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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

September 2014

– September 2014 –
Brezjan. M B, obl. kronanja pon 1  sv. maša drugje   

Marjeta tor 2  sv. maša drugje   

Gregor Veliki sre 3  19:00 Sv. Trojica v zahvalo in na čast Sv. Duhu  Srečanje vseh molitvenih skupin in molilcev pri maši ter molitev

Mojzes čet 4 19:00 Ulaka Kraševec Lado, 20. obl.  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi vrh-Bočkovo
Bloke: V. Vrh
Otroški zbor ob 18,00

Mati Terezija, 
prvi petek v mesecu pet 5

17:30
19:00

Sv. Trojica
Fara

Štritof Ludvik, 14. obl.           spoved od 17:15
za mlade obeh župnij            spoved od 18,00      
po maši celonočna molitev    spoved od 22-23,00 





OBISK BOLNIK. OD 8,15 NAPREJ
Vpis k verouku od 15-16,30
20:15 mladinsko srečanje

prva sobota sob 6 8:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Alojzija Zakrajšek, 30.dan 
st. Močnik                            spoved od 18-18,50  Vpis k verouku od 9,00 do 12,00

23. ned. m. l. 
Mt 18, 15-20 ned 7

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Volčje

za žive in + farane obeh župnij  
Jože Ponikvar, 30.obl. 
na čast sv. Volbenku za sosesko




I.Kuclar, J. Žnidaršič
domači

Marijino rojstvo-
mali šmaren pon 8 8:00 

20:00
Sv. Trojica
Fara

diakon Aljaž
Marija Drobnič  župnik je na duh. vajah do petka

Peter Klaver tor 9   20:00 Fara Angela in Jakob Ponikvar

Nikolaj Toletinski sre 10  20:00 Fara Alojzij in Alojzija Bregar  

Prot in Hijacint čet 11   18:00   V. Bloke Zakrajšek Rok, 1. obl.  Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:Slugovo-Malni
Bloke: Volčje
Otroški zbor ob 18,00

Marijino ime pet 12
17:00 
17:45
19:00

Sv. Trojica
V. Bloke 
Metulje

za zdravje
po namenu + fatimska pobožnost
Lavrič Alojz, 3. obl.  20:15 mladi

Janez Zlatousti sob 13 9:00
19:00

Brezje 
Fara

ROMANJE NA BREZJE, ODHOD OB 7,00
molitve in maša po papeževenm namenu
Ivan Drobnič

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NADŠK. 
LJUBLJANA, začetek LETA VESELJA ter začetek 
letošnjega verouč. leta – VSI VEROUČENCI IMAJO PEVOZ 
BREZPLAČNO

24. ned. med letom 
Povišanje sv. križa

Jn 3.13-17
ned 14

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Runarsko

za žive in + farane obeh župnij
Jerič in Škof  
Mariji na čast , za sosesko




Marija in Ana Hiti
domači

Žalostna MB pon 15  19:00 Fara Ciril Tanko  ZAČETEK REDNEGA VEROUKA; 
17,00 sestanek staršev otrok, ki bodo obiskovali KDP

Ljudmila tor 16  19:00  Fara dr. Kranjc, Studeno 8, st. Praznik

Hildegarda iz Bingena sre 17 19:00 Fara za zdravje   

Jožef Kupertinski čet 18 7:30
19:00

Fara
Fara

Košir Marjan 
maša za notr. ozdravljenje–molit. za posameznike  Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.:Lovranovo-Zales
Bloke: Duhovska soseska
Otroški zbor ob 18,00

Teodor Angleški pet 19 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

za duhovne poklice
Stane Lužar, 2. obl.

 


 
20:15 mladi

Andrej in korejski mučenci sob 20 19:00 Fara Marija in Jožica Marinček

25. ned. m. letom, nedelja 
svetnipških kandidatov 

Mt 20,1-16a
ned 21

7:00
8:00
9:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Šutalo Pepca, kot 30.dan
Simon Zalar, obl.




Sonja in Metod Kraševec                   OBČINSKI PRAZNIK
C. Kovačič, R. Marolt

Pavel in Avguštin pon 22  19:00 Fara Korošec Stane, Nemška vas, obl.   

Pij iz Pietrelcine tor 23  19:00 Runarsko zaobljubljena sv. maša

Anton Martin Slomšek, škof sre 24 19:00 Fara za srečen zakon  

Sergij čet 25 7:30 Fara druž Ravljen in sorodniki  Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:Jeršanovo
Bloke: Ravnik
Otroški zbor ob 18,00

Kozma in Damjan pet 26 17:00
19:00

Sv. Trojica
Studeno

za blagoslov nove maše
Stanko in Julka Jakopin  20:15 mladi

Vincencij Pavelski
Dan celodnevnega češčenja sob 27 10:00

17:00
Fara
Fara-sklep

na čast Sv. R. Telesu
Anzeljc Franc

 Dan celodnevnega češčenja        
od 12-13h dekan. duhovniki

PRIDITE MOLIMO, 
kadar morete

26. n. med l.
žegnanje pri sv. Mihaelu

Mt 21, 28.32
ned 28

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Mestek, Štorovo 
na čast sv. Mihaelu, za sosesko




B. Korošec in J. Škrlj
domači-PRAZNOVANJE PO SV. MAŠI

Mihael, Gabriel, Rafael pon 29  19:00 Fara Marija Marolt    

Hieronim tor 30 19:00 Fara st., bratje in sestre Pakiž, Nemška vsa

Opominjati v ljubezni
Če kdo stori kaj narobe, je naša dolžnost, da ga opomnimo. Dejstvo pa je, da 
neradi opozarjamo bližnje na napake, ampak »zaradi ljubega miru« raje molči-
mo, saj ni lahko opominjati drugih. Če se človeku približamo z ostrino, lahko 
stvari samo poslabšamo.

Nelson Mandela v svoji avtobiografiji 
opisuje zapor na otoku Robben. 
Nekega dne so ga poklicali v glavno 
pisarno. Otok je obiskal general in je 
želel vedeti, ali imajo zaporniki kaj 
pritožb. Pri pogovoru je bil navzoč 
tudi Badenhorst, vodja zaporov, ki 
so ga zaporniki sovražili. Mandela 
je mirno, a prepričljivo in po resni-
ci povedal obiskovalcu, nad čem se 
zaporniki najbolj pritožujejo. Upra-
vnikovemu grehu krivičnosti ni hotel 
dodati še svojega greha sovraštva 
ali jeze. General si je natančno zapisal pritožbe, ki so se v veliki meri dotikale 
upravnikovega ravnanja. Naslednji dan je prišel Badenhorst k Mandeli in dejal: 
»Zapuščam otok. Rad bi vam samo še zaželel srečo v življenju.« Ob teh besedah 
je Mandela osupnil. Pozneje je pripovedoval: »Bil sem presenečen. To mi je 
povedal kot človek in prvič je pokazal svojo človeško plat. Zahvalil sem se mu za 
dobre želje in tudi njemu zaželel srečo pri njegovih prizadevanjih.« Mandela je o 
tem dogodku še dolgo premišljal. Gotovo je bil Badenhorst neusmiljen upravnik, 
a prav to srečanje razodeva, da je obstajala še druga plat njegove osebnosti, 
ki je bila do takrat zakrita. Zato Mandela sklene: »To je bil koristen opomin, da 
nosijo vsi ljudje srčiko samospoštovanja, in če se dotaknemo njihovega srca, se 
lahko spreobrnejo.«

Približati se drugim in jih opomniti zahteva pogum in modrost. V prvih časih 
krščanstva so zelo poudarjali  bratsko opominjanje, kar izhaja tudi iz današnjega 
evangelija. Zanimivo je, da so opominjanje imeli za dobro delo. Če torej vidimo, 
da brat greši, ne govorimo tega drugim (ne opravljajmo), ampak to povejmo 
njemu. Če tudi to ne pomaga, ne govorimo o napakah povsod, ampak povejmo 
to duhovnemu človeku (Cerkvi). Vedno pa prosimo Gospoda, da bi opominjali v 
ljubezni in nikoli s sovraštvom ali v jezi.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem



·  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

www.zupnija-bloke.si  ·  www.zupnija-svtrojica.si

Ne spreglejte
Obisk bolnikov bo v četrtek,  od 9,00 naprej: Studeno, V. Bloke, Ulaka, Hribarjevo …

in v petek od 8,15 naprej: Nova vas, Metulje, Hudi vrh, Topol …

Prvi petek – Povabilo: posebej lanskoletni in letošnji prvoobhajanci, ter letošnji 
birmanci ter 7 in 8 razred. V letošnjem pastoralnem letu želim celotno župnijo 
povabiti k rednim mesečnim spovedim. Prepričan sem, da se bo s tem v naše 
družine povrnilo več veselja, miru in sodelovanja. Zato bo vsak prvi petek v mesecu 
poseben spovedni dogodek, čas in možnosti. Pri Sv. Trojici od 17:15; Pri Fari od 
18,00; Pri Fari po maši pri nočni molitvi od 22-23,00.

Fatimska pobožnost bo ta mesec 12. v petek, ob 17,45 v V. Blokah, ker smo nasled-
nji dan na romanju na Brezjah.

Maša za notr. ozdravljenje bo v četrtek 18. septembra ob 19,00. Gospod je dober!

www.zupnija-bloke.si  ·  www.zupnija-svtrojica.si
JEZUSOVA KRI – naša moč in pomoč: Ludbreg, leta 1411 – Naš žup-
nik vedno pravi naj gremo na romanje z namenom, s kakšno prošnjo ali 
zahvalo … Z nami je romal tudi zakonski par, ki se je šel v Ludbreg zahvalit Bogu za 
ozdravljenje od alkoholizma …

(Ne)pomemben obisk? – In kaj sta zakonca Pat in Don Turbitt delala pri Fari? 
Gospa Pat je nagovorila žene, g. Don pa  može …

Počitniški dnevi – Naši počitniški dnevi so se začeli v nedeljo, v večernih urah. 
Pogumno smo zakorakali proti koči, seveda s pomočjo svetilk v sozvočju s sestro 
temo. Ves čas nas je spremljal tudi brat dež, ki je zaradi prijateljske naveze z nami 
dopustil, da smo lahko prijateljevali tudi z bratom soncem …

Oddane maše za avgust
Maše oddane v avgustu, a niso bile zapisane v Oznanilu: Čampa Alojz 1x-nn; st. Pre-
zelj 1x-nn; Majda Hribar 3x-sin France, po 2x-hči Breda, -hči Irena, -Pirc Francka, 
-Košir Majda, -France Jurjevica, -Milavec-Runarsko, -Marolt-Studenec, po 1x-Kraševec 
Pavčič, -Knavs-V. Vrh, -Lekšanovi Dane, -Klančar; za cerkev Sv. Petra so darovali: F. 
Hribar, prijatelji, F. Pirc, Justina-V. Bloke, P. Pirc, Breda D.

Oddane maše za september
po namenu 1x A. Turk;Ivan Drobnič 1x-Turk; Marija Drobnič 2x-sesetrična;dr.Nared 
1x-nn

Iz starih časov: avgust na Blokah
Iz matičnih knjig župnije Bloke

Konec avgusta 1704 se je rodila Elizabeta, hči Mihaela Bregarja in njegove žene Kata-
rine iz Velikih Blok.

Leta 1685 sta v začetku leta umrla Mihael Gornik v 80-tem  in Matija Tavželj v 90-tem 
letu starosti.

Požar pri Fari – 11. avgusta 1931 okoli 9h zvečer je izbruhnil požar pri Fari. Kot pravi v 
članku »še preden so se zavedli je bil Veselov skedenj že v ognju. Plat zvona je mešal  
sireno parne žage g. Milana Modica in je oznanjal žalostno vest o hudi nesreči.

Ogenj je popolnoma uničil Veselov skedenj in hlev, upepelil je Kljunovo hišo, Lastovčev 
skedenj, uničil Mestekov skedenj, hlev in hišo in ravno tako tudi Čičkovemu gospodarju 
hišo, hlev in skedenj. Pohvalno je omeniti gasilce iz Nove vasi in iz Velikih Blok, kakor 
tudi z Gore.«     Slovenec 14. avgust 1931

Prepoved – Dne 7. avgusta 1921 je župan Lenarčič prepovedal ženskam iz Nove vasi, 
da ne smejo prati okrog štirne, vprežno živino pa je potrebno odpreči, sicer bo globa!

Iz kronike župnije Bloke 

Zbral in zapisal: Jože Lavrič Cascio

Srečanje pritrkovalcev
V nedeljo, 14. Septembra 2014 ob 17:00, bo pri Fari prvo srečanje pritrkovalcev oz. 
tistih, ki bi to želeli postati. Srečanje je namenjeno vsem, ki bi se želeli naučiti pritrko-
vati na zvonove ali pa utrditi znanje in ga mogoče predati tudi mlajšim generacijam. 
Pritrkovalsko skupino bo vodil bogoslovec Blaž Dobravec. Lepo vabljeni!

Duhovni šopek
Na stranskem oltarju je škatlja, kamor lahko položimo naše molitve, darovane za bo-
goslovce. Ni važno ime za koga, niti kdo je molil, le kaj in koliko smo molili   za tiste, ki 
bodo, v bodoče hodili po Jezusovi poti ‚za brate‘. Gotovo bo naše pričevanje objavljenih 
molitev še koga spodbudila in tako odmevala naprej..lepo vabljeni! Enkrat mesečno 
bodo škatlje odprte, podatki objavljeni. hvala že vnaprej!

Spodbuda in sporočilo ŽPS SV. Trojica
V preteklem mesecu smo začeli s tedenskim večernim molitvenim srečanjem na 
Jeršanovem, kjer darujemo svojo molitve za diakona Aljaža in blagoslov nove maše. 
Vemo, da je bila zadnja v naši župniji pred 100 leti. Vsi ste povabljeni, da se nam 
pridružite.

Spodbuda in sporočilo ŽPS Bloke
V preteklem mesecu smo začeli moliti desetko rožnega venca pred vsako sv. mašo za 
4 bogoslovce naše dekanije: diakona Aljaža, bogoslovca Blaža ter brata Luka in Mitja. 
Ustanavljamo tudi skupino ‚za pritrkavanje‘, kdor ima veselje, naj se pridruži.

Vstopamo v leto veselja, ki bo za vse ljudstvo! Tudi oznanilo Jezusovega rojstva  je 
bilo takrat ‚za vse ljudstvo‘. Veselimo se in pripravimo svoja srca, svoje mišljenje, 
svoje želje in svojo dejavnost, da bomo lahko sprejeli dejstvo: prav iz obeh naših 
župnij si je Bog milostno izvolil svoje izbrane priče. Nismo vredni, a kako dober 
si, Gospod!

 »Vi pa ste Božja njiva« dan molitve za duhovne poklice
Na soboto, 13. septembra 2014 bomo romarji iz naše župnije, še posebno naši ver-
oučenci, Mariji Pomagaj izročili posebne, Njej tako ljube namene in prošnje za nove 
duhovne poklice. Molitveni dan, ki ga pripravlja naša dekanija Cerknica, nas bo skupaj 
uvedel v letošnje veroučno in ministrantsko leto. Preko takšnih dogodkov in romanj se 
krepi naša vera in veselje v hoji za Jezusom. Molimo za tiste, ki so/smo se že odzvali 
Njegovemu klicu v duhovništvo ali redovništvo ter seveda za vse, ki si želijo ustvariti lep 
in trden zakon. Vsakoletni molitveni dan na Brezjah je opora nam poklicanim, ki vidimo 
mnoge brate in sestre, ki za nas molijo in darujejo svoje trpljenje. Bistveni namen tega 
romanja pa je v tem, da bi prav vsak udeleženec, naj bo star ali mlad, zbral pogum in 
Bogu izročil svoje življenje. Izročitev je preprosto dejanje, ko v molitvi rečeš Jezusu: 
»Tvoj sem, predajam Ti svoje življenje, Ti Jezus ga vodi in usmerjaj.« To je pogumno 
dejanje, ki ga Bog vzame resno in nanj vedno odgovori z blagoslovom. Bogu, ki nas je 
ustvaril zaupajmo svoja življenja, saj nas le On lahko izpolni in osreči.

Blaž Dobravec  

Na Brezjah se bo program začel z molitvijo rožnega venca ob 8,30. Ob 9,00 bo naš 
otroški pevski zbor oblikoval pol urno molitev, pričevanje in petje. Nato bo pol ure 
molitve pred Najsvetejšim. Sledila bo molitvena ura za duhovne poklice in nato pred-
stavitev molitvenih in drugih naporov in načinov, ki potekajo po Sloveniji, kako delati za 
prebuditev odgovornosti in oznanjevanja v našem narodu, ob 10, 30 pa bo sv. maša. Po 
maši se bodo vsi ministranti srečali z g. škofom … mi pa bomo našli svoje mesto pred 
milostno podobo Marije, da ji izročimo še svoje stiske, prošnje … svoje drage. Sledilo pa 
bo morda še presenečenje …Otroci se prijavijo pri vpisu g. župniku; odrasli pa go.Martini 
in go. Jerci. /8 EUR/ Odhod avtobusov ob 7,00 izpred župnišča.

23. NEDELJA MED LETOM 
ANGELSKA  7. september 2014

Povem vam tudi: »Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo 
moj Oče, ki je v nebesih, vse storil.Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, 
tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,19–20)

   24. NEDELJA MED LETOM 
14. september 2014

Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal 
svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, 
kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel 
večno življenje. (Jn 3,16)

A. M. Slomšek, Zlati križ

25. NEDELJA MED LETOM – A 
21. september 2014  (Mt 20,15–16)

Ob negodovanju farizejev, ki jih srečamo v da-
našnjem evangelijskem odlomku, svojevrstne 
pa tudi v našem vsakdanu, se mi odpira še eno 
vprašanje: ali farizeji ne privoščijo tudi delav-
cem »zadnje ure«, da bi okusili srečo, ki so jo 
oni doživeli že prej? Ali pa jim ni bilo lepo v Gos-
podovi bližini? Toda če opazujem sončni zahod 
in mi je pri tem lepo, bom poklical prijatelje ali 
znance, naj se mi pridružijo. Vesel bom, če bodo 
lahko vsaj za trenutek videli lepoto barv zahaja-
jočega sonca. Niti na misel mi ne pride, da bi jih 
odganjal proč!

B. Rustja

26. NEDELJA MED LETOM – A 
SLOMŠKOVA NEDELJA; EKUMENSKI DAN 

28. september 14 (Mt 21,32–33)
»Dopolníte moje veselje s tem, da boste istih misli in boste imeli isto ljubezen;«

Kako pa ti gledaš nase in na druge? Poznaš mehanizem, kako drugega razvrednotiti, 
da bi povišal sebe? Če poznaš svojo vrednost, kako gledaš na druge? Poskusi se spo-
prijateljiti z Jezusovo ponižnostjo, ki je v tem, da sprejmeš svojo človeškost z njeno 
zemeljskostjo in navezanostjo na zemljo in vse v sebi ponudiš Bogu, da to spremeni s 
svojim Duhom.     A. Grün, Veselje bo popolno


