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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Februar 2015

– Februar 2015 –

4. nedelja med letom 
Mr 1,21-28 ned 1

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Franc Jakopin, 6. obl.  
Franc Turk, Nova vas, 6. obl.




OBISK OPERE SEVILSKI BRIVEC: ODHOD OB 14,15
S. in M. Kraševec
M. Grže in V. Pešič

JEZUSOVO DAROVANJE 
SVEČNICA pon 2  16:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Frančiška Mestek
Jože in vsi + Ivančič  darovanje za razsvetljavo  

Blaž tor 3 18:00 Fara Ivica Škrabec, 8. obl

Leon sre 4 19:00 Sv. Trojica
na čast sv. Jožefu in za blagoslov novih 
maš Aljaža in Blaža  Srečanje vseh molitvenih skupin in molilcev pri maši 

Agata čet 5 7:30 Fara Anton Bartol  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ               ob 20,00 ŽPS Sv. Trojica

PRVI PETEK – molitev 
preko noči pred Najsvetejšim pet 6 16:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

za duhovne poklice
Hribar Anton                  po maši molitev v kapeli




OBISK BOLNIK. OD 8,15 NAPREJ
20:15 mladi Čiščenje v soboto: 

Sv. Tr.:  L. Vrh - Bočkovo   
Bloke: Ravne

PRVA SOBOTA 
MARIJI NA ČAST sob 7 8:00

18:00
Sv.Trojica
Fara

Mariji v zahvalo
Lah Franc, 4. obl.  OB 17 OTR. PEVSKI ZBOR

5. nedelja med letom 
Mr 1, 29-39 ned 8

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši in bratje Anzeljc, Ravnik
Franc Žgajnar




B. Korošec in J. Škrlj  
Ž. Pešič in B. Jerič

Apolonija pon 9   18:00 Fara +iz dr. Modic, Glina

Alojz Stepinac tor 10   18:00 Fara Irena Modic, Volčje

Luška mari Božja  
Svetovni dan bolnikov. sre 11    18:00 Fara              Anton Modic, V. Bl. 14. obl

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slugovo-Malni
Bloke: Vel. Vrh

Aleksij čet 12 7:30   Fara za duše v vicah  ŽPS Bloke ob 20,00 Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slugovo-Malni
Bloke: Vel. VrhKristina pet 13 16:00 

18:00
Sv. Trojica
Fara

Marja Pomagaj, za zdravje
Franc Bregar – Fatimska pobožnost  20:15 mladi

Valentin sob 14 18:00 Fara Franci Mlakar, obl.                                                       


PRVA VAJA PEVCEVZA NOVO MAŠO – LEPO VABLJENI
OB 17 OTROŠKI PEVSKI ZBOR

6. nedelja med letom 
Mr 1,40-45 ned 15

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Silvo Mramor, 2.obl. 
Stane Perušek




A. Ponikvar in P. Zalar
T. Jerič in M. Kljun

Obezim pon 16  18:00 Fara Ciril Tanko  po maši srečanje odraslih ob Božji besedi

Aleš – PUST tor 17  18:00 Fara Modic, Volčje

PEPELNICA sre 18 16.00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za spreobrnjenje  
vsi + Maroltovi   

Bonifacij čet 19 19:00 Fara za notranje ozdravljenje, molitev  TEČAJ ZA ZAKON: 19., 20. in 21.

Sadot pet 20 16:00
17:00

Sv. Trojica
Fara

Alojz in Janez Intihar, Bočkovo
za duhovne poklice

 
 20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lovr.-Zales
Bloke: Volčje Irena sob 21  17:00 Fara

Sv. Trojica
Rafko Ivančič in tete
celonočna molitev od 21,00 do jutr. maše  OB 17 OTR. PEVSKI ZBOR

1. postna nedelja 
Mr 1,12-16 ned 22

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Tekavec, obl. 
Stanko Rot, 10. obl.




K. Kostanjšek in T. Primožič
T. Kljun in V. Kraševec

Polikarp pon 23  sv. maša drugje   

Matija tor 24  sv. maša drugje

Varburga sre 25  sv. maša drugje

Aleksander, Branko čet 26 7.30 Fara v zahvalo

Gabriel od ŽMB pet 27 16:00
17:00

Sv. Trojica
Fara

za pozabljene
Meri in Jože Ponikvar  TEČAJ 27. IN 28. Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Jeršanovo 
Bloke: Duhovska soseska Roman sob 28 17:00 Fara Ivana in Rafael Kraševec  OB 17 OTR. PEVSKI ZBOR

 OBISK BOLNIKOV KOT OBIČJANO: V ČETRTEK OB 9,00 SE ZAČNE NA STUDENEM, V. BLOKE, RADLEK.

V PETEK OD 8,15: NOVA VAS, METULJE, HUDI VRH, STUDENEC …

Morda se vam je že zgodilo, da ste kupili nekaj, za kar se je kmalu izkazalo, da pravzaprav 
ne potrebujete. Premamila vas je reklama ali pa privlačna ponudba. »Artikel«, ki smo 
ga kupili, nam je na neki način lagal: »Lep, dober 
in pravi sem. Kupi me!« Nasedli smo, pozneje pa 
spoznali, da nam je »lagal«. 

Podobno taktiko ima hudobni duh: kaže se nam 
privlačnega, a laže. Zavaja nas. Nagiba nas k 
slabim dejanjem in nam prišepetava, da se bomo 
z njim rešili, a potem, ko grešimo, spoznamo, da 
smo napačno ravnali. Nekdo nas užali ali priza-
dene. Hudobni duh nam prišepne, naj mu še bolj ostro vrnemo – milo za drago! Tako se 
bomo rešili, saj bomo žaljivca prisili k molku, mi pa bomo zmagovalci. A ko to storimo, 
spoznamo, da smo ravnali narobe. Nismo zmagovalci in položaja nismo rešili, kvečjemu 
zapletli! Prekinili smo odnos in ostali sami. Manipulacija je način delovanja hudobnega 
duha. 

Spomnimo se dogodka, opisanega v začetku Svetega pisma, ko zli duh v podobi kače 
zapelje Adama in Evo. Najprej jima laže, ko jima riše napačno podobo Boga, češ da jima 
Bog ne daje prave svobode. Prva človeka nasedeta, grešita in mislita, da bosta potem 
rešena, a se zgodi ravno nasprotno. Sram in strah ju je in skrivata se (prim. 1 Mz 3). 
Človek si pod vplivom hudobnega duha ustvarja napačno upanje in izgubi svoje bistvo. 
Zato je potem osamljen, nezadovoljen in sebičen.   B. Rustja

Neki lovec je videl svetega puščavnika Antona, kako se je preprosto pogovarjal s svojimi 
učenci. Pohujševal se je, kajti menil je, da je meniško življenje napor, ne pa prijeten 
klepet. Sveti mož je bral lovčeve misli. Moža je poklical k sebi in mu dejal, naj napne 
lok. Lovec ga je ubogal. Opat ga je prosil, naj lok še bolj napne. 
Mož ga je še enkrat brez besed ubogal. Ko pa mu je puščavnik še 
tretjič ponovil, kaj naj stori, se je lovec uprl: »Če lok preveč napen-
jaš, se zlomi.«

Najbrž ni bilo treba lovcu razlaga- ti, kaj mu je hotel svetnik povedati. 
Menim, da se je lovec takoj, ko je izrekel zadnji stavek, ugriznil v 
jezik, saj je spoznal, kako nespametno je sodil puščavnika. Če preveč naprezamo lok 
našega življenja, če preveč delamo, se izpostavljamo nevarnosti, da se ta lahko zlomi. 
Psihiatri in psihologi bi znali veliko povedati, kako današnji človek preveč napenja svoj 
lok, zato se marsikatero življenje zlomi. Koliko živčnih bolezni, koliko nevroz in depresij 
izvira iz tega napenjanja loka. 

V vseh družbah so bila praznovanja in prosti čas obdobja, ki so dajala smisel življenju. 
Morda naša družba trpi za nesmislom bivanja prav zato, ker ne zna več praznovati in 
počivati. Ker ne zna več popustiti loka. Pravzaprav, ker ne zna več pravilno popustiti loka.

B. Rustja, Zgodbe s srcem
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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

Spoštovani vsi, ki radi pojete!
 Leto 2015 je in bo za Bloke prav posebno leto. V začetku julija bomo imeli velik 
praznik – praznik Nove maše. To ni praznik le za novomašnika in njegovo družino 
pač pa za vse, ki ga poznamo. Na Blokah pa se tako in tako vsi poznamo med seboj. 

Veliko nas je, ki radi pojemo in smo veseli lepega petja. Vsi, ki že dolga leta pojemo 
v cerkvi, si želimo na ta praznik zapeti še posebno lepo. Žal nas je malo, saj naš 
zbor že nekaj let deluje brez rednega organista in vaj. Mislimo in vemo, da je na 
Blokah dovolj pevcev, ki bi združeni lahko res zapeli kot se na tak praznik spodobi!

Vabimo vse, ki ste dobre volje in bi si znali vzeti čas za vaje, da se nam pridružite. 
Z vajami začnemo v soboto, 14. 2. 2015 ob 19. uri, v župnišču.

Zbor bo vodila zborovodkinja Valerija Žabkar, ki ima dolgoletne izkušnje , voljo in 
znanje. DOBRODOŠLI VSI!

Vse, ki ste pripravljeni združiti moči, da našemu Bločanu zapojemo domači pevci, 
vabimo, da to sporočite Martini Ivančič na tel.: 031-652-458 do 8. februarja naše-
ga slovenskega kulturnega praznika.                Odbor za pripravo petja ob novi maši

Oddane maše V FEBRUARJU:
ŽGAJNAR FRANC, 1X-DAROVAL N.N.; ST.PLOS IN DRUGI IZ RODBIBE PLOS, 1X 
DARPVALA M.MERŠEK; ZA + ČAMPA 1X DAROVAL N.N.

Sveti post
Sv. post je čas, ko naj se kristjan spreobrne. In ker vemo, da je navada železna srajca 
moremo doseči spreobrnjenje samo z milostjo Boga. Vsaka spokorna vaja naj bo zato 
pogled v nebo od koder prihaja ljubezen Božja v naša srca. Vsaka spokorna vaja naj bo 
združena z zavestjo, da je Jezus navzoč.   Diakon Aljaž

Čemu in kako
Namen postnega časa je priprava na srečanje z vstalim Kristusom, vstop v veselje nad 
našim odrešenjem. Jezus sam nam je pokazal obliko posta, ko se je v puščavi postil 
štirideset dni. Njegov post je bil zelo strog: popolna odpoved hrani, odnosom, zavetju 
doma,… Tako se je pripravljal na svoje poslanstvo oznanila in odrešenja ter se globlje 
srečal s svojim Očetom in resničnostjo osebnega zla v svetu. 

Zelo velik sad postnega časa bi bil, da bi se bolj zavedali velike cene našega odrešenja. 
Jezus se je zame postil, zame grozovito trpel, zame umiral v neznosnih mukah na 
najbolj zaničevan način. To je bilo potrebno, da nas je osvobodil izvirnega greha ter 
večne smrti, ki si jo je človek zaslužil z odpadom od Boga. Po Božjem usmiljenju, nam 
je zopet odprta pot do večne sreče v Božji navzočnosti.

Da bi se globlje zavedali podarjenosti in še bolj krhkosti življenja, svojega greha in sla-
bosti, nam Cerkev predlaga razne oblike postnih vaj. Te so lahko usmerjene v različne 
oblike odpovedi ali premagovanja. Še boljša oblika posta pa je, da postanemo boljši: 
bolje delamo vsakdanje opravke, lažje odpuščamo, pomagamo ter končno bolj ljubimo. 

Nikoli pa ne premagovanj, ne dobrih del ne delajmo sami, le iz svojih moči. Postni čas 
je predvsem čas, ko več molimo, ko se duhovno okrepimo, saj so vsa premagovanja 
in dobra dela le odraz naše globlje povezanosti z Očetom, Njegovim Sinom in Svetim 
Duhom. 

Postni čas je sveti čas, vzemimo ga z vso resnostjo in stopimo na ozko pot, ki vodi v 
veselje velike noči.     Diakon Blaž 

TKA: koledovanje 2015 – Bloke 
V nedeljeo 4. 1. 15 smo se p maši ob 10,00 ministranti in nekateri drugi otroci zbrali 
v veroučni sobi.Določili smo skupine: z menoj sta bila še Luka in Jaka. Uredili smo si 
obleke, ponovili besedilo in se odpeljali: Mramorovi pri Lužarjih je bil začetek dela, nato 
smo peš prehodili Stmco, Zakraj, Škufče, Sveti Duh, Kramplje, Lahovo, Ravnik in Volčje. 
Sami najlepši kraji. Skoraj bi se z avtom v sneg zakopali. Včasih so nas sprejeli pred 
varati, včasih pogostili ali celo fotografirali. V Ravniku nas je srečal bivši župnik g. Lojze, 
nas prepoznal, ustavil avto in obdaroval. Ko smo se z avtom vrnili v Novo vas, smo 
najprej oddali skrinjico z darovi za misijone, nato smo si razdelili sladkarije s katerimi 
smo bili obdarovani na poti, ob koncu pa še … pizza. Tudi brez nje bi bilo zelo lepo!

Erik

Škofjeloški pasijon: napoved
Ko boste prejeli sedanjo številko Oznanil bomo že ali pa bo še pred nami obisk opere 
Seviljski brivec. Znova en kulturni trenutek, vpogled v lepoto glasbe in igralsek sposob-
nosti, ki ji rečemo kultura.

Letos pa mineva že 6 let odkar je bil zadnjič predstavljen Škofjeloški pasijon, na sred-
njeveški način upodobljeno trpljenje našega G. J.Kr. V naši dekaniji so se dogovorili za 
skupen ogled tega velikega kulturnega dogodka. Primeren datum je nedelja, 22.marca 
ob 16,00. Prireditelji pa nudijo več kot polovičen popust. S prevozom vred  bo 20 EUR. 
Prijave s plačilom zbira ga. Martina Ivančič na Blokah in ga Jerca pri Sv. Trojici do 8.3. 
Lahko imamo svoj avtobus ali se pridružimo drugim??!!

V razmislek ob izboru novih članov ŽPS 
Volitve v ŽPS ž. Bloke in Sv. Trojica bodo 1. oz. 8. 3.

Vsakemu izmed je Bog namenil posebno vlogo v odrešenjskem načrtu in je namesto 
nas ne more izpolniti nihče drug.

Župnija ni peščica ljudi - župnik z nekaj sodelavci. Tega 
se zavedamo tudi ob izboru novih članov župnijskega pas-
toralnega sveta. Za življenje župnije, je pomembno, kateri 
predstavniki župnijskega občestva, postanejo člani 
župnijskega pastoralnega sveta, tega posvetoval-
nega telesa, ki župniku pomaga pri preučevanju, 
načrtovanju, sprem- ljanju, spodbujanju in 
izvajanju pastoral- nega dela v župniji.

Zato je pomem- bno, da župljani, ki 
imate pravico podati svoje predloge za 
člane ŽPS (tisti, ki ste dopolnili 16 let in 
prejeli zakramente uva- janja: krst, birmo in 
evharistijo), ob predlaganju novih članov ŽPS, 
razmislite, ali ima oseba, ki jo nameravate predlagati 
za članstvo v ŽPS: trdno vero, nravno življenje in razsodnost, 
sposobnosti za sodelovanje v župnijskem pastoralnem svetu, s kater-
imi bo pripomogla k skupnemu dobremu župnije.

Darovi, ki smo jih prejeli, namreč niso zaklenjen zaklad, ki je zaupan neki skupini, da ga 
varuje, pač pa je razločno znamenje za pristnost teh darov njihova cerkvenost - sposob-
nost, da se harmonično vključijo v življenje svetega Božjega ljudstva v blagor vseh.

ŽPS Bloke
v dosedanji zasedbi ima svoje zadnje srečanje v četrtek 12.febr ob 20,00

ŽPS Sv. Trojica vabi
Mesec februar bo zelo bogat z dogodki; Prešernov dan, ko praznujemo slovenski dan 
kulture in pepelnična sreda, s katero se začenja štirideset dnevni post,  vabita, da se 
zazremo vase in se duhovno obogatimo in umirimo. 

Člani ŽPS vabimo vse ljudi dobre volje, da se nam pridružijo v molitvi za župnijo v prip-
ravi na novo mašo,  za duhovnike, bogoslovce, diakone in posebej še za našega Aljaža.

Prav tako smo povabljeni k molitvi in razmisleku za izbor pravih ljudi za nove člane  
ŽPS.   Zavedati se moramo, da je župnija občestvo, v katerem ima prav vsak svoje 
poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog in tako je vsakdo izmed nas odgovoren za to, kakšna 
je naša župnija. Zadnji sestanek v dosedanji zasedbi bo v četrtek 5. 2. ob 20,00.

Zahvala
Župnik se ponovno zahvaljuje za dar bire oz. za drva, ki so jih nekateri darovali kot biro. 
A zime še ni konec!

Svečnica, 2. februarja
MARIJA PRINESE JEZUSA V TEMPELJ IN GA DARUJE BOGU. BLAGOSLOV SVEČ IN 
DAROVANJE ZA RAZSVETLJAVO 

Sensiplan: učenje naravnega načina urejanja spočetij
Začetek 1. febr. če bo dovolj prijav; vabljene tudi posameznice. Vršil se bo na Blokah 
1x mesečno 4 zaporedne mesece. Spoznajte in spremljajte svoje telo! (041 55 28 29)

 Tečaj za zakon 
Tečaj bo 19., 20. in 21. ter 27. in 28. febr. od 18. do 20. ure v Cerknici.

Nedelja; 1. feb. 2015

4.ned.med letom

Jezus mu je zapovedal: 
»Umolkni in pojdi iz njega!« 
In nečisti duh ga je stresel 
in zavpil z močnim glasom
ter šel iz njega. 
In ostrmeli so vsi, 
tako da so se 
med seboj vpraševali: 
»Kaj je to? 
Nov nauk, nauk z oblastjo?
Celo nečistim duhovom 
ukazuje in so mu pokorni!« 

(Mr 1,21–28)

Nedelja; 8. feb. 2015

5. ned. med letom

Ko pa se je zvečerilo 
in je sonce zašlo, 
so prinašali k njemu 
vse bolnike in obsedence 
in vse mesto 
je bilo zbrano pri vratih.
Ozdravil je mnogo takih, 
ki so trpeli za 
različnimi boleznimi, in 
mnogo hudih duhov izgnal, 
toda branil jim je o tem 
govoriti, ker so ga poznali. 

(Mr 1,29–39)

Nedelja; 15. feb. 2015

6. ned. med letom

In k njemu pride gobavec 
in ga na kolenih prosi: 
»Če hočeš, 
me moreš očistiti.«
Jezus se ga usmili, 
stegne svojo roko in 
se ga dotakne ter mu reče: 
»Hočem, bodi očiščen.« 
In takoj je gobavost izginila 
in je bil očiščen.  

(Mr 1,40–45)

Nedelja; 22. feb. 2015

1. postna nedelja

Takoj nato ga je Duh 
odvedel v puščavo. 
Bil je v puščavi 
štirideset dni in 
satan ga je skušal. 
Živel je med zvermi 
in angeli so mu stregli. 

(Mr 1,12–15)

Majhno je majhno. 

A v malem biti zvest je nekaj 
velikega.   (sv. Avguštin)


