskih oziroma tedenskih maš tam, kjer je že sedaj več župnij v soupravi
in zato na posamezni dan več maš. Razmišljali smo o predlogu, da bi se na Blokah
nedeljska maša ob 7 zj. v juliju in avgustu ne opravljala.

ODPOVED – »Že večkrat sem bil odpuščen iz službe, toda tako obzirno, kot je to
naredil moj zadnji šef, ni storil še nihče,« razlaga Jože svojemu prijatelju. – »Ja, na
kakšen način pa te je odpustil?« – »Prijazno me je povabil v svojo pisarno ob tem
pa dejal: Ne vem, kako bomo shajali brez vas. Toda od prihodnjega tedna bomo
tvegali ta poskus.«
ZREZEK – »Natakar, ta zrezek zaudarja po alkoholu!« – Natakar stopi tri korake
nazaj in vpraša: »Ali še vedno?«

· 2 ·

prehod

Prav tega občutka, da v sebi ne morejo pripraviti prostora za otroka. To ni več tehnična veščina, ampak je treba to stalno gojiti.
Očetovstvo zahteva nenehno čustveno
fleksibilnost, soočanje s samim seboj, zavedanje, česa sem poln in kaj me zaseda,
mi preprečuje stik. Včasih je moške strah,
da življenje ne bo več tako, kot je bilo. Da
se bo treba veliko prilagajati. Da bo po rojstvu otroka vsa ženina skrb in pozornost
namenjena otroku. Seveda ne bo več tako,
kot je bilo. Lahko pa je bolje. Zdaj je trenutek, da odložiš svoje potrebe na stran
in se daš na voljo otroku ter tako dozoriš

Člani ŽPS bomo radi prisluhnili vašim utemeljenim mnenjem za in proti!

V petek, 4. maja 2018, smo se skavti zbrali v vasi Zavrh. Od tam smo zaradi eksplozije reaktorja v Krški elektrarni prišli na Sv. Urh, kjer so nam instrumenti pokazali, da je varno. Tam smo se ustavili in postavili tabor. Zvečer nas je ujel dež, zato
smo hitro končali z zabavnim večerom in odšli spat. Ko smo se zjutraj zbudili, smo

moškega

Če se moški uči pravega stika z otrokom,
je to gotovo velik prehod, večji kot za
ženske. Moški možgani so manj usmerjeni
v odnose, slabše prepoznavamo čustva. Z
vajo, prav prek bližine z otrokom, to lahko
razvijemo. Nekaj časa se morda zdi, da je
otrok le tvoj podaljšek, razlog za ponos,
potem pa se izkaže, da se je treba vedno
znova učiti, kako spoštovati drugačnost in
ji priti naproti.

Mršek Frančiška,1x darovala Mršek; Škrabec Jakob, 1x darovala N.N.; Andrej Lah,
7x, darovali po eno mašo: Kovačič-Cerknica, Jeklar, Troha, Zakrajšek, Knavs-Retje,
Govednik, Zurcovi; dar za vrata kapelice in za cerkev.

Prispevek za oratorij bo napisan v oznanilih za avgust. Kjer bo več otrok iz družine,
bo cena nižja za vsakega naslednjega otroka.

za

BUDILKA – »Vstani, na mobilniku ti zvoni alarm!« – »Reci mu, da bom poklical
pozneje.«
PRIDNI – Mamica reče svojim trem otrokom: »Za rojstni dan si želim tri pridne
otroke!« – »Fino,« se oglasi Žan, »potem nas bo torej šest.«
· 3 ·

Najbolje, da mu nič ne pomaga. Saj ne more
ob otroku skrbeti še za enega odraslega.
Naj mu da priložnost, da ob otroku tudi
on zraste, da ne bo večen otrok. Če moški
hoče zoreti, mora v sebi razviti tudi nekaj
materinskega, da se ne bo na stara leta
spet spremenil v otroka, ki se čustveno
oklepa žene in leze v pasivnost.
Vključenost očeta v starševstvo je zelo
odvisna od tega, kako mu žena naredi
prostor. Globoko mora biti zasidrana v
odnos z možem, ne pa, da ji zadošča že
čustven navezanost otrok. Tudi, ko je oče
zdoma zaradi dela, je veliko na mami, kako
govori o njem. Kako je navzoč v družini
tudi takrat, ko je fizično odsoten. In kako
je sprejet, ko znova pride.

K obhajanju zaključka
veroučnega leta vabimo vse šolarje od 1-7.
razreda. To srečanje in
podelitev spričeval bo
potekalo v ponedeljek 4.
junija od 16,00 do 17,30 v
župnišču Bloke.

V nedeljo, 3. junija,
bo slovesna procesija
na čast praznovanja SRT
pri Fari in Sv. Trojici.
Jezus želi priti v vse naše
domove, predvsem pa v
naša srca. Zato bo tudi
čas obhajanja nekoliko
spremenjen. Ob 6,30 bo
procesija pri Fari, ob 8,30
pri Sv. Trojici, slovesna
sv. maša pa bo še pri Fari
ob 10:30. Lepo vabimo
tudi najmlajše otroke s
cvetjem!

Pokliči nas

Gospod Jezus, ki si poklical kogar
si hotel, pokliči mnoge med nami
na delo za Tebe, na delo s Teboj.
Ti, ki si tiste, katere si poklical,
razsvetlil s svojo besedo in si jih
podpiral v težavah, razsvetli nas
z darom vere vate. In če pokličeš
koga od nas, da ga popolnoma
posvetiš zase, naj tvoja ljubezen
ogreva ta poklic od vsega začetka in stori, da raste in vztraja.
Janez Pavel II.

Edino človek ni v celoti del
in dar narave, marveč je
postavljen vanjo kot osnutek, ki naj se sam dogradi, da bo čimbolj podoben
vzoru, ki ga je imel Stvarnik,
ko ga je poklical v življenje.
(Janez Janžekovič)

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
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