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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Februar 2014

– Februar 2014 –

Brigita sob 1 18:00 Fara Franc Modic 


Čiščenje: Sv.Tr.: Lepi vrh-Bočkovo 
 Bloke: Studeno

Jezusovo darovanje – 
svečnica

Lk 2, 22-40
ned 2

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Branko Zakrajšek, obl.
Mira Zalar




Jerca Žnidaršič, Marija Hiti
Sonja in Mihaela Drobnič

Blaž pon 3 18:00 Fara Ivica Škrabec  19:00 starši prvoobhajancev

Jožef Leoniški tor 4 19:00 Sv. Trojica na čast in v zahvalo Sv. Duhu :  posvetitev Mariji  člani vseh molitvenih skupin

Agata sre 5 7:30 Fara Franc Lah  Seminar v Ljubljani: GLEJ, LUČ

Pavel Miki čet 6 18:00 Fara st. Anzeljc, Zales  9:00 OBISK BOLNIKOV

Obisk opere:
odhod ob 18:00 pet 7 16:00

17:00
Sv. Trojica
Fara

za družine
rodbina Lavrič, Loški potok               

 

PRVI PETEK
8:30 OBISK BOLNIKOV
NOČNA MOLITEV od 21:00 dalje

Ni mladinske skupine

Jožefina Bakhita
Prešernov dan sob 8

7:00
8:00

18:00

Fara 
Sv. Trojica
Fara

Kovačič Lado in Kristina,Strmca
st. Gradišar, Ulaka
Jakob in Angela Ponikvar




PRVA SOBOTA MARIJI NA ČAST
Čiščenje: Sv.Tr.: Lovranovo-Zales
 Bloke: Fara

5. ned. med letom
Mt 5,13-16 ned 9

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Silvo Mramor
Mima Lah, Nova vas 




Ana Hiti,Sonja Kraševec
Matej in Mirjam Drobnič

Alojz Stepinac pon 10 18:00 Fara Ljudmila Tekavec  19:30 za odrasle: PRILIKE

Lurška Mati Božja tor 11 18:00 Volčje Jožef Modic

Humbelina sre 12  7:30 Fara Pavla Mikelj – vaščani Vel. Vrha  Seminar v ljublani: GLEJ, LUČ

Kristina Spoletska čet 13   18:00 Fara Perušek Stanko     po maši Fatimska pobožnost Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: TopolValentin /Zdravko/ pet 14 17:00 

18:00
Sv. Trojica
Fara

 v zahvalo  
Ivana in Rafael Kraševec, Studenec  20:15 mladi

Klavdij sob 15  16:30 Fara Anton Modic, obl.  noč. beden Sv.Trojica od 21,00   d. vaje birman. – Kurešček; prosimo za molitveno podporo

6. ned. med letom
Mt 5,17-37 ned 16

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

družina Modic, Glina                                                                      
Franc Jakopin, Štorovo, 5. obl.
Mira Zalar




Metod Kraševec, Bojana Korošec
Marjana Bačnik, Alessandra Lavrič Cassio

Sedem ust. r. servitov pon 17  18:00 Fara Jože Ivančič in družina

TA 
TEDEN

NI 
VEROUČNIH 
SREČANJ

Frančišek Regis tor 18   18:00 Fara Neža in Janez Marolt, obl.

Konrad sre 19 7:30 Fara po namenu  Seminar v Ljubljani: GLEJ, LUČ

Jacinta in Frančišek čet 20 18:00   Fara Cvirnovi, Runarsko

Peter Damiani pet 21 17:00 
18:00

Sv. Trojica 
Fara

Maja, bratje in sestre Žnidaršič
za birmance in botre

Sedež ap. Petra sob 22 19:00 Fara Franci Mlakar, obl. 


Čiščenje: Sv. Tr.: Hiteno
 Bloke: Metulje

7. ned. med letom
Mt 5,38-48 ned 23

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Marija Tekavec
Stanko Rot, 9. obl.




Jana Škrlj, Albina Ponikvar
Tjaša zabukovec, David Brus

Matija, apostol pon 24  18:00 Fara Anton Hribar, obl.   19:30 starši birmancev

Nestor tor 25 18:00 Fara Frančiška Arko, 20. obl.

Aleksander /Branko/ sre 26 7:30 Fara Valetovi  Seminar v Ljubljani: GLEJ, LUČ

Gabriel čet 27 18:00 Fara Turk Franc, 5. obl  Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štorovo-Andrejčje
Bloke: Nova vas 1-20Roman pet 28 17:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Janez Kraševec
za sina in + Modic, Volčje




18:45 katehumenat
20:15 mladi

Zaradi seminarja v Ljubljani so med tednom jutranje maše ob sredah; bodite pozorni.

 Obisk bolnikov bo v četrtek, 6. 2. od 9:00 naprej in v petek, 7. 2. od 8:30 naprej.
Morda je še kdo hudo ali dolgo bolan in bi si želel srečanja z Jezusom. PROSIM, SPOROČITE!

Podelitev diakonata, prve stopnje duhovništva, v 5. letniku bogoslovja
G. Blaž Dobravec iz ž. Bloke bo posvečen v diakona 26. oktobra. Posvetitev g. Aljaža Kraševca iz ž. Sv. Trojica za diakona bo 8. maja ob 9:00 v Krakovu, 

zato bomo tja romali od 7. - 10. maja ter si ob tej priliki ogledali tudi nekaj krajev (Wadovice, Čenstohova, Avschwitz, Krakov, Cerkev Božjega usmiljenja …).

Molimo zanju in za nove duhovne poklice.

Papež Frančišek

 Varujmo svojo majhnost 
Varujmo svojo majhnost, da bi bili v dialogu z veličino Gospoda. »Gospodov odnos z njegovim 
ljudstvom oseben odnos« in da ne gre nikoli za dialog z množico. Gospod vedno izbere majhne, 
tiste, ki imajo manj moči, kajti gleda na ponižnost.

Gospod in majhni: ta dvojica je bila torej v središču papeževe homilije. Odnos, ki ga ima Gospod 
z nami, je odnos »osebe z osebo«. On je Gospod, ljudstvo pa ima ime. Ne gre za dialog med 
mogočnikom in množico, ampak za oseben dialog: »V ljudstvu ima vsakdo svoje mesto. Gospod 
nikoli ne govori ljudem na sploh, množici, nikoli. Vedno govori osebno, z imeni. Izbere osebno.« 
To nam pokaže pripoved o stvarjenju. Gospod sam s svojimi rokami kot obrtnik naredi človeka in 
mu da ime: »Ti se imenuješ Adam.« Tako se začne ta odnos med Bogom in osebo. Papež je pri 
tem dejal, da je Bog velik, mi pa smo majhni: »Bog, kadar mora izbrati osebe, tudi svoje ljudstvo, 
vedno izbere majhne.«

Bog je svoje ljudstvo izbral, ker je bilo »najmanjše«, ker je imelo »manj moči« od ostalih ljudstev. 
Zato je dialog Boga prav »dialog med Bogom in človeško majhnostjo«, je poudaril papež. Tudi 
Marija je rekla: »Ozrl se je na nizkost svoje dekle.« In tudi v svetem pismu lahko jasno vidimo to 
Božjo držo. Prerok Samuel stoji pred največjim izmed Jesejevih sinov in meni, da je ta »Njegov 
maziljenec«. Toda Gospod, mu pravi, naj ne gleda »na njegovo zunanjost in ne na njegovo pos-
tavo«. Gospod ga je odklonil, saj ne šteje to, kar vidi človek. Človek vidi zunanjost, Gospod pa vidi 
srce. In Gospod izbere v skladu s svojimi merili. Izbere »slabotne in blage, da bi zbegal mogočnike 
na zemlji«. Tako je Gospod izbral Davida, najmanjšega, za katerega je njegov oče dejal, da ga ni 
doma, ampak pase drobnico. A vendar je bil prav David »izvoljen«. »Vse nas je Gospod izvolil s 
krstom. Vsi smo izvoljeni. Izbral nas je kot posameznike. Dal nam je ime in nas gleda.«

David je postal kralj, nato je naredil napako. Morda jih je naredil več, toda Sveto pismo nam 



BIRMA je ZAKRAMENT, ki dopolni krst in v 
katerem smo obdarovani z darom Svetega 
Duha. Kdor se svobodno odloči za življenje 
Božjega otroka in pod znamenjem polagan-
jem rok ter maziljenjem s KRIZMO prosi 
za Božjega Duha, prejme moč, da v 
besedi in dejanju pričuje za Božjo 
oblast in ljubezen. Zdaj je pol-
nopraven, odgovoren član 
katoliške Cerkve.

Že v STARI ZAVEZI 
je Božje ljudstvo čakalo 
na izlitje Svetega Duha na 
Mesija. Jezus je živel življen-
je v posebnem duhu ljubezni in 
popolne edinosti s svojim Očetom v 
nebesih. Ta Jezusov Duh je bil ¨Sveti 
Duh¨?, po katerem je hrepenelo izraelsko 
ljudstvo; in to je bil isti Duh, ki ga je Jezus 
obljubil svojim učencem, isti Duh, ki se 
je petdeset dni po veliki noči, na binkoštni 
praznik, izlil na učence. In spet je to tisti 

Jezusov Sveti Duh, ki pride na vsakega, ki 
prejme ZAKRAMENT BIRME.

Kaj se zgodi pri birmi? Pri BIRMI je duši 
krščanskega kristjana vtisnjen neizbrisni 

pečat, ki ga lahko prejmemo le enk-
rat in ki tega človeka za vedno 

zaznamuje kot kristjana. Dar 
Svetega Duha je moč od 

zgoraj, s katero ta človek 
uresniči milost svoje-
ga krsta in postane 

¨priča¨ za Kristusa. 
Vsak katoliški kristjan, ki 

je prejel ZAKRAMENT krsta 
in je v ¨stanju milosti¨, more 

prejeti BIRMO.

Kdo sme birmati? ZAKRAMENT BIRME 
normalno podeli ŠKOF. Iz tehtnih vzrokov 
lahko škof za to pooblasti DUHOVNIKA. 
V smrtni nevarnosti lahko vsak duhovnik 
podeli birmo. 

Zakramenti

Kaj je birma?

·  2  · ·  3  · ·  4  ·

Župnik: Anton Marinko  ·  041-55-28-29

Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu. 

Dobrododošli kadarkoli sem doma.

Fara 18, 1385 Nova vas  ·  01-7098-930  ·  zupnijabloke@gmail.com

Seminar za evangelizacijo v Ljubljani: GLEJ, LUČ
Nadaljevanja leta vere je SEMINAR za evangelizacijo, ki bo imel 5 srečanj. Začetek SEMINARJA 
ZA EVANGALIZACIJO bo v torek ob 18:00 v Lj., avtobus ob 16:30: Bloke, Stari trg, Cerknica, 
Rakek … naslednja srečanja so ob sredah. O BOŽJI LJUBEZNII bosta spregovorili Mojca Gia-
comelli in Metka Brozovič; o NOVEM ŽIVLJENJU Jože Gregorič in Monika Cvirn; o BOŽJEM 
DARU ODREŠENJA Branko Cestnik in Duška Žafran, o PREJEMU BOŽJEGA DARU SVETEGA 
DUHA Simon Fortuna ter o RASTI V VERI IN MOČI SVETEGA DUHA Janez Cerkovnik ter Katari-
na in Klemen Lajevec. Namenjen je vsem, ki BI RADI NEKAJ STORILI ZA SEBE in svojo okolico.

Duhovna priprava na birmo
Vabimo starše in botre naših birmancev, da se udeležijo seminarja za evangelizacijo, ki bo ob 
sredah /prvič v torek 28. 1./, odhod avtobusa ob 16:30, ali začetek v Ljubljani ob 18:00 na GR.

IZ STARIH ČASOV: Februar na Blokah skozi stoletja  
Bil je to mesec februar 1559, ko Herbert Turjaški v bližini Nadliška napadel Turke in jih je tudi 
mnogo pognal v beg ter jim odvzel 600 ujetnikov.

12. 2. 1640 sta se  Juriju in Uršuli Mestek iz Ravnika,  rodila dvojčka Adam in Marija.

12. 2. 1648  je v starosti 100 let umrl Janez Krempel iz Svetega Duha.

Deželni zbor je februarja 1888 med okrajnimi cestami na Dolenjskem sprejel tudi cesto Ribnica 
– Bloke. Za to ceste bo polovico plačevala dežela, polovico pa okraji.

25. 2. 1926 so pri Fari pokopali upokojenega župnika Jakoba Koritnika.

Mladinska smučarska tekma je potekala 19. februarja leta 1937 na progi, ki je potekala izpred šole, 
po polju do Peškovca in okoli njega in se vrnila nazaj do šole. Tekmovalo se je v dveh skupinah.

Dne 27. 2. 1925 je bil na Blokah čutiti ob ¾ 7 zjutraj precej močan potres. Bil je valovit od vzhoda 
proti zahodu in prišel je z močnim pokom.

20. februarja 1927 je imela požarna bramba svojo veselico pri »Španu« (pri Župan-ovih), teden 
dni kasneje pa so bile  močne padavine in pri Fari je bila močna povodenj. Tako vreme je trajalo 
vse do 3. marca, ko je zapadel sneg.     Jože Lavrič

Škofijska klasična gimnazija
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dom v Šentvidu vabita na DAN ODPRTIH VRAT v sob. 1. 
2. 2014 od 8. ure dalje. Spoznali boste lahko pouk na gimnaziji, številne obšolske dejavnosti in 
pestro življenje v dijaškem domu. INFORMATIVNA DNEVA sta v petek 15. ob 9:00 in ob 15:00 in 
v soboto 16. 2. ob 9:00. 

Oddane maše
Košir Marjan-21x; Starši Plos in sorodniki-1x: Meršak; Čampa-2x: n.n.; Ivan Škrabec-2x: n.n.; 
+Kljun-1x: n.n.; Drobnič in Klančar-1x: Drobnič; starši Nared in družina Sernel-1x: n.n.

Vaša otipljiva dobrota
Bil je četrtek, 26. december, ko smo se koledniki bloške župnije po sv. maši in blagoslovu, 
odpravili na pot. Vseh nas je bilo 19, v naši skupini pa smo bile Katarina, Mihaela in jaz in smo 
hodile po Novi vasi. Bil je deževen dan, a že pri prvi in mnogih drugih hišah smo bile zelo lepo 
sprejete, večkrat povabljene naj vstopimo. Hvala vsem, ki ste nas pogostili in se z nami pogovar-
jali. Posebej pa hvala za vaša voščila in darove za misijone, katerih bo gotovo deležna tudi naša 
misijonarka s. Vesna. 

Potem, ko so skupine obiskale naše vasi, kot so bile v načrtu, smo se znova zbrali v župnišču. Vsi 
smo bili mokri, a čakal nas je vroč čaj in pi……. BOHLUNEJ VSEM ZA VSE, BOG VAM POVRNI!    

Špela Lavrič

Pismo misijonarke
»In v duši je to globoko prepričanje 

In neskončno veselje, ker nas Bog ljubi!«
Spoštovani gospod župnik!

Zdi se mi, kot da sem pred nekaj dnevi pisala lanskoletne božične voščilnice. In vendar se je v tem 
letu prepletalo toliko lepih, zanimivih, pa tudi trpkih dogodkov. Vsak trenutek lahko podoživljam kot 
trenutek Božje pozornosti in ljubezni. In tej pozornosti je dodano toliko človeške topline, podpore 
in razumevanja. Zato gre moja zahvala najprej Bogu, potem pa vsem, ki me spremljate z molitvijo, 
moralno podporo, toplimi vrsticami, potrpljenjem z odprtim srcem in darovi za najbolj uboge. 
Kljub ekonomski krizi s tolikimi nesebičnimi darovi lajšate stiske trpečim. Darovi prihajajo včasih 
po kapljicah, drugič v obilju in večkrat popolnoma nepričakovano iz neznanih krajev in preko novih 
misijonskih prijateljev.

Delo je opravljeno, a duhovni us-
pehi ostajajo nekako v senci. Leto 
vere nas ni pustilo brez prizadevanj 
za dobro in za poglobitev tistega, 
kar je bistveno v življenju: naša pri-
padnost Jezusu Kristusu!  Papež 
Frančišek je naredil precej prepiha 
v Cerkvi in tudi v naših srcih razpi-
hal ogenj gorečnosti in željo, da bi 
bili bliže ubogim, odprti za njihove 
potrebe.

Največ denarnih sredstev vlagamo v izobraževanje mladine. Le tako bo mladim zagotovljena 
kvalitetnejša prihodnost, drugačno razmišljanje in soočanje z življenjem. Mladi so navdušeni nad 
študijem, toda upada jim pogum, ko kljub diplomi ne dobijo zaposlitve. Trenutno podpiramo več 
kot sto srednješolcev in omogočamo šolanje številnim osnovnošolcem.  

V zdravstvu je največja težava v tem, da ljudje ne dojamejo pomembnosti vzajemnega zavarovan-
ja. Dokler so zdravi, odlašajo s plačevanjem. Ko pride bolezen, nimajo sredstev.   V najslabšem 
položaju so podhranjeni otroci in duševni bolniki. Prvih v Ruandi »ni več«! Drugih vzajemno 
zavarovanje ne vzame v oskrbo in družina jih pogosto porine ob rob. Prav ti dve skupini sta naša 
posebna skrb in čutimo se poklicane, da jih imamo v vrsti priviligiranih. Zato nam za podhranje 
otroke nikoli ne zmanjka ne ljubezni, ne načinov pristopa in ne sredstev! Prav tako ne za duševne 
bolnike, katerih zdravila so posebno draga.

Tudi invalidni otroci so med tistimi, ki jim je posvečena posebna skrb. Omogočamo jim zdravl-
jenje, operacije v posebnih ustanovah in jim pomagamo, da se prilagodijo okolju kljub posebnim 
potrebam. Fantje se navadno izučijo za mizarje, dekleta za šivilje. Z nakupom potrebnega orodja 
jim pomagamo do osamosvojitve.

Z botrstvom nadaljujemo v takšni obliki, da se ljudje počasi dvigajo iz revščine z delom lastnih 
rok. Vodi nas prepričanje: »Če daš otroku izobrazbo, mu podariš ključ za dostojno življenje«.

Z zajetno podporo Misijonskega središča, Slovenske Karitas in Ministrstva Slovenije za zunanje 
zadeve, gredo gradbena dela Osnovne šole v Kigaliju proti koncu. To je velika in pomembna 
pridobitev za izobraževanje otrok iz najrevnejših slojev družin, katere iščejo delo za preživetje na 
obrobju glavnega mesta … Neštetokrat pohitim v duhu domov, s pogledom objamem planine, vso 
lepoto naše dompvine, se ustavim tu in tam, malo poklepetam, grem naprej.... ; vse vas nosim na 
oltarju srca in polagam v molitvi v Božji objem. Tam se vedno srečujemo. Da, prav zares!

Ob jaslicah prosimo, da bi nas Njegov blagoslov in Marijino varstvo  spremljalo na poteh našega 
življenja.       S. Vesna, usmiljenka

govori o dveh napakah, ki pa sta bili zelo težki. Zatem se je David »ponižal«: »Vrnil se je k svoji 
majhnosti in dejal: ‘Grešnik sem.’ Nato je prosil za odpuščanje in se pokesal.« Ko je storil še 
drugi greh, pa je David Gospodu dejal: »Kaznuj mene, ne ljudstva. Ljudstvo nima krivde, jaz 
sem kriv. Tako je David s kesanjem, molitvijo in jokom varoval svojo majhnost.« Nanašajoč 
se na ta dialog med Gospodom in našo majhnostjo. »Krščanska zvestoba, naša zvestoba, je 
preprosto varovanje naše majhnosti, da bi lahko bila v dialogu z Gospodom. Varovati našo 
majhnost. Zato so ponižnost, blagost, krotkost tako zelo pomembne za življenje kristjana, ker 
Gospod rad vidi varovanje majhnosti. Vedno bo obstajal dialog med našo majhnostjo in veličino 
Gospoda,« tako je ponovno poudaril papež in homilijo sklenil s prošnjo, naj nam »Gospod podari 
milost, da bi varovali svojo majhnost pred Njim.«  Vir: Radio Vatikan

»Odnos, ki ga ima 
Gospod z nami, 
je odnos ‘osebe z 
osebo’.«
Papež Frančišek

Tečaj naravnega načrtovanja družine
Pari in posamezniki vabljeni na informacijsko srečanje za tečaj Naravnega načrtovanja družine 
po simptotermalni metodi Sensiplan, ki bo 2. februarja ob 15. uri v župnišču pri Fari. Tečaj bo 
(poleg brezplačnega informacijskega srečanja) obsegal še 3 oziroma 4 srečanja in se bo zaključil 
do junija.

Prijava je obvezna: zupnijabloke@gmail.com, 041 55 28 29 (župnik).


