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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

September 2015

–September 2015 –

Eidij tor 1 19:00  Fara Rafael Ivančič

Marjeta sre 2 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za obe novi maši  srečanje vseh molilcev obeh župnij

Gregor Vel.                čet 3 7:30 Fara st. Močnik

Zalka pet 4 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Alojzij Hiti                                                                                                                
za uspeh šolskega in veroučnega leta




17:45 ministranti
celonočna molitev Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Nova vas 66…Mati Terezija sob 5   19:00 Fara brat Alojz in žena

23. ned. med letom  ned 6
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Volčje

za žive in + farane obeh župnij
Frančiška Rot
na čast sv. Volbenku za sosesko




Fani Seljak, I. Kuclar
domači

Regina pon 7 19:00 Fara za vojne žrtve iz V. Blok     

Rojstvo D. Marije tor 8   
8:00

18:00
19:00

Sv. Trojica
Runarsko
Fara

za d. poklice
Julijana in Angela Ivančič 
France Anzeljc. Studenec  po maši ŽPS Bloke

Friderik Ozanamij sre 9 19:00 Fara Jernej Škrabec, obl.

 Nikolaj čet 10 7:30  Fara Jože in Frančiška Rot 

Bonaventura pet 11 17:30 
19:00 

Sv. Trojjica
Fara  

Milan Žnidaršič 
Rok, 2. obl. in vsi + Zakrajšek – ker je gl. oltar 
odpeljan v restavriranje bodo maše pri Fari  17,45 ministranti Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Štorovo-Andrej. 
Bloke: V. Bloke 1-20 Maksimiljan Celjski sob 12 19:00  Fara Franc Mlakar                                           

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

10:00

Fara
Sv. Trojica
Runarsko

za žive in + farane obeh župnij
Jože Ponikvar, obl.
na čast M. B. za sosesko




Jerca Žnidaršič, M. Hiti
domači
18.00 Fatimska Marija, Runarsko

Povišanje Sv. Križa pon 14 18:00 Metulje Alojz Lavrič, 4. obl.    

Žalostna M. B. tor 15 19:00 Fara družina Kranjc, Studeno 8

Marija Marj. Alakok sre 16 19,00 Fara Amalija Jerič, 15. obl.

Ignacij Ant. čet 17 7,30 Fara st. Hribar, Ravne                         

Jožef pet 18 17:00  
19,00

Ulaka 
  Fara

poljska Maša za Ulako                                                                                                 
Angela Hitij /dar dr- F. Ravljen  17,45 ministanti Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Sleme
Bloke: V. Bloke 21-40Januarij sob 19 19:00 Fara Matija in Jožica Marinček

25. ned. med letom
Lk 18, 1-8 ned 20

7:00
  8:00
 9:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Metoda Seljak
Simon Zalar, 7. obl.




A. Hiti, S. Kraševec
domači

Matej pon 21 19:00 Fara za verne duše

Mavricij tor 22 19:00 Fara Darinka Hribar, 30. dan  20,00 ŽPS pri Sv.Trojici

 p. Pij sre 23 18,00 Metulje Marija Žgajnar, obl.  

Slomšek čet 24 7:30 Fara starši, sestre in brata Korošec                                               

Sergej pet 25 17:00 
19:00

Sv.Trojica
Fara

starši Otoničar, Ulaka
Perušek, Alojz, 30. dan  17,45 ministranti

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh 
Bloke: V. Bloke 41… Jozma in Damjan sob 26

9:00
17:00
18:30

Topol
Fara
Fara

Franc Pintar in + iz dr. Turk
poročna sv. maša za Veroniko in Emila 
za dobro delovanje občine  nato: Koncert farnega zbora

26. ned. med letom
Lk 18,9-14 ned 27

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

Jože Lah
Zvone Kovačič
na čast sv. nadang. Mihaelu za župnijo




M. Kraševec, B. Korošec
Tina Jerič, Majda Kljun

Simon in Juda Tadej pon 28 19:00 Fara Zvonimir Zgonec   

Mihael,Gabriel in Rafael tor 29 10:00
19:00

Fara
Fara

za žive in +farane obeh župnij
Mirko Baldomir  DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

Marcel sre 30 19:00  Fara po namenu

Umik v samoto in poslušanje
Čudež ozdravitve gluhonemega so v zgodo-
vini brali tudi v prenesenem, duhovnem 
pomenu. Skušajmo odkriti njegov duhovni 
pomen, to je, kako nam branje poročila 
lahko pomaga v našem duhovnem življenju.
Jezus je how ta Jezusov obisk pomenlji-
vo sporočilo: Kristus prihaja k ljudem, ki si 
ne »zaslužijo« njegove ljubezni. Jezus jih 
ljubi in se jim bliža in med njimi naredi celo 
čudež. Podobno si mi zaradi naših grehov 
ne zaslužimo, da bi nam Jezus naklanjal 
svojo ljubezen, a nam jo vseeno naklanja in 
se nam bliža. Pobudo ima Bog.
»Vzel ga je k sebi, stran od množice« ber-
emo. Jezus gluhega najprej pelje proč od 
množice. Med množico ne bi mogla govoriti, 
motila bi ju. Bog govori človeku na samem. 
Tako je Izraelce popeljal v puščavo, da jim je 
govoril. Sveti ljudje so se umikali v samoto. 
Samota in tišina sta prvi pogoj, da tudi nam 
Bog spregovori.
Današnji človek je zaradi množice močnih 
glasov »gluh« za Božji glas. Odhod v tiši-
no je pogoj za poslušanje, je predpogoj za 
vero. Najtežji pa je izhod iz svojega jaza, iz 
lastnega egoizma in zaverovanosti v lastni 
prav. Bog nam ne more spregovoriti, ker bi 
ga ne slišali, dokler se ne umirimo in poišče-
mo nekaj trenutkov tišine za stik z Bogom. 
Sodobnemu človeku je velikokrat odveč 
tišina (tudi v cerkvi) in se težko zbere. Naš 
molk je v službi poslušanja Boga. Ali je kaj 
bistveno drugače, ko želimo prisluhniti sočloveku?
»Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa in se s slino dotaknil 
njegovega jezika« (Mr 7, 33). Jezus je tu podoben kiparju, ki oblikuje glino s prsti. Kakor 
umetnik s prsti v samoti in tišini oblikuje glino, podobno Gospod oblikuje naše srce v 
tišini in počasi naše obličje spreminja po svojem obličju. Poslušanje, ki sledi odhodu 
v samoto, pa je druga stopnja na poti vere. Ali se moremo imenovati kristjani, če ne 
prisluhnemo Kristusovi besedi?   Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Gospod, jaz naj bom otrok evangelija?

Gospod, jaz, ki rad zapovedujem

in si druge podrejam, kot se mi pač ljubi?

Jaz, ki hočem biti največji?

Jaz, ki sem svojeglav in rad prisilim druge,

da so tiho, da najprej mene poslušajo?

Jaz, ki planem v jezi, da bi drugi popustili 

mojim muham?

Zares jaz, Gospod?

Gospod, naredi iz mene otroka evangelija.

Vzemi me v svojo šolo!

Nauči me tvoje zapovedi,

po kateri se na prvem mestu ljubi Boga

in na prvem mestu služi svojemu bližnjemu.

Nauči me, da bom pozorno poslušal tvojo 

besedo,

ki hoče spremeniti moje življenje!

Vzgajaj me proč od ošabnosti in laži!

Pouči mojega duha, da iščem samo tebe

in ti sledim z vsem srcem.

Gospod, kako rad bi bil otrok evangelija!

A. Hari, Srecanje z Jezusom danes

Na večer pred prazniko našega farnega zavetnika sv. Mihaela, smo povabljeni 
na koncert Farnega pevskega zbora. To bo 26. sept. ob 19,00, pred tem pa sv. 

maša za 'dobro sodelovanje z domačo občino.'

 OBISK BOLNIKOV 
bo v četrtek 3. sept. ob 8,30 Studeno, V. Bloke, Radlek, Sv. Trojica in v petek 4. sept.

ob 9,00: Nova vas, Metulje, Hudi vrh, Studenec, Nemška vas, Volčje, Strmca …
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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

Urnik verouka 2015-16
Ob ponedeljkih Ob torkih
3. razred 12,30 – 13,30
8. razred 13,30 – 14,30 9. razred 13,30 – 14,30
5. razred 13,30 – 14,30 4. razred 13,30 – 14,30
7. razred 14,30 – 15,30 2. razred 15,45 – 16,45 ali
6. razred 14,30 – 15,30 KDP 2 17,00 – 18,30
1. razred 15,30 – 16,30                     
KDP 1 17,00 – 18,30

Mladi obeh župnij: sobota PO VEČERNI MAŠI

Oddane maše v septembru
Dobravec Lojze 1x daroval Pirc David, 1x darovali Skubic-Dolšak; starši Drobnič 1x 
daroval n.n.; Mirko Baldomir 4x darovali domači/tudi dar za cerkev Sv. Duha/; Angela 
Hitij 2x daroval M. Marolt, 1x daroval M. Mihevc, 1x daroval Š. Hrbljan, 1x darovala Rot 
Milena; Zalar Fanika in Mirko 5x daroval sin.

Pevski zbor
Kdor poje, dvakrat moli, je zapisal sveti Avgustin. Letos se bo pelo vsako soboto zvecer 
na vajah zupnijskega mesanega pevskega zbora. Uvodno srecanje bo v soboto, 5.sep-
tembra ob 20.h v zupniscu.  Ce rad/a pojes, si v prijetni druzbi in bi rad/a svoj pevski 
talent razvijal/a ter z njim polepsal/a nedeljsko bogosluzje, lepo povabljen/a, da se nam 
pridruzis.     pevovodkinja Valerija Žabkar

Ob vpisu v prvi razred verouka!
Bog ima rad nas in naše otroke. Zato jih po starših vabi v svojo šolo, v svojo bližino 
in svoj objem. V evangeliju celo beremo, da je Jezus izrekel besede: ‚Pustite otroke 
naj pridejo k meni‘ …

Jezus se je zavedal, da lahko mi odrasli preprečimo otroškim srcem, da bi se srečala 
z Jezusovim. Tisto neumestno govorjenje, :…‘se bo že (otrok) sam odločil‘ …je skoraj 
smešno. Kako naj se otrok odloči za nekaj, kar ne pozna. Kako naj se odloči in stopi na 
to pot za Jezusom. To  ni nek krožek, neka dodatna dejavnost, je temeljna odločitev za 
celotno življenje in smrt.  

Kot če bi otrok stal pred omaro polno oblačil in diktiral staršem, to ali ono obleko hočem, 
tja in tja  želim na izlet, pa niti imen krajev ne zna izgovorili..in ko starši otroka vozijo na 
ta ali drugi krožek, k tej ali drugi dejavnosti, takemu in drugačnemu jeziku, glasbi, plesu,  
je to vse lepo. Toda, ali ob teh dejavnostih, kdaj pomislimo, ali bodo te stvari otroku dale, 
oblikovale tiste lastnosti in  drže, ki sežejo preko smrti. 

Ali ga bodo ta opravila napravile boljšega, bolj srečnega, modrega in pogumnega, z 
več ljubezni in pozornosti do bližnjega. Saj je končno  vse naše prizadevanje na zemlji 
iskanje in  izvrševanje tistega dobrega, ki ga bomo nekoč mogli prinesti pred Boga in 
nam bo zagotovilo srečo brez konca.

Za kaj se trudimo in kaj res želimo doseči? Res najboljše zase in za svoje otroke?

Vpis k verouku za vse otroke bo v sredo, 2.9.od 17,00 do 18,30 ter v petek, 4. 9. od 17,00 
do 18,30; ter v soboto od 10,00-12.00. Začetek verouka je v ponedeljek 7. 9.

7. 9. ob 17,00 bo srečanje za starše prve triade /kat. Renata 031/627-854/. 

14. 9. bo ob 17,00 srečanje samo za starše tistih otrok, ki bodo obiskovali KDP 1. Tam se 
tudi dogovorimo, kdaj se bodo ta srečanja začela /kat. Albina 040/593-223/.

ŽPS Bloke
V septembru bomo še prejemali naročila za DDV  nove maše g. Blaža. ob gledanju 
posnetkov se veselimo lepega petja in okrašene cerkve. Pevski zbor, ki je pel pri novi 
maši bo imel koncert pesmi, s katerimi je sodeloval pri novi maši, dne: 26.-9 ob 19,00

ŽPS Sveta Trojica
Vabi v mesecu septembru k nadaljevanju molitev za Aljaža in vse letošnje novomašnike, 
za uspešen in blagoslovljen začetek njihovega poslanstva na župnijah. 

Da bi blagoslov in duh nove maše, še dolgo odmeval v srcih vseh nas in nas združeval.

Osnovnošolci in srednješolci bodo spet sedli v šolske klopi. Molimo zanje, da bi  veselo 
in uspešno osvajali nova znanja in tudi duhovno rastli in napredovali.

Molimo drug za drugega in poskušajmo v ljudeh videti predvsem dobro in lepo.

/Na razpolago so DDV nove maše g. Aljaža. Tudi za tisti, ki se doslej še niste naročili/

Zahvala
Najlepša hvala vsem, ki ste v nedeljo, 12. 
7. 2015 darovali za pomoč Kristini Raković, 
30 letni mamici. Potrebovala je sredstva 
za poravnanje stroškov zdravstva, ker 
nima urejenega zdravstvenega zavaro-
vanja, rodila pa je z rizično nosečnostjo. 
Zagotovo obstaja kup dvomov, kako bi se 
dalo prej drugače rešiti, vendar je tako pač 
naneslo. Trenutno je mamica dokaj pri 
močeh in ima zdravega dojenčka Kristjana. 
Zahvaljujoč vam ga je lahko mirno vzela iz 
porodnišnice in končala zgodbo z dolgovi, ki bi jih sama (brez staršev in svoje strehe 
nad glavo) težko poravnala. Moli tudi za vas in vam želi, da vam Bog povrne. Pri dveh 
mašah pri Fari in pri eni pri sv. Trojici smo zbrali okrog 500 €, hvala!

Tabor GO 4 PEACE
Letos je v spomin na dogodke na vojno 
v Bosni potekal še en mednarodni 
tabor. Iz Slovenije se ga je udeležilo 7 
deklet in 1 fant. Skupno je bilo okrog 
160 udeležencev iz več kot 20 različnih 
držav. Jezika sporazumevanja sta bila 
angleščina in nemščina, pa tudi petje 
in ples, ki sta vedno razumljiva. Delali 
smo v mešanih skupinah in obiskovali 
različne kraje po Kamnu – mestu blizu 
Dortmunda v Nemčiji. Barvali smo 

stene, obiskali dom ostarelih, priredili predstavo, uredili igrišča … Naš vsakdanji moto 
je bil dnevni evangelij, ki smo ga prebrali v angleščini in voditelj – duhovnik Meinolf 
Wacker nam je približal ključ dneva, ki smo ga poskušali živeti. To je bil preprost stavek, 
npr: For you! (Zate). Tabor je trajal 10 dni, namen pa je bil zbližanje različnih narodov v 
eno družino. Vsi smo bratje in sestre!

Mihaela D.

Zvonovi 16. dežel zvonili za preganjane kristjane
15. avgust je za kristjane praznik Vnebovzetja matere Jezusa Kristusa, Marije.

59 škofij v 16 deželah se pridružilo pobudi; in to v mestih: Pariz, Madrid, Luksemburg, 
Köln, Dunaj, Montreal ali Oran.

Papež Frančišek je 6. avgusta, v sporočilu katoliški Cerkvi v Jordaniji, razkril „nečloveš-
ka“ preganjanja, katerih številne žrtve so kristjani na bližnjem Vzhodu.

Meseca julija je pozval k zaustavitvi genocida kristjanov na bližnjem Vzhodu in drugih 
krajih, in naznanil, zaradi preganjanj in mučenj kristjanov, „tretjo svetovno vojno“.

Najmanj 300.000 kristjanov je od začetka vojne, leta 2011, pobegnilo iz Sirije. 
V Iraku pa je ostalo samo 400.000 kristjanov, v primerjavi z 1.4 milijoni leta 1987. 
Slovenije ta novica ni dosegla.

Veselega oznanila angelska 
nedelja, 23. ned. med letom 

Mr 7,31–37
Vzel ga je

od množice v stran,

mu vtaknil prste v ušesa

in se mu s slino

dotaknil jezika,

pogledal je v nebo,

zavzdihnil in mu rekel:

»Efeta!«, to je »Odpri se!«

In ušesa so se mu

kar odprla in vez

njegovega jezika se je

razvezala in je govoril prav.

24. ned. med letom 
Mr 8,27–35

Nato jih je vprašal:

»Kaj pa vi pravite,

kdo sem?« Spregovoril je

Simon Peter in mu rekel:

»Ti si Kristus.«

In poklical je množico in

svoje učence ter jim rekel:

»Če hoče kdo iti za menoj,

naj se sam sebi odpove

in vzame svoj križ

ter hodi za menoj.

Zakaj kdor hoče

svoje življenje rešiti,

ga bo izgubil;

kdor pa svoje življenje

izgubi zaradi mene

in evangelija, ga bo rešil.

25. ned. med letom 
Mr 9,30–37

In vzel je otroka,

ga postavil v sredo mednje

in ga objel ter jim rekel:

»Kdor koli sprejme

katerega izmed takih otrok

v mojem imenu,

mene sprejme;

in kdor mene sprejme,

ne sprejme mene,

marveč tistega,

ki me je poslal.«

26. ned. med letom 
Mr 9,38–43.45.47–48

»Zakaj kdor koli vam dá piti

čašo vode zaradi tega,

ker ste Kristusovi, resnično,

povem vam, ne bo izgubil

svojega plačila.

In kdor koli pohujša

katerega teh malih,

ki verujejo vame,

bi mu bilo bolje

obesiti mlinski kamen

na vrat in ga vreči v morje.«

Letos bo novost pripomoček za 
boljše razumevanje Božje be-
sede.  Nalepke in zvezek kamor bo 
vsak lahko napisal odgovor, ki bo 
zastavljen pri sv. maši. Mislim, da 
bo naše možgančkanje zabavno! 
Pridi in poskusi!


