– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · julij 2018 –
13. ned. m.l.

ned

Frančišek Regis

pon

Tomaž, ap.

tor

Urh, šk.

sre

Ciril in Metod, slov. ap.

čet

Maria Goretti, muč.

pet

Vilibald, šk.

sob

14. ned. m. l.

ned

Hadrijan III., p.p.

pon

Amalija, red.

tor

Benedikt,. op.

sre

Mohor in Fortunat,
muč..

čet

Henrik, kr.

pet

Camille de Lellis, duh.

sob

15. ned. med l.

ned

Karmelska M. B.

pon

Aleš, spokornik

tor

Elij, muč.

sre

Arsenij, pušč.

čet

Marjeta Antiohijska,
muč.

pet

Lovrenc duh. uč.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

za žive in + farane obeh župnij
poljska maša za Sv. Trojico
na čast sv. Petru, za sosesko

20:00 Fara

za žive in + Hrbljan

18:00 Sv. Urh

poljska maša

20:00 Fara

brat Jože Žgajnar, kot 8. dan

Čiščenje v soboto:

20:00 Fara

Angela Hitij, 3. obl.

Sv. Tr.: domači
Bloke: Metulje

8:30 Sv. Urh
10:00 Fara

na čast sv. Urhu, za sosesko
Ivanka Perušek

20:00 Fara

Franc Pintar

7:30 Fara

Terezija Mulc

S. in M. Kraševec
domači

Bloke in Sveta Trojica




domači – po maši druž. prireditev
R. Marolt, M. Zidar

Čiščenje v soboto:

20:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij

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

8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

Pirman, Mramorovo, obl.
Frančiška Zakrajšek, Škufče, obl.

20:00 Fara

Franc Pintar

20:00 Fara

Jani Brus

19:00 Sv. Trojica

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

7:30 Fara

B. Korošec, J. Škrlj
M. in M. Grže



po maši molitev

Fanika Premrov, obl.
sin Franc in mama Angela Sernel, Hribarjevo
Milan Pavlič in starši

sob

21

20:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij

16. ned. m. l., Krištofova

ned

22

8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

Janez Intihar, obl., Bočkovo
Štefanija Doles

Brigita Švedska, red.

pon

20:00 Fara

rodbina Intihar in Mišič

Krištof, muč.

tor

20:00 Fara

Nada in starši Jakopin

Jakob starejši, ap.

sre

20:00 Fara

Branisel

Joahim in Ana, starši
D. M.

čet

Gorazd, Kliment, Sava in
drugi uč. C.i.M.

pet

27

18:00 Sv. Trojica
20:00 Fara

v zahvalo
Ivan Mihelčič

Viktor I., pp.

sob

28

20:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij

17. ned. m. l.

ned

29

8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

Frančiška Zakrajšek, obl.
Marjan Lenarčič, 2. obl.

Peter Krizolog, šk.-uč

pon

Ignacij Lojolski, ust.
jezuitov.

tor

7:30 Fara




Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: L. vrh-Bočkovo
Bloke: Nova vas 21-40




A. in A. Ponikvar
V. in Ž. Pešič



molitev pred mašo ob 19:00

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug.-Malni
Bloke: Nova vas 41 …




V času počitnic otrok in dopustov staršev
imamo radi veliko sprememb. Tudi versko
življenje kot tako potrebuje spremembe.
To pa ne pomeni, da bomo zanemarjali
versko življenje. Zato mora tudi družina v
počitniškem ali dopustniškem času imeti
svoje družinsko bogoslužje, seveda primerno prirejeno za take dni.
V poletnih mesecih radi potujemo, plezamo po hribih, plavamo v rekah, jezerih in morju. Ali ne bi bilo lepo, ko bi se
družina v kakšnem trenutku dneva zbrala
v naravi ob sončnem vzhodu ali zahodu,
pod zvezdnatim nebom, ob šumenju
slapa, reke ali morja. Izrečena misel, kot
na primer »Kako čudovit mora biti Bog, ki
je ustvaril takšno mojstrovino!«, je lahko
za otroke slikovita pridiga, ki je ne bodo
nikdar pozabili, ker so jo doživeli.
Kakšen odlomek iz psalmov, bi se zelo podal: »Hvali ga, sonce in luna, hvalite
ga, vse svetle zvezde! Hvalite ga, nebes nebesa in vode, ki so nad nebom« (Ps
148,2–4). Ves psalm je hvalnica Božjemu vesolju.
Kako lepo se razlega verska pesem in kako drugače jo doživljamo, če jo zapojemo
na vrhu gore, v čolnu sredi jezera ali v temnem gozdu! Narava je odprta knjiga o
Stvarniku. Zato je za odrasle, posebej pa za otroke pomembno, da odpiramo oči
za te lepote in da jih izražamo z besedo in pesmijo. Ne pozabimo ob veličastnih
razsežnostih narave tudi drobnih, skoraj neopaznih, a ne manj čudovitih lepot
cvetja, kamnov, mahu, listov, žuželk …

za vse poročene

K. Kostanjšek in H. Primožič
B. in T. Jerič

Julij 2018

Dopust

Mestek, Štorovo

18:00 Sv. Trojica
20:00 Fara

30
31




18:00 Sv.Trojica

20

23
24
25
26

OZNANILA

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

Morda bomo prav v srečanju z naravo odkrili toliko podob iz evangelijev, ko Jezus
ob slikah in dogodkih iz narave oznanja svojo veselo vest: »Poglejte ptice neba!
…« (prim Mt 6,26) ali »Od smokvinega drevesa se učite prilike: Kadar njegova
veje postane muževna ali poganja liste, veste, da je blizu poletje » (Mt 24,32).
Slovenija je posejana s kapelicami in cerkvami po hribih in dolinah. Pri vsaki bo
priložnost za misel na posebno Božjo navzočnost med nami, zlasti ob nedeljski
maši, ki naj bo tudi vrh počitniškega družinskega življenja.
Po: Vital Vider, Z očmi zakoncev

20:00 Fara

Pavla Mikelj, obl.
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Žegnanje pri svetem Urhu

Sv. Urh je bil škof v Augsburgu v nemirnih in negotovih časih 10. stoletja.
Bil je vedre narave, moder, izobražen, vesten, načelen in človek prisrčne molitve.
Vse ljudi je imel za enake pred Bogom. Usojena mu je bila naloga, da obnavlja
zaupanje v Boga in z modrostjo uresniči boljši red.
Veliko se je postil in ni užival mesa, zato so ga verjetno umetniki upodabljali z ribo
v roki.
Njegov godovni dan praznujemo 4. julija, ko je leta 973 odšel v večnost.
Sv. Urh je znamenit tudi po tem, da ga je papež Janez XV. kot prvega, leta 993 (dvajset let po njegovi smrti) po rednem procesu uvrstil med svetnike vesoljne Cerkve.
Prej so razglašenja opravljali škofje sami.
Sveti Urh je priprošnjik za srečno zadnjo uro, zoper razne telesne slabosti, za varstvo pred mišmi, podganami in pred strupeno golaznijo.
Žegnanje, zunanja slovesno praznovanje godu Sv. Urha bo letos v nedeljo 8. julija
s sveto mašo ob 8:30 uri.
Po sveti maši, ob 9:30 uri, Društvo Prijateljev Martin Krpan Bloke v sodelovanju s
sosesko, prireja koncert pod urhovskimi lipami. Nastopila bo glasbena skupina Trio
Potrica.							
Marija Žgajnar

Vtisi z romanja k Sveti Trojici
Iz vse Slovenije, sobota 19. maja 2018.

Že od določitve datuma romanja sem se odločila, da ne bom šla, ker je v tem terminu v službi in v mestu velik dogodek, pri katerem bi morala aktivno sodelovati.
Ves ta čas so bile moje misli usmerjene le v izvedbo mojih zadolžitev… Ko sem na
romanje vabila osebe, ki jih ’spremljam’ sem jim tudi povedala, da sama ne bom
mogla iti. Ena od njih mi je odgovorila: "Molila bom, da boš lahko šla". Proti koncu
tedna pa se je v meni vse bolj prebujala želja po romanju in me opogumila, da sem
direktorja prosila za prosti dan;in kljub temu, da v desetih letih še noben sodelavec
v tem vikendu ni dobil prostega dneva, je bila moja prošnja uslišana.
Težko z besedami izrazim veselje in radost ter navdušenje nad mogočno Božjo
roko. Tista sobota je bila zame dan velike zahvale za Božjo prisotnost in za vse
milosti v duhovnih vajah, za osebe, ki jih jaz spremljam in za tisto osebo, ki mene
spremlja, pa za vso skupino ROMAR. Na samem romanju sem čutila kako smo vsi
povezani kot ena družina, družina, ki praznuje, se veseli, posluša drug drugega,
sočustvuje, tolaži. Krona vsega pa je bila SVETA MAŠA.
*****
Ivanka nam je že na mesečnem srečanju, tako slikovito predstavila kraj romanja, da
sem se zelo veselila. In prišel je dan, ko nam je dedi naznanil: »Odkril sem novo pot,
da ne bo toliko ovinkov.« Bilo nam je vsem jasno, da bomo zašli in spet iskali pravo
pot. In tako je tudi v življenju, misliš, da veš katera pot je prava, potem pa ugotoviš,
da si se izgubil in Bog ti pošlje prave ljudi, da te usmerijo na pravo pot. Nismo se
izgubili samo mi, kmalu smo srečali tudi druge izgubljene romarje, ki so se že Bogu
zahvaljevali, da nas jim je poslal po priprošnji k Mariji. Skupaj z Gospodom nam je
vsem uspelo priti na cilj. Veliko je bilo lepih stvari za občudovanje, najbolj pa me je
navduševalo veselje romarjev. Moje veselje se je hitro spremenilo v strah, ko sem
prejela zadolžitev zahval, napisanih s Klemenovo doktorsko pisavo. Waw, vstopila
sem v cerkev, ki me je prevzela, čutila sem prisotnost Svetega duha, bilo je res
nekaj posebnega. Na hitro sem se pogovorila še z Bogom glede zahval, da se ne bi
osramotila pred zbranimi romarji. Maša je dajala vtis domačnosti in sprejetosti, da
se nas naš Oče veseli iz nebes. Ne morem, da ne bi omenila preprostosti, predanosti in velike srčnosti domačega župnika, tudi zahvale so stekle gladko. Po maši pa
velika Božja milost, molitev nad posamezniki. Verjamem, da me Jezus popolnoma
ozdravlja, vsa čast in hvala njemu. Čudovito, v mojem srcu prebiva On, ki me napolnjuje z veseljem, ljubeznijo in trdnim upanjem, tako da se že veselim našega
naslednjega. 						
/se nadaljuje/
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Tudi nas pošilja v svet

V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje učence v svet, lahko prepoznamo pomembno zaporedje korakov:
Najprej Jezus pokliče svoje učence: preden se podamo na pot izpolnjevanja našega poslanstva, je pomembno, da se najprej zavemo, da je bil Bog prvi, ki nas je
poklical. Ustaviti se moramo, da bi prepoznali rdečo nit – odnos z Bogom, ki se
vleče skozi naše življenje, da bi začutili, po kateri poti nas želi voditi.
Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi, da bi postali močnejši ob njegovi navzočnosti in da se bodo pripravili na svoje poslanstvo. Pred vsakim korakom v svet potrebujemo čas molitve, da smo ob Bogu in da ga prosimo za njegovo moč.
Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po dva hkrati: če smo pred tem šli čez prva
dva koraka, se bo naše osebno poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo. Srečanje in odnos z ljudmi, ki so poklicani na podoben način, nam daje pogum, da skupaj
ostanemo zvesti našemu poslanstvu in da drug drugega pri tem podpiramo.
Poslani smo, opremljeni z veliko močjo, da izganjamo nečiste duhove. »Nečistoča« se prične tam, kjer je Bog izločen iz življenja. Bog je življenjska moč, ki veje
iz stvari, ljudi, dogodkov in prerokov. Kjer je ta življenjska moč zaustavljena, se
prične bolezen, odtujenost od Boga in smrt. Zaradi tega pošilja Bog svoje preroke in pošilja nas, da bi prispevali svoj delež k odrešenju stvarstva.
Apostolom zapove, da naj ničesar ne vzamejo s seboj na pot. Edina prtljaga, ki jo
potrebujemo kot preroki je, Božji duh. Bog sam je naša hrana, naša prtljaga, naša
palica. Kdor hoče oznanjati, mora znati živeti z ljudmi.
„Ostanite v hiši, v katero ste vstopili ..., in če vas kakšen kraj ne sprejme, pojdite od tam ...“ Za našo službo na tem svetu potrebujemo po eni strani jasno
odločitev, po drugi pa veliko kreativnosti pri prilagajanju na okoliščine.
Povzeto po: www.virc.at

Kako bi/je/bo izgledalo?

Potem veli Amasija (duhovnik v Betelu) Amosu: »Ti, videc, izgubi se! Beži v deželo
Judovo! Tam jej svoj kruh in tam prerokuj! V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati,
zakaj to je kraljevsko svetišče in kraljevska prestolnica!«
(Amos 7, 12–13)

Seja škofovske konference. Pojavi se neki kmet in reče: »Vi, škofje, se ne ob-

našate tako, kakor želi Gospod!«
Generalni kapitelj neke ženske redovne ustanove. Pojavi se čistilka, priseljen-

ka, in reče: »Če se ve redovnice ne boste spremenile, boste izginile.«
Večerno srečanje dejavnih kristjanov. Pojavi se nedeljski kristjan in reče: »Vero

je treba živeti tam, kjer človek živi in dela, ne pa po večerji med objemi in poljubi.«
Toda neotesani kmet Amos je bil resnični glas Boga. Gorje kristjanom, če v pre-

pričanju, da imajo Svetega Duha v žepu, mislijo, da imajo pravico, da ne poslušajo
kmeta, čistilke priseljenke, nedeljskega kristjana.
Duh veje, kjer hoče, in ponavadi tam, kjer človek tega ne pričakuje.
Bog rad preigra tiste, ki mislijo, da imajo pravico in moč, da ga ustvarijo!
Tonino Lasconi, 365+1 dan s teboj

DOMAČA NALOGA – »Ne morem razumeti, kako lahko en sam človek naredi toliko napak pri eni sami domači nalogi,« godrnja učiteljica. – Tomaž na to odgovori:
»Eden res ne more. Meni je pomagal oče.«

Zrelo očetovstvo
Kakšna je povezanost med očetovstvom in partnerskim odnosom do svoje žene?

Če je zveza prijateljska, če je v njej iskrenost glede
lastnih potreb, če se tudi resnih tem lotevata z nekaj
humorja, potem je tudi starševstvo priložnost za osebnostno rast obeh. Sicer hitro začneta vse pripisovati, pričakovanja so velika, vreča je prazna, otrokom pa
je treba dajati. Oba morata biti v sebi toliko prožna,
da spremembe sprejmeta. Pustiti si morata prostor,
da je oče lahko drugačen od mame.
Zakaj se tako pogosto srečujemo s pojavom odsotnega očeta?

Odsotnost je le drugo ime za to, da je moški manj
opremljen za starševstvo, bolj instrumentalno gleda
na odnose in potem beži v delo. Pa si v družini največkrat sploh ne želijo nič posebnega, le to, da je
zraven. A sedeti brez dela je za moškega zelo težko.
Velik izziv zanj je, da začne uživati v odnosih. Pri
moških zelo spodbujamo: vzemite si 24 ur , ves teden
bodite z otrokom, noč in dan. Prek telesne bližine
in skrbi se bo razvila tudi čustvena bližina in šele ta
prinese moškemu veselje. Tak moški ne bo nikamor
bežal.

Kako težko je
biti otrok!
Gospod Jezus,

kako težko je s starši!
Nikoli niso zadovoljni.
Zahtevajo.
Ukazujejo.
Očitajo nam,
kaj vse so morali žrtvovati za
nas.
Imajo nas za svojo lastnino.
Ti, ki si bil otrok kot mi,
in si tudi kdaj povzročil
kakšen problem Mariji in Jožefu
s svojim obnašanjem in
s svojimi odgovori,
pomagaj nam!
Pomagaj nam,
da bomo to,
kar smo,
ne da bi povzročali skrbi
svojim staršem.
La famiglia prega

V katerem otrokovem obdobju je premajhnost-umanjkanje očetovega lika najbolj problematično?

Čas, ko je očetovstvo morda manj zahtevnost, je
pravzaprav priprava na leta, ko bo bolj zahtevno. Gotovo je puberteta najbolj problematična prav zato, ker
pokaže na pomanjkljivosti iz vseh prejšnjih obdobij.
Otrokova samostojnost se hoče v polnosti izraziti, in
če je nisi prej znal videti in gojiti, te bo zdaj šokirala.
Kako očeta doživljajo fantje, kako dekleta? Kaj
bistvenega da oče sinu , kaj hčeri?

Kako težko
je biti oče in
mati!

Za sina je zelo pomembno, da oče sprejme njegovo
pobudo. In za očeta je velik izziv, da sinu pusti, da se
uči na njegovi njivi, da dela stvari drugače. Treba je
vzdrževati stik, tudi ko pride do izbruhov, ne da jim
sledi dve leti tišine. Sin mora vedeti, da ga bo oče na
neki točki podprl, tudi če dela drugače.

O Bog, oče vseh,

S hčerkami imajo očetje manj problematičen odnos,
zato ker hčerka sama poišče stik, ve kako se približati.
Očetje nanje manj pritiskajo z disciplino. A pomembno je, da zna tudi oče iskati ta stik, če ga hčerka neha.
Problematično je lahko, če se ustraši njene ženskosti,
raziskovanja, če ne razume njenega življenja z vrstniki, njenih odnosov. Hčerki da lahko največ s tem, da
spoštuje njeno mamo.

Delajo ravno nasprotno od tega,

kako težko je z otroki!
Ne poslušajo.
Zahtevajo.
Grdo odgovarjajo.
Ne sodelujejo.
kar jim rečemo.
Kako ravnaš ti z nami,
tvojimi otroki?
Pomagaj nam,
da bomo vsaj malo oče in mati,
kakor si ti do nas.
La famiglia prega

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

OB KONCU ŠOLE – Tine pride ob zaključku šole domov ves razposajen in pravi:
»Očka, letos si imel pa srečo.« – »Zakaj pa?« sprašuje oče. – »Jeseni ti ne bo potrebno kupovati novih učbenikov za višji razred.«

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