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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Januar 2015

– Januar 2015 –
Marija, Božja Mati 

Novo leto – dan miru čet 1 8:30 
10:00

 Sv. Trojica
Fara

po namenu     
Marija Marolt        

PRVI petek
Bazilijj, Gregor pet 2 16:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Marija in Karel Mramor                                                                      
v zahvalo za dar duh. poklica




OBISK BOLNIKOV OD 8,30: Nova vas, Metulje, Hudi vrh, Studenec…
celonočna molitev v župnišču, začetek po maši, v kapeli

PRVA sobota 
Presveto Jezusovo ime sob 3 8:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Mariji na čast                                                                                    
Ana Ivančič

 


OBISK BOLNIKOV OD 9:00: Studeno, V.Bloke, Radlek, Ulaka …
Čiščenje: Sv. Tr.: Sleme; Bloke: V. Bloke 1-20

2. NED. PO BOŽIČU
Jn 1,1-18 ned 4

7:00   
8:30  

10:00

Fara                  
Sv.Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Jože Kraševec in Gregor Petek
Dušan Zgonc




Rok Žgajnar in Tamara Kraševec
France Ivančič in Joži Anzeljc

Janez Nep. Neuman pon 5 18:00  Fara za duh. poklice reden verouk

Gospod. razglašenje 
Sv. 3 kralji tor 6 16:30

18:00
Sv. Trojica
Fara

za oznanjevanje 
Jože in Frančiška Hiti, V. Bloke   reden verouk

Lucijan sre 7 19:00 Sv. Trojica na čast Sv. Jožefu, za prenovo obeh župnij in 
blagoslov novih maš 

Severin čet 8 7:30 Fara st. Klančar, studeno ministranti 16,30-17,30 

Hadrijan pet 9 16:00 
18:00

Sv. Trojica
Fara 

Majda Štrukelj, obl.
Na čast Jezusovem Srcu  20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Povšeče – Zavrh
Bloke: V. Bloke 21-40Gregor Niški sob 10 18:00 Fara Frenk Anzeljc, obl., Studenec 3

JEZUSOV KRST 
Mr 1,7-11 ned 11   

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
st. Dtobnič, brat Jože in sestra Marjeta 
Stanko Lužar, 20. obl




Viktor Jerič in Fani Seljak
Iva Oražem in Cveto Kovačič

Tatjana pon 12 18:00 Fara Jože Miklavčič, 7. obl., V. Vrh  po maši srečanje staršev otrok 7. in 8. r.

Hilarij tor 13 18:00  Fara         za zdravje in v zahvalo po maši Fatimska pobožnost     

Oton sre 14 18:00 Fara Jože Modic, Volčje   

Mihej, Hbakuk čet 15 19:00 Fara za duh. poklice, molitev za notr. ozdravljanje ministranti 16,30-17,30

Berard pet 16 16:00
18:00 

Sv. Trojica  
Fara

za duh. prenovo v župniji
Julka Ivančič, obl. 

 
 20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Sv. Troj. – Mramorovo
Bloke: V. Bloke 41…Anton, pušč sob 17 9:00

18:00
Metulje
Fara

na čast Sv. Antonu, za sosesko
Stane Drobnič, obl. Nem. vas

2. NED. MED LETOM   
Jn 1,35-42 ned 18

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij                                                            
Tončka Gradišar 
Ana Ivančič




Ivanka Kuclar in Jerca Žnidaršič
Domači

Irenej Baraga pon 19 18:00 Fara družina Lah  po maši srečanje ob branju Božje Besede  

Sebastajn, Boštjan tor 20 18:00 Fara živi in + iz dr. Žnidaršič

Agnes, Neža sre 21 18:00 Fara Ivančičevi  

Vincencij čet 22 7:30 Fara za Valetove ministranti 16,30-17,30

Henrik Suzo pet 23 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

Otoničar Zofija
za starše in sina Anzeljc  20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: StudenecFrančišek Saleški sob 24 18:00 Fara ata in mama Zgonc, Radlek

 3. NED. MED LETOM    
Mr 1,14-20 ned 25

7:00   
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
 Fara

za žive in + farane obeh župnij
Brane Zakrajšek
Alojzija Zakrajšek, Škufče, obl.




Podelitev Sv. Pisma šolarjem 7. in 8.r
Marija in Ana Hiti
Robert Marolt in Miha Zidar

Timotej in Tit pon 26 18:00 Fara Hiti Karel, obl.  po maši starši prvoobhajancev

Angela Merici tor 27 18:00 Fara Pavla Knavs

Tomaž Akvinski sre 28 17:00 Fara po namenu

Konstancij čet 29 7:30 Fara za duše v vicah ministranti 16,30-17,30

Peter Bolgarski pet 30 16:00 
18:00

Sv. Trojica
Fara

v zahvalo za zdravje
za spreobrnjenje  20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Hrib. – Rožanče
Bloke: RunarskoJanez Bosko sob 31 18:00  Fara Ciril Tanko

 
 OBISK BOLNIKOV bo v petek 2.jan in soboto 3.jan 2015 po običajnem redu. Če kdo ne more v cerkev in bi želel srečanje z Jezusom, čimprej sporočite župniku. 

V dekaniji smo pripravili zgibanko za tiste, ki se pripravljajo in nameravajo v naslednjem letu skleniti sv. zakon.  Vsebuje: SENSIPLAN: učenje naravnega načina urejanja spočetij, 
začetek 25. jan./potrebna prijava/;  ŠOLA ZA ZAKON: začetek 16.jan /2x mesečno ob petkih/, 10-12 srečanj/potrebna prijava/; TEČAJ ZA ZAKON: 19.,20.,21. ter  27.in 28.febr. od 

18,00 do 20,00. Prijava primerna. Vsa srečanja se bodo dogajala v župnišču župnije Cerknica, ki je najbolj v središču naše dekanije. Prijave na zupnijabloke@rkc.si; ali o41-55 2829; 
za Sensiplan lahko tudi posameznice. 

Voščilo
Na svoji poti k Tebi sem pogosto izgubljen,

ne vem, kje sem in

ne vidim jasno cilja svoje poti.

Včasih mi zmanjka poguma in moči,

ne morem več naprej.

Najraje bi se ustavil in odnehal.

Daj, da v mojem srcu ne ugasne zvezda,

ki me bo varno vodila k tebi,

ki edini moreš potešiti moje hrepenenje.

Učlovečeno Dete, otrok v jaslih,

v katerem je zasijala Očetova slava,

bodi moja zvezda vodnica,

da v življenju ne zgrešim prave poti.

To te prosim z brezmejnim zaupanjem,

ker si ti postal eden izmed nas

in poznaš naše potrebe in želje nas vseh. 

Amen.

Blagoslovljene svete dneve in korajžno v leto  2015, 

saj nas čaka Gospod s posebnimi milostmi novih maš prav 

tu na Bloški planoti.

Korajžno ga sprejmimo v svoje domove.
župnik Tone s sodelavci
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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

Prihaja zame in zate!
Marsikdo je po prvi adventni nedelji na svoja vrata pritrdil majhen adventni venček. Na 
njem sicer ni svečk, a je kljub temu priča pričakovanja, sporočilo nemira in hrepenenja, 
ki prevzema človeka, v katerem je srce nemirno, dokler  se ne spočije v Bogu.

V tem času duhovniki spodbujamo ljudi, naj gredo v globino. Prizadevamo  si, da 
bi sebi in  drugim pomagali do spoznanja, da božič niso obložene police in 
nakupovanje daril, ne prednovoletne zabave… pač pa da 
je božič Bog, ki postane človek. To lahko doživi le tisti, ki 
dovoli Bogu, da se učloveči v njegovem življenju. Božič doživi 
samo tisti, ki v natrpano- sti svojega življenja vendarle najde 
vsaj kakšno votlino, v kat- eri da prostor čudežni skrivnost 
učlovečenja. Vsi potrebu- jemo božič. Tudi duhovnik kot kruh 
potrebuje zavest, da Bog priha- ja zaradi njega in k njemu. Vsak krščeni je 
izbran, da postane deležen Bož- jega obiskanja, osebno mora poklekniti pred 
Novorojenega in mu v dar ponuditi svoje življenje. Vsak mora najprej sam zaslišati 
oznanilo miru, ki ga vošči in izroča drugim v spoznanju, da se Bog želi učlovečiti zanj 
in v njem!

Kralja, ki prihaja, pridite molimo! Glej, stojim pred vrati in trkam!

Veselite se, znova  pravim, veselite se! Dovolimo, da se v nas in v drugih rodi Kristus!

Bloke, advent 2014

ŽPS Sveta Trojica
Drugi teden v decembru smo se pri Sveti Trojici zbrali vsi člani ŽPS, pevski zbor in kl-
jučarji ter skupaj z gospodom župnikom, diakonom Aljažem in njegovim ceremonijerjem 
Simonom, dogovorili okviren načrt priprav na slovesnost nove maše.

Slovesnost bo zgodovinski dogodek za Sveto Trojico in velika priložnost, da se prav vsi 
v župniji še bolj duhovno povežemo med seboj in marsikaj postorimo tudi na gospo-
darskem področju. S tem bomo izkazali čast in spoštovanje duhovniškemu poklicu, saj 
po duhovnikih prihaja Jezus med nas. 

Novomašnik si izbere za pomoč pri pripravi na novo mašo ceremonijerja, ki skrbi za 
liturgični del priprav, to je Simon Virant, študent 5. letnika bogoslovja. Poleg tega si 
izbere še dve ' 'zunanji' ' osebi, ki skrbita za gospodarski, tehnični, finančni del priprav. 
Aljaž je za to naprosil Marijo Žgajnar in Marka Nared.

Da bodo vse priprave in praznovanje slovesnosti nove maše potekalo brez težav, bo 
potrebna pomoč vseh ljudi v župniji. O poteku priprav in o potrebni pomoči, boste 
vsi farani obveščeni in naprošeni pri nedeljskih oznanilih, osebno, preko telefona in 
mesečnih Oznanil.

V župnišču se prva faza del zaključuje. Nameščena so vsa nova okna in vhodna vrata, 
urejena je večnamenska dvorana, sanitarije in veža. Spomladi se bo popravila in pobar-
vala še fasada. Nekaj manjših popravil bo potrebnih tudi v cerkvi.

Do konca se bo uredila tudi okolica župnišča in parkirišče. Občina oz. gospod župan 
nam je obljubil vso potrebno pomoč.

Beli oltarni prti z všito ročno klekljano žirovsko čipko so že izdelani, v delu pa so še 
barvasti nadprti.

Vsako tretjo nedeljo v mesecu bo nabirka za pokrivanje stroškov pri pripravi nove maše. 
Nabrana sredstva se bodo deponirala na bančni račun, ki se bo posebej odprl za ta 
namen. Številka računa bo objavljena v naslednjih Oznanilih in tudi tako bo lahko vsak, 
ki bo to želel,  prispeval svoj dar.

Kljub večkratnemu povabilu, se zboru niso pridružili novi pevci, sodelovanje je odpove-
dala tudi Vita, zato smo se dogovorili za sodelovanje s pevskim zborom župnije Sveti 
Vid. Prvo skupno vajo imamo 9. januarja.

Z božjim blagoslovom, skupnim delom in dobro voljo vseh nas , nam bo uspelo.

Molimo za to.

2. nedelja po božiču 
Jn 1,1–18

BOG NAM JE SPREGOVORIL 
NAJLEPŠO BESEDO

V svojo lastnino je prišel in
njegovi ga niso sprejeli.
Vsem pa, kateri so ga
sprejeli, je dal pravico,
da postanejo Božji otroci;
njim, ki vanj verujejo,
ki se niso rodili iz krvi,
ne iz poželenja mesa,
ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda se je uclovecila
in se je naselila med nami;
in videli smo njeno slavo,
slavo kakor edinorojenega
od Oceta:
polno milosti in resnice.

(Jn 1,11–14)

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
6. 1. 2015 Mt 2,1–12

KJE JE JEZUS?

Ko pa so zagledali zvezdo,
so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in
zagledali dete z Marijo,
njegovo materjo,
in so padli predenj
in ga pocastili;
in odprli so svoje zaklade
in mu darovali zlata,
kadila in mire.

(Mt 2,10–11)

JEZUSOV KRST 
11. 1. 2015 Mr 1,7–11

KOT LJUBLJENI BOŽJI OTROCI

Tiste dni je prišel Jezus
iz Nazareta v Galileji
in se je dal Janezu
krstiti v Jordanu.
In ko je stopal iz vode,
je videl odpirajoca
se nebesa in Duha,
ki je kakor golob prihajal
nadenj in na njem ostal;
in zaslišal se je glas

iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«

(Mr 1,9–11)

2. NEDELJA MED LETOM 
18. 1. 2015 Jn 1,35–42

OSEBNO SRECANJE

Naslednji dan je Janez spet
stal tam in z njim dva
izmed njegovih ucencev;
in ko se je ozrl v mimo
gredocega Jezusa, je rekel:
»Glejte, Jagnje Božje!«
Oba ucenca sta slišala
njegove besede
in sta šla za Jezusom.

(Jn 1,35–37)

3. NEDELJA MED LETOM  
NEDELJA SVETEGA PISMA 

25. 1.2015 Mr 1,14–20

KI JE OZNANJAL BOŽJE KRALJESTVO

Ko je hodil
ob Galilejskem morju,
je zagledal
Simona in Andreja,
Simonovega brata,
ko sta mreže
metala v morje;
bila sta namrec ribica.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj
in napravil vaju bom
za ribica ljudi.«
In takoj sta mreže popustila
in šla za njim.

(Mr 1,16–18)

Prišel je sv. Miklavž

Letos je sv. Nikolaj malo pohitel in nas na Blokah obiskal že dan pred svojim godom. Po sv. 
maši nam je čakanje na njegov prihod popestril otroški pevski zbor pod vodstvom Neže Hace 
in predstava o sv. Miklavžu, delo Franca Brecla, ki so jo odigrali osnovnošolci. Kar nekaj časa 
smo čakali in šele, ko smo sv. Miklavža dovolj glasno poklicali, je ta prišel. Spodbudil nas je, 
da bi bili dobri in dobrodelni kot on. Za konec pa je otroke obdaril z dobrotami. 

Vera ni luč,

ki prežene vsako našo temo,

ampak je svetlika,

ki vodi naše korake ponoči,

in to zadostuje za pot.
(papež Francišek)

Oddane maše v januarju 2015
Kraševec in Gregor Petek, obl.1x-n.n.; Rezka Plos 1x-Meršak;

 Opera
Tudi v letu 2015 bomo ‚kulturni‘. V operi smo rezervirali dovolj mest v ložah, da si bomo  
v nedeljo, 1.februarja ob 16,00, lahko ogledali komično opero ‚Seviljski brivec‘, ki poleg 
lepih melodij pripravi tudi dokaj smeha. V režiji župnije smo uspeli pridobiti tudi nekaj 
popusta: za odrasle bo vstopnica s prevozom 26 Eur, za otroke 18.

Zakonci jubilanti, dne 23. novembra 2014


