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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Junij 2019

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

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, 
ki ga je Bog podaril človeku, 

da mu stoji ob strani? Zakaj pa ne?!

Sveti Duh daje človeku pogum, s svojo ljubeznijo in predanostjo nas spreminja, iz 
nas izvabi dobro in najboljše. Njegova bližina nas ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj 
tihega in nežnega, kar moramo zaščititi – me pa tudi prav močno vodi. Je Božja 
moč in ljubezen, ki me obdaja – in v katero se lahko vselej potopim.

Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

Danes se mnogi počutijo prazni in izgoreli. Sindrom izgorelosti razsaja predvsem 
pri ljudeh v socialnih poklicih, ki se razdajajo za druge. Samo kdor gori, lahko 
izgori. Toda ti ljudje so pozabili, da bi čuvali svoj notranji ogenj, kar razume Henry 
Nouwen kot nalogo duhovnega življenja. Ves čas so imeli odprta vrata svojega 
ognjišča – in tako je tam ostal le pepel. Ničesar več ne morejo dati, so resignirani 
in razočarani, brez moči in brez žerjavice.

Binkošti nam želijo povedati, da v globini našega srca ni izgoreli pepel, ampak 
žerjavica, ki nam zmore na novo razplamteti dušo in telo. Za binkošti ne oblačimo 
kar tako rdečih liturgičnih oblačil – naj nas spominjajo na to notranjo žerjavico, ki 
jo nosimo v sebi.  Praznujmo prihod Svetega Duha, da ta žerjavica v nas ponovno 
zagori v novem ognju, ob katerem se bodo drugi greli in veselili – in odkrivali 
svojo lastno živost.

V moji mladosti smo radi sedeli ob tabornem ognju in prepevali. Skupni pogled v 
ogenj ima v sebi nekaj očarljivega. Ogenj povezuje, okoli njega se zbira skupnost. 
Tako prosimo ob binkoštih, da ogenj ne bi prišel le v posameznika, ampak da 
bi ogenj Svetega Duha postal središče, okoli katerega bi se zbirali, da bi Cerkev 
postala kraj, na katerem bi skupaj sedli k ognju, da bi peli pesmi našega hrep-
enenja, ki nam dvigujejo srce k Bogu.

Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega Duha, ogenj ljubezni, živosti, fantazije 
in moči! Čuvaj ta ogenj v sebi, da ti ne poide. A ta ogenj gori v tebi, da te vedno 
greje, čisti in obnavlja, da bo vse v tebi prežeto z Božjo ljubeznijo. Če ga boš 
dobro čuval in ohranjal, se bodo ob tvojem ognju lahko greli tudi drugi. Njihove 
oči bodo žarele in v njih bo zasijalo novo življenje.

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Justin, mučenec sob 1 18:00  Fara poročna maša Simone in Žiga  Čiščenje: Sv. Tr.: Sv. Troj.-Mram., Bloke: sv. obhajilo

7. velikonočna nedelja ned 2
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

Amalija Simčič, 6. obl.
za starše Hiti, Andrejčje
za žive in + farane obeh žup.




S. in M. Kraševec
obhajilo                     Slovesnost 1. sv. obhajila v ž. Bloke

Janez XXIII. pon 3 sv. maša drugje  REDEN VEROUK, 5. r. nima verouka

Frančišek Caracciolo tor 4 sv. maša drugje  REDEN VEROUK, 6. r. nima verouka

Igor sre 5 sv. maša drugje

Norbert čet 6 7:30 Fara Hribar Fani 
20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke
obisk bolnikov po 9. uri

1. petek pet 7
18:00
19:00
20:00    

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara

Franci Kraševec, 30. dan
Franc Marolt, 2. obl., Vel. Bloke
Franica MIšič, 8. dan

 obisk bolnikov po 9. uri

1.  sobota, dan 
Primoža Trubarja

sob 8 15:00
20:00

Fara
Fara

za zdravje
Gorjup, Kramplje 

srečanje starejših v dvorani
Čiščenje: Sv. Tr.: Ulaka, Bloke: Glina

Binkoštna nedelja ned 9
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Duh

za žive in + farane obeh žup.
Ljudmila Korošec
na čast Sv. Duhu za sosesko




J. Škrlj in A. Ponikvar
J. Anzeljc in I. Oražem

Binkoštni ponedeljek 
Marija, Mati Cerkve

pon 10
18:00
19:00
20:00

Sv. Urh
Sv. Duh
Fara

Marija Žgajnar, 45. obletna
na čast Sv. Duhu
Lojze Hostnik

 zaključno srečanje veroukarjev in podelitev spričeval
PREBERI: JUHUHU POČITNICE …

 Barnaba tor 11 20:00 Fara Jakob Škrabec  

Adelaida sre 12 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše

Anton Padovanski čet 13 17:00  Metulje poljska maša 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Silvan pet 14 18:00
20:00

Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice
Ivana Hiti

Vid sob 15
18:00
19:00
20:00

Sv. Trojica
Ravne
Fara

+ Mramor, Štritof
družina Kovačič
Marija Drobnič

 Čiščenje: Sv. Tr.: Hrib.-Rož., Bloke: Nem. vas

Sv. Trojica ned 16
7:00
8:30

11:00

Fara
Sv. Trojica
Metulje

za žive in + farane obeh žup.
na čast Sv. Trojici za sosesko, 1. sv. obhajilo
na čast Sv. Antonu Pad. za sosesko




A. Ponikvar, K. Kostanjšek
C. Kovačič, R. Marolt

Albert pon 17  20:00 Fara pokojni iz dr. Korošec

Amant tor 18  20:00 Fara po namenu za ozdravitev  

Romuald sre 19 19:00 Ulaka zaobljubljeno  na čast sv. Marku

Sv. Rešnje Telo in Kri čet 20
17:00
18:30
20:00

Ravnik
Sv. Trojica
Fara

za odvrnitev toče
za sošolce in sodelavce
družina Širaj, Metulje 15

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

Alojzij pet 21
18:00
19:00
20:00

Sv. Trojica
V. Bloke 
Fara

po namenu
Zinka Drobnič
Franica Mišič, 30. dan

Tomaž More sob 22  20:00 Fara France Grže  Čiščenje: Sv. Tr.:  L. Vrh-Boč., Bloke: Studeno

12. ned. med letom ned 23
6:30
8:45

11:00

Fara
Sv. Trojica
Studeno

za žive in + farane obeh žup. – SRT procesija
Janez Klančar, 10. obl. – STR procesija
na čast rojstvu Janeza Krstnika za sosesko




H. Primožič, J. Kraševec 
M. in M. Grže

Rojstvo Janeza 
Krstnika

pon 24
17:00
19:00
20:00

Studeno
Vel. Bloke
Fara

poljska maša za 
Franc Bregar, 7. obl.
ata in mama Zgonc in + Zgonc

Dan državnosti tor 25 20:00 Fara Julijana Milavec

Jožef Maria Escriva de 
Balaguer, ust. 

sre 26 20:00 Fara poljska maša Nova vas

Ema Krška čet 27 7:30 Fara Angela in Ivan Lah, Studenec 6, Fara 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Srce Jezusovo pet 28
17:00
18:30
20:00

Ravnik
Sv. Trojica
Fara

poljska maša za
za vse + iz družine Krajc
Stanislav Klančar

Peter in Pavel sob 29 19:00
20:00

Studenec
Fara

Hribar Majda, obl.
Rafko Ivančič, obl.

 Čiščenje: Sv. Tr.:  Sv.Tr.-Mram., Bloke: Fara

13. ned. med letom ned 30
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Studenec 

za žive in + farane obeh župnij
 +Pirman, Mramorovo 1
na čast sv. Petru za sosesko




K. Kostanjšek, H. Primožič
M. Kljun in V. Kraševec
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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

Neopravljeni ali pozabljeni mašni nameni
Ob različnih priložnostih vas povabim, da me prijazno opozorite, če kakšen od 
vaših mašnih namenov ni bil opravljen in se po vašem mnenju zanj ni darovala 
sv. maša oziroma je že več kot leto dni odkar ste ga oddali. Vsi opravljeni mašni 
nameni so označeni v oznanilni knjigi oz. napisani na oznanilih. Napake pa se 
vendarle lahko zgodijo, ker se vsi lahko zmotimo. Vsako leto pa tudi darujem 
nekaj sv. maš za pozabljene, neopravljene oz. izgubljene mašne namene. Hvala 
za morebitno opozorilo!

Juhuhu počitnice bodo vsak čas  tu
Letošnje veroučno leto zaključimo v ponedeljek 10. junija z vsemi skupinami.

Začetek ob 14,00 z družabnimi igrami, za katere bodo tudi letos poskrbeli naši 
najboljši skavti zaključek ob 15,30 z blagoslovom in podelitvijo spričeval. 

Ob 16,30 pa se dobimo s 1. in 2. razredom na palačinkah in zaključimo ob 17,45 
z blagoslovom in podelitvijo spričeval.

Vsi, ki še niste prinesli spričeval, jih prinesite do 4. junija.

Oratorij
Od 22. – 25. avgusta, že sedaj si rezervirajte čas!

Poletna praznovanja na podružnicah.
V koledarskem letu je prvo praznovanje vsako leto v Metuljah, sv. Anton 
puščavnik – 17. januar.

Ko se leto nekoliko ogreje je na prvo majsko nedeljo slovesnost na čast apos-
toloma Filipu in Jakobu v Ravnah – 3. maja. Na binkoštno nedeljo /to bi bila 
osma nedelja po Veliki noči/ počastimo Svetega Duha – letos 9. junija. 13. junija 
goduje sv. Anton Padovanski, ko bo slovesnost v Metuljah v nedeljo 16. junija. 
To je nedelja Sv. Trojice, ko bo hkrati zunanja slovestnost farnega praznika in 
prvo sv. obhajilo za to župnijo.

Četrtek po Sv. Trojici je praznik Svetega Rešnjega Telesa, obe procesiji pa 
bosta v nedeljo, ki sledi, to je 23. junija. Na ta dan pa bo tudi zunanja slovesnost 
rojstva Janeza Krstnika na Studenem, katerega praznik je v ponedeljek 24. 
junija. Že v soboto tega tedna je praznik sv. Petra in Pavla, kar bomo praznova-
li naslednji dan v nedeljo 30. junija na Studencu.

4. julija goduje sv. Urh in v nedeljo 7. 7. se bomo vzpeli na naš najvišji hrib, kjer je 
nekoč stala neosvojljiva trdnjava z dvojnim obrambnim zidom. Sledila bo Krišto-
fova nedelja z blagoslovom avtomobilov in darovanjem za misijonska vozila 
– 23. julija.

15. avgusta je največji Marijin praznik, ki je hkrati tudi dela prost dan, ki bo največ 
vernih zbral v romarsko cerkev Marijinega Vnebovzetja v Velikih Blokah. 
Takoj naslednji dan pa goduje sv. Rok, v nedeljo za tem pa bo njemu na čast 
slovesnost v Ravniku – 18. avgusta.

Prav na višku poletne vročine, na predzadnjo počitniško nedeljo, 25. avgusta pa 
se bomo na dveh podružnicah spominjali za otroke najbolj priljubljenega svetni-
ka, sv. Miklavža: na Ulaki in na Hudem Vrhu.

Druga septembrska nedelja, 8. septembra, nas bo na Runarskem spomnila na 
Marijino rojstvo, nedelja za tem pa se bomo srečali pri sv. Volbenku na 
Volčjem.

In kako bi bilo, če bi vsaj h kakšni bolj oddaljeni, poromali peš!?

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
Bog Oče, čelo predstavlja moj razum, 

mojo sposobnost izbiranja, mojo voljo in mojo svobodo, 

po kateri sem tvoja podoba. 

Za čelom se porajajo in rastejo moje misli, moji načrti, moje odločitve. 

Bog Oče, polagam te na svoje čelo, 

da bo moje življenje takšno, kot si si ga zamislil ti.

Bog Sin, Jezus, moj brat, prsi predstavljajo moja čustva: 

sposobnost ljubiti Očeta, kakor si nas ti učil, 

veselje, da gremo za teboj kot svojim Učiteljem; 

prizadevanje, da ljubimo druge, kot si ti ljubil nas.

Bog Sin, Jezus, moj brat, polagam te v svoje prsi, 

da bodo moja čustva vedno utemeljena v tebi.

Bog Sveti Duh, ramena predstavljajo moj dejavnost, 

moč, ki podpira moje izbire in moje odločitve, 

moje obveznosti in moje napore, ki jih terja pravo življenje. 

Bog Sveti Duh, polagam te na svoja ramena, 

da mi ne bo manjkala tvoja pomoč, 

da razumem Jezusa in živim tako, kot je živel on.

Oče, Sin in Sveti Duh, 

polagam vas v svoje življenje in vam ga izročim. Amen.

T. Lasconi, Zakladnica molitve

V Pravzaprav je tako, da se najtežje ne spreobračajo največji 

grešniki, ampak farizeji, ki so vkovani v svojo pravičnost. 

(Anton Stres)

Verjamem, da je vsak od nas prišel na svet z določenim 
poslanstvom, in ne zato, da bo enkrat umrl. 

(Tomaž Humar)

Kuge, lakote in vojske ...
reši nas, o, gospod. Kako zastarele so te prošnje, ki so se pele pri telovskih 
procesijah. Nam ni treba več prositi za Božjo pomoč! 

Česa se ljudje danes sploh bojijo? Kuge ni več. Je bil pa v nekaj urah zaseden 
ves program za pregled sprememb na koži. Lakote pri nas ni več. Je bila pa 
vsa Slovenija na nogah, ko je bilo govora o okuženi poljski govedini. Vojne ni 
in naši otroci, očetje ali vnuki več ne služijo obvezne vojaščine. Vendar vojne 
divjajo in orožje govori brez prestanka. O, Gospod, dona nobis pacem!

Marica Marolt, Velike Bloke

Spoštovani član/ica naše župnije!
Na župnijskem svetu smo prebrali seznam bralcev Božje besede in ugotovili, da 
na njem manjka tvoje ime.

Ali se strinjaš, da te uvrstimo nanj?

Če si pripravljen brati Božjo besedo v naši župniji nam to sporoči. Lahko osebno 
pri sveti maši ali na tel.: 031- 652- 458 (Martina Ivančič)

Spoštovani bralec božje besede!
Na župnijskem svetu smo pogledali seznam bralcev Božje besede in ugotovili, da 
nekateri že nekaj časa niste brali beril kljub temu, da ste bili napisani v Oznanilu. 
Strinjali smo se, da so razlogi za odsotnost različni. Dogovorili smo se, da vas 
vprašamo ali želite še ostati bralec beril?

Prosimo, da nam to sporočite. Lahko osebno pri sveti maši ali na tel.: 031- 652- 
458 (Martina Ivančič) ali kateremu drugemu članu župnijskega sveta.

LEPO POVABLJENI VSI, KI STE DOPOLNILI 65 LET! 

PRIDRUŽITE SE NAM NA NAŠEM ŽUPNIJSKEM 
DNEVU STAREJŠIH 8. 6. ob 15. URI. PO SLOVESNI 

SVETI MAŠI BOMO POKLEPETALI, MALO ZAPELI IN 
SE SPROSTILI OB LEPIH NARODNIH VIŽAH.

POVABILI SMO TUDI GOSTE … Jože Kastelic …

Župnijsko romanje v soboto, 6. 7.
Mineva 9 let odkar je bil za blaženega razglašen mučenec 
Lojze Grozde. V Družini je predstavljen 30-minutni film o 
njegovem življenju, verjetno pa mnogi naši farani niste bili na 
njegovi razglasitvi za blaženega v Celju leta 2010, niti še  niste 
obiskali krajev njegovega življenja in smrti. Vsi pa njegovo 
pričevanjsko življenje gotovo premalo poznamo.

Med potjo bomo imeli skupno kosilo in se nazaj grede še us-
tavili v Prečni in Straži pri Novem mestu. Pri prijavi go. Martini 
/Bloke/ oz. go. Jerci /Sv. Trojica/ oddate akontacijo 20 eur, os-
talo na ob koncu. Romanje bo 6. julija, prijave do konca junija.

POMARANČE–Gospa pride v trgovino s sadjem invpraša: »Ali so te pomaranče 
italijanske ali izraelske?« –Prodajalka odvrne: »Je to pomembno? Se boste s poma-
rančami pogovarjali ali jih boste pojedli?«

VINSKA KLET–Neznanec ob enih ponoči pokliče vodjo lokalne vinarske zadruge. 
»Gospod, oprostite, da vas kličem ob tej pozni uri. Rad bi izvedel, kdaj odprete vašo 
vinsko klet?«–»Ob desetih!« odgovori vodja, ter odloži slušalko. Ob štirih ponoči 
ponovno zazvoni telefon vodje vinske kleti. »Hiik. Oprostite, hiiik, kdaj odprete 
vrata vinske kleti? Hiiik!« vpraša neznani glas na drugi strani telefona. –»A spet 
vi? Sem vam že povedal, da odpremo ob deseti uri. Ampak dvomim, da vas bomo 
spustili notri, glede na to kako močno ste vinsko opiti.«–»Ma, saj jaz ne bi šel notri, 
jaz bi rad prišel ven!«


