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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Maj 2019

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · maj 2019 –

Veselje do dela
Prvi maj – wpraznik dela, dan, ko se lahko malo 
zamislimo. Zato preprosto vprašanje: Ali rad 
delaš? Ali pa misliš tako: Biti brez dela je slabo, 
toda tudi to, da moram delati, je prava nesreča. 
Življenjski standard se je zelo dvignil in pričako-
vanja za življenje so vedno višja. Ljubimo prak-
tičnost in udobnost –ali pa si želimo doživetij in 
pestrosti dogajanja, toda le redki imajo veselje 

do dela. Delajo pač, ker potrebujejo denar za 
življenje. Sprašujem se, če ta napredek ne vodi k 
temu, da bo uničil ljudi od znotraj. Naše življenje 
je prepredeno z elektroniko, nič ni prepuščeno 
naključju. Vse je avtomatizirano. Videti je, kot 
da za delovne procese potrebujejo ljudi samo 
zato, ker stroji še niso dovolj razviti. Tega sveta 
ne smemo preklinjati, moramo pa ga na novo 
poduhoviti z ljubeznijo do dela –in do običajnih 
delovnih dni. Veselje do dela je veselje skupno-
sti. Bolj kot nekoč je naše delo povezano s tisoči 
drugih ljudi. Skupaj delamo za človeka vredno 
življenje in za novi svet.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

Jožef, delavec. sre 1
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica 
Runarsko
Fara

Anton Krajc
Ana in Slavko Pavčič
Fani Premrov

Atanazij, šk., c.uč. čet 2 maša drugod 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Filip in  Jakob, ap. pet 3
17:00 
18:00
19:00

Sv. Trojica
Ravne
Fara

družina Kraševec, Ulaka
zaobljubljena
Ivana Mohar, 30. dan

 po 9,00 obisk bolnikov za '1.petek'
Celonočno bdenje pred Najsvetejšim: Bloke: po večerni maši do 
7,00 zjutraj

Florijan (Cvetko), muč. sob 4 17:00 
19:00 

Sv. Trojica
Fara

Ljudmila Korošec
družina Namre




Čiščenje: Sv. Tr.: Hiteno, Bloke: Volčje
po 9,00 obisk bolnikov za 'četrtek'

3. velikonoč. ned. ned 5
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Ravne

za žive in + farane obeh župnij
Jože Korošec, Jeršanovo, 22. obl.
na čast Filipa in Jakoba za sosesko




T. Kraševec, V. Jerič
M. Bačnik in T. Hribar

Dominik Savio, 
mladenič

pon 6 19:00 Fara Pavla Zakrajšek

Gizela, op. tor 7 18:00 Fara Ivana Hiti, obl.

Bonifacij, p.p. sre 8 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše

Izaija, pr. čet 9 7:30 Fara po namenu 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Job, sp. mož pet 10
17:00  
18:00
19:00

Sv. Trojica
Ravne
Fara

po namenu
družina Kovačič
Milavec Julijana, 30. dan

Odo, op. sob 11 19:00 Fara Ana Okorn  Čiščenje: Sv. Tr.: Štor.-Andr., Bloke: Duh. soseska

4. vel. nedelja, nedelja 
Dobrega pastirja

ned 12
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Milan Žnidaršič, obl.
Andrej Lah, obl.




F. Seljak, I. Kuclar
S. Zakrajšek in M. Šraj           

Fatimska M.B. pon 13 19:00 Ulaka poljska maša za

Bonifacij, muč. tor 14 18:00 Fara Marija in Franc Ožbolt  

Zofija (Sonja), muč. sre 15 18:00 Volčje poljska maša za Volčje in Nemško vas  19,30 srečanje ŽPS obeh župnij

Janez Nepomuk, muč. čet 16 7:30 Fara po namenu 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Jošt, pušč. pet 17
17:00 
18:00
19:00

Sv. Trojica
Velike Bloke
Fara

za duh. poklice
Frančiška Srnel
starši Mulc

Erik, kralj sob 18 19:00 Fara Stanislav Klančar
 Čiščenje: Sv. Tr.: Sleme, Bloke: Ravnik

Celonočno bdenje pred Najsvetejšim: Sv. Trojica: od 22.00 do 
jutranje maše

5. velikonoč. ned. ned 19
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Justin Stanovnik
Aleksander in +Anzeljc, Berlin




J. Žnidaršič, M. Hiti
S. Knaus in K. Lah Majkič

Bernardin, duh. pon 20 19:00 Fara Mahne Janez, obl.

Krištof in meh. muč. tor 21 18:00 Fara družini Zakrajšek in Ivančič  

Marija Kasijska, red. sre 22 19:00 Fara Franc Marolt, obl., Studenec

Renata, spok. čet 23 7:30 Fara Edo Mišič 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Marija, pomočnica 
kristjanov 

pet 24
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
Ravnik
Topol

za duh. poklice
za odvrnitev toče
poljska maša za

Gregor VII., pp. sob 25 19:00 Fara France Rot, 9. obl.  Čiščenje: Sv. Tr.:  Polš.-Zavrh, Bloke: Hudi Vrh

6. vel. nedelja ned 26
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
na čast sv. Ani za zdravje
+ Urhovi




A. Hiti, D. Kraševec
A. Vintar, F. Ivančič

Alojzij Grozde, 
prošnji dan

pon 27
16:00
17:00
18:00

Ulaka
Sv. Duh
Ravne

prošnji dan
prošnji dan
zaobljubljena

Maksim, šk., 
prošnji dan

tor 28 16:00
17:00

Sv. Urh
Volčje

prošnji dan
prošnji dan

Bona, dev., 
prošnji dan

sre 29
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
Runarsko
Fara

prošnji dan
prošnji dan
poljska maša za Novo vas

Gospodov vnebohod čet 30 17:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

v zahvalo
Dana Anzeljc

20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Obiskovanje Device 
Marije

pet 31 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Ljudmila Korošec
Jože in Marija Miklavčič

Maj – mesec šmarnic, nas 
ponovno vabi, da bi stopili 
pred Marijo, se ji zahvalili 
za njeno spremstvo skozi 
naš vsakdan in jo prosili, da 
bi nam bila s svojim zgle-
dom, ljubeznijo in toplino 
vzpodbuda k dobremu. Ko 
se bomo v teh dneh zbirali 
k šmarničnemu branju, 
litanijam in prepevali Mar-
ijine pesmi, naj nas vse 
to medsebojno poveže, 
da bomo med sošolci in 
prijatelji postali zgled 
pristnega veselja. Ne poz-
abi se nam torej pridružiti, 
da bodo šmarnice tudi 
v tvoje življenje prinesle 
svežino, vonj pomladi ter 
ob prijateljih tudi Marijino 
družbo in njen blagoslov.

Si se že odločil, kam boš 
hodil letos k šmarnicam? 
Na Ravne, v Metulje, na 
Studeno, v Vel. Bloke, na 
Runarsko, na Jeršanovo...?  
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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

Križev pot na sv. Urha
Na tiho nedeljo smo se zbrali pri prvi postaji križevega pota pod Svetim Urhom 
in molili, peli in premišljevali križev pot  za družine.Tretja postaja, ko Jezus pade 
prvič pod križem, naju je zelo nagovorila, napisana je družinam današnjega časa.

Jezus, neskončna dobrota, križ je bil pretežak, ti pa si bil do konca izmučen, zato 
si padel, padel iz ljubezni do nas. Tudi družine doživljajo padce, ko pridejo različne 
nesreče, bolezni, neuspehi, smrt ali druge težke preizkušnje. Nekatere živijo v 
nevzdržnih gmotnih razmerah. Ob vsem tem človek kaj lahko izgubi pogum in 
upanje ter se ne more potolažiti.

Dobri Gospod, takrat ko bo najhuje, pomagaj družinam, da ne bodo izgubile 
poguma in upanja. Naj jih krepijo besede Svetega pisma: Kdor zaupa v Gospoda, 
je kakor gora Sion: se ne gane ostane na veke (Ps.125,1). Spodbudi nas, da bomo 
družinam v stiski radi priskočili na pomoč. Kadar bo nam samim težko in bomo 
padli pod križem, nas okrepi, da bomo odločno vstali in s tvojo pomočjo hodili 
naprej.

Marija, Mati Božje milosti, izprosi družinam milost, da bodo vedno premagale vse 
težave in šle pogumno za tvojim Sinom po poti križa in vstajenja.

To  doživetje sva hotela podeliti z vami. 

Lepo vabljeni, da se nam drugo leto pridružite.

Par iz zakonske skupine Bloke

Oratorijski dan pred Veliko nočjo
Tisto soboto 30.3. smo se nekateri otroci in mladi iz župnij Sv. Vid, Sv. Trojica in 
Bloke, povezali v skupni oratorijski dan. Vseh nas je bilo 66.

Skozi zgodbo, katehezo, igro in delavnice smo spoznavali pomen in vsebino ve-
likonočnih jedil. Kruh v košari, ni najprej in samo hrana iz moke, vode, kvasa in.., 
pač pa nas spominja na mano, ki so jo po tleh pobirali 4o let, ko so Judje bežali iz 
Egipta; je spomin na Jezusovo pomnožitev kruh; sprašuje pa nas tudi o sv. obha-
jilu, kjer se nam Jezus daje pri vsaki maši.

Meso ali mesni izdelki nas spominjajo, da je Jezus trpel na telesu, da je prelil 
mnogo krvi; da so jagnjeta v stari zavezi podobe darovanja; kot je jagnjetova kri 
pomazana na vratih reševala smrti prvorojene otroke, tako nas pri maši večne 
smrti rešuje vino, ki postane Jezusova kri.

Tudi jajca, rdeči pirhi, nas spominjajo na kaplje krvi; na Jezusovo vstajenje pa 
piščanček, ki se izvali potem ko je sam prekljuval lupino.

Hrenove korenine, ki otroke pečejo in jim niso všeč, pa so kot ogromni žeblji, ki so 
prebodli Jezusove roke in noge.

Z vsem tem smo se pripravljali na letošnjo Veliko noč in na poletni oratorij ob 
koncu avgusta, ki se ga animatorji že veselimo.

Vaši Animatorji

Šmarnice
Tisti, ki boste vodili šmarnice, čimprej sporočite župniku kdaj, kje in koliko vas bo!

Notranja sprememba
Če se ves čas počutiš nezadovoljen in obžalovanja vreden, potem moraš takoj 
poskrbeti za notranjo spremembo. Sreča in nesreča se rojevata iz tvojega notran-
jega počutja, iz tvojega mišljenja in čustvovanja in iz vsega, kar se zavestno ali 

podzavestno dogaja globoko v tebi. Usmeri svoje misli na sončno stran. Naj tvoje 
notranjosti ne obvladujejo več temne misli in strasti. Poskrbi za spremembo! In če 
si kristjan, na široko odpri vsa okna svojega srca za čudovito moč Božjega Duha.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

Maj – pomladni šopek
Meseca maja je pomlad na vrhuncu, zato se vseka-
kor spodobi, da je vaše stanovanje, hiša ali vsaj 
miza okrašena s primernim cvetjem. Ker je maj, 
boste za osnovo seveda uporabili šmarnice, ven-
dar priporočam, da vsaj prvega maja šopku dodate 
rdeče nageljne. Naj vas ne zmoti ne rdeča barva, še 
manj vonj, ki takole na hitro in po vrhu lahko zadiši 
nekoliko socialistično, celo komunistično. Nagelj v 
osnovi diši po žuljavih dlaneh in poštenem znoju, 
in prepričan sem, da je prav ta vonj, pomešan z ža-
ganjem in smolo, vel po delavnici Jožefa delavca! 
Kot že rečeno, je mesec maj mesec šmarnic. Prav 
in lepo je, da so šmarnice v šopku vedno sveže. Če 
se le da, jih menjajte prav vsak dan. Ne bo narobe, 
če boste v šopek zamešali tudi kašno narciso. Ime 
so res dobile po človeku, ki se je zaljubil v lastno 
podobo in so tako na neki način prispodoba za 
egoizem. A eno od ljudskih imen za to rožo je tudi 
ključavnica. In pravilna ljubezen do samega sebe 
je pravzaprav ključavnica in ključ za ljubezen do 
bližnjega. In Boga. Ne bodite prehitro zadovoljni 
s skromnim šopkom. Dajte si duška in se poigrajte 
z barvami in vonji, saj si v maju »cvetlice dobrave 
venčajo glave« in se »raduje polje in gaj«! Cvetja, 
ki je odslužilo Majniški Kraljici, pa tudi ne zavrzite 
prehitro. Lahko ga prihranite do telovske procesije 
in ga z Marijinim blagoslovom posujete na pot 
Kralju, ki se bo v Rešnjem Telesu prihodnji mesec 
sprehodil preko naših vasi, polj in mest!

Gregor Čušin, Na tretji strani
V Marijini luči bere Cerkev na obličju žene sij takšne lepote, ki 

odseva najvišja čustva, kar jih premore človeško srce: celostno 

predanost ljubezni, moč, ki se zna ustavljati najhujšim boleči-

nam, neomajno zvestobo in neutrudljivo delavnost, zmožnost 

združevati prodorno spoznanje z besedo tolažbe in spodbude.

(sv. Janez Pavel II.)

Če ljubiš Boga, ljubiš svojega 
bližnjega. ne ostani pa pri lepih 
mislih; tvoja ljubezen mora biti 

delavna. Koliko žalostnih 
potrebuje tvojih tolažilnih 

besed, koliko nesrečnih je 
potrebnih tvoje pomoči.

(Firederik Baraga)

Venec dvanajstih zvezd
Včeraj nas je učiteljica vprašala, če 
smo že kje videli venec dvanajstih 
zvezd na svetlomodri podlagi. Veliko 
nas je dvignilo roke in učiteljica je 
rekla: »No, David, kje je še venec dva-
najstih zvezd?« »Na zastavi Evropske 
skupnosti, ker je to znak združene 
Evrope.« »Zelo dobro, to sem želela 
slišati,« je bila učiteljica zadovoljna.Jaz 
pa sem še kar tiščal roko v zrak. »Si še 
kje odkril te zvezde, Jan?« je končno 

vprašala še mene. Povedal sem tako, kot mi je razložil dedi: »Venec dvanajstih 
zvezd ima okoli glave podoba Marije, ki je naslikana po Svetem pismu. In ker je 
Marija postala tudi zavetnica Evrope v boju proti Turkom, so izbrali te zvezde 
tudi za podobo združene Evrope.« »No, to za nas sedaj ni pomembno! Vedeti 
mi morate le, da je to znamenje Evropske skupnosti. Zdaj smo tudi mi del velike 
Evrope, naš pesnik Prešeren in pisatelj Cankar pa sta s svojo umetnostjo že bila 
del Evrope,« nam je razlagala učiteljica. »Tudi naši slikarji in arhitekt Plečnik so 
bili v Evropi dobro poznani.« Spomnil sem se, da mi je dedek to rekel tudi za 
Slomška, zato sem zopet dvignil roko in povedal: »Tudi škof Slomšek je deloval v 
Evropi. Kot papeški poslanec je pregledoval vse benediktinske samostane. V njih 
so živeli najbolj učeni menihi in imeli so najlepše knjižnice.« »Dobro, Jan, torej 
tudi Slomšek je del Evrope,« me je pohvalila učiteljica in bil sem vesel, da je le 
priznala nekaj velikega tudi škofu Slomšku. Doma sem vse pripovedoval dediju in 
babici. Zelo sta me pohvalila, babica pa je še rekla: »Lahko bi povedal še več – da 
je Slomšek napisal knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli, da so jo kmalu prevedli 
v dva evropska jezika in da so jo v šoli zelo dolgo uporabljali.« »Babi, saj je bilo že 
to preveč, da sem najprej povedal o Marijinih dvanajstih zvezdah, pa me sploh 
ni hotela poslušati. Ne vem, zakaj si ne upa tega priznati, če je to res! No, pri 
Slomšku pa mi ni mogla reči, da to ni res! Babi, ti ne veš, kako se v šoli še vedno 
bojijo povedati kaj o Bogu, Cerkvi in duhovnikih,« sem učil babico, kot da bi bila 
moja učenka. Babi in dedi pa sta se smejala in mi rekla: »No, hvala Bogu, da si vsaj 
ti korajžen!«

Povzeto po: M. Razboršek, Ljuba Marija k tebi prihajam

PROMETNI ZNAK – Učitelj razlaga otrokom prometne znake. »Kaj pomeni znak v 
bližini šole, na katerem je šolar s torbo na hrbtu, ki teče?« –Jaka: »Pomeni otroka, ki 
gre iz šole.« –»Zakaj pa, da gre iz šole? Lahko je to otrok, ki gre v šolo.« –»Ja, potem 
pa zagotovo ne bi tekel.«

POLJUB – »Kdo vam je pravzaprav rekel, da lahko tukaj ves dan lenarite samo 
zato, ker sem vas enkrat poljubil?« pravi šef svoji tajnici. –Ona smehljaje odgovori: 
»Odvetnik!«


