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Terezija Deteta
Jezusa

čet

1

Angeli varuhi

pet

Evald

sob

3

19:00 Fara

Stane Lužar, obl.







27. ned. m. letom

ned

4

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Anton Zalar, obl.
Mirko Baldomir




M. Žgajnar, M. Ponikvar
T. Kljun, V. Kraševec

Marija Favstina
Kovalska

pon

19:00 Fara

Marija Ravljen in sorodniki



starši šolarjev 8. in 9. razreda

Bruno

tor

19:00 Fara

starši in brata Miroslav in France Zgonc

Roženvenska M. B.

sre

19:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in zahvalo za novi maši

Benedikta

čet

Abraham

pet

Danilo

sob

28. ned. m. letom

ned

Maksimiljan Celjski

pon

Gerald

tor

Kalist I, p.

sre

Terezija Velika

čet

Jadvika/Hedvika
Marjeta Alakok

pet

Ignacij Antiohijski

sob

29. ned. m. letom

ned

Pavel od križa

pon

Irena

tor

Uršula

sre

Janez Pavel II

čet

Janez Kapistran

pet

Anton Marija Claret

sob

30. ned. m. letom

ned

Lucijan in Marcijan

pon

Sabina

tor

Simon in Juda Tadej

sre

Mihael Rua

čet

Marcel

pet

Volbenk
Dan reformacije

sob

7:30 Fara

Terezija Kotnik

2

17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

Marija Marolt in st. Škrlj
za duh. poklice

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7:30 Fara

Intihar in Drobnič
Ivan Škrabec, Nemška vas, obl.

19:00 Fara

Jože Anzeljc, Nova vas 20

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Mestek
Verena Oražem, obl.

19:00 Fara

st. Gorjup, brat in nečak

19:00 Fara

Viktor Zgonc in starši

18:00 Studeno

Iva Gornik

Mirko in Marjeta Turk
za mlade

17

19:00 Fara

st. Zakrajšek

18

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Franc Intihar
Ivana, Ivanka in vsi +Mlakar in Bobanovič

19:00 Fara

Anton Modic, V. Bloke, obl.

19:00 Fara

Marija Marolt, 2. obl.

19:00 Fara

za zdravje

25
26
27
28
29
30
31

7:30 Fara
17:00 Sv.Trojica

20,00 farni zbor; 18,00 otroški zbor

Sv. Tr.: Mramorovo
Bloke: Studenec



molitveno srečanje po večerni maši za vse člane molitvenih skupin






17,45 ministranti
20,00 farni zbor; 18,00 otroški zbor

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Runarsko

R. Žgajnar, T. Kraševec
K.Kraševec, B. Zakrajšek

Bloke in Sveta Trojica

Kompas življenja
Nekoč je živel človek, ki si je iskreno prizadeval za sveto in pobožno življenje.
Odpravil se je k rabinu, da bi ga vprašal za svet. Učitelj se je razveselil njegove
želje po svetem življenju ter ga je vprašal:
»Kako pa si živel doslej?«

starši prvoobhajancev

»Mislim, da kar dobro,« je odvrnil mož.




češčenje Fatim. Marije od 18,00 naprej

»Kaj misliš s tem, ko praviš dobro?«

ŽPS Bloke ob 19,30





17,45 ministranti





V. Jerič, F. Seljak
S. Rot, M. Ivančič; pri 10,00 maši podelitev sv. pisma prvoobhajancem

»Nisem prekršil nobene zapovedi,« je dejal
prizadeven človek. »Božjega imena nisem
izgovarjal po nepotrebnem. Gospodovega
dne nisem oskrunil z delom. Nisem žalil
očeta in matere. Nikogar nisem ubil.
Nisem varal žene. Nič nisem ukradel.
Proti nobenemu nisem krivo pričal.
Prav tako si nisem poželel žene ali
dobrin bližnjih ljudi.«



20,00 ŽPS pri Sv.Trojici



23.-25. v Planini;
dnevi zbranosti za šolarje 8. in 9. razreda

20,00 farni zbor; 18,00 otroški zbor
celonočna molitev od 22,15 pri Sv. Trojici

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib.-Rožanče
Bloke: Ravne

»Torej nisi prelomil nobene
zapovedi?« je vprašal rabin.

za odrasle ob Sv. pismu

»Tako je,« je ponosno odvrnil
mož.

za srečen porod
Frančiška Mestek

OZNANILA
Oktober 2015

»Pa si izpolnjeval zapovedi?« ga je še vprašal učitelj.

19:00 Fara

Rozalija Trstenjak



20,00 farni zbor

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Neža Korošec
Marija Korenjak




I. Kuclar, J. Žnidaršič
J. Namre, U. Ulčar

19:00 Fara

Zvonimir Zgonec

19:00 Fara

po namenu

19:00 Fara

za zdravje družine O. in nosečnost vnukinje

7:30 Fara

Čiščenje v soboto:

Anton in Stanislava Bartolj

17:00 Sv.Trojica
19:00 Fara

19
20
21
22
23
24

bolniki: od 8,30 naprej
17,45 ministranti
celonočna molitev pri Fari po sv. maši

Katja Butulj

17:00 Sv. Trojjica
19:00 Fara

7:30 Fara

bolniki: od 9,00 naprej

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi V.-Bočkovo
Bloke: Veliki Vrh

Janez Antonija

17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

za duhovne poklice
Lojze Dobravc in Ana Avžlahar

Sv. Trojica: spoved od 16,30 naprej
Bloke: spoved ob 18,15

19:00 Fara

Stane Drobnič

možnost spovedi od 18,00 naprej

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slugovo-Malni
Bloke: Volčje

»Kako misliš?« je bil v zadregi obiskovalec.
»Mislim, če si slavil Gospodovo ime? Ali si posvečeval Gospodov dan? Si spoštoval
starše? Ali si si prizadeval braniti in spoštovati človekovo življenje? Kdaj si svoji
ženi zadnjič rekel, da jo imaš rad in kdaj si ji zadnjič priskočil na pomoč? Ali si
delil svoje dobrine z ubogimi? Si se postavil v obrambo dobrega imena svojega
bližnjega, ko so ga drugi obrekovali in žalili? Kdaj si se zadnjič pozanimal, kako gre
tvojemu sosedu ali sodelavcu ter si bližnjemu priskočil na pomoč?«
Mož je bil presenečen. Toda začel je premišljevati o učiteljevih neprijetnih
besedah. Spoznal je, da se je samo izogibal prestopkov. Ko je dalje premišljeval,
se je začudil, koliko ljudi razmišlja podobno. Rabin pa mu je odprl nov pogled
na izpolnjevanje zapovedi in na to, kar je dobro. Do obiska pri učitelju je imel
na zapovedi negativen pogled: »Ne stori tega! Ne delaj onega!« Rabin pa mu je
ponudil pozitiven pogled. S tem mu je dal boljši »kompas«, ki mu bo kazal pot v
življenju.
Po: B. Rustja: Zgodbe s semeni upanja
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Naše orgle

Ob velikem dogodku – novih mašah – je bilo treba pregledati tudi orgle ter jih
vsaj za silo spraviti v red. Ob tem je g. Marjan Bukovšek iz Medvod pri Ljubljani, ki
je to strokovno izvršil, napisal:
V farni cerkvi pri Sv. Mihaelu so dvomanualne pnevmatske orgle, ki jih je izdelal
mojster Jenko v letu 1982 kot opus 180. Instrument v tem obdobju ni bil kaj dosti
vzdrževan. Po vseh mestih v notranjosti se je nabralo zelo veliko prahu, ki deloma
že ovira vzdrževanje kot tudi uglaševanje orgel. Nujno potebno bi bilo generalno
čiščenje kompletnih orgel in ureditev ročnih in pedalne klaviature. Zlasti piščali si
zaslužijo posebno pozornost pri čiščenju in ponovni uglasitvi (okrog 1400 piščali). Tudi če je instrument redno vzdrževan, ga je potrebno generalno očistiti na
približno 20 let.
Zaradi lepšega videza naj bi se ponovno prebarvale sprednje kovinske piščali.
Zgoraj opisani poseg bi se cenovno gibal med 7–8.000 evri.
Pri Sv. Trojici so dvomanualne Mayerjeve orgle, ki so bile po letu 1980 povečane

za 4 registre. Od takrat še niso bile očiščene. So nekoliko bolj občutljiv instrument na klimatske spremembe, zato se zgodi, da kakšen ton zapoje sam od sebe
ali pa se morda noče oglasiti. Potrebno bi bilo čiščenje orgel in pregled celotnega funkcijskega dela (mešički).
Strošek generalnega čiščenja in ponovne uglasitve se giblje od 3.000 evrov
navzgor. Cena se lahko zviša glede na število porabljenega materiala.

Oratorij

Sedemletni fantič, Dominik Savio, je po svojem sv. obhajilu napisal Bogu ‚svojo
obljubo‘:
1. Spovedoval se bom zelo pogosto in prejel sveto obhajilo vsakokrat, ko mi bo
spovednik to dovolil. 2. Posvečeval bom praznične dneve. 3. Moja prijatelja bosta
Jezus in Marija. 4. Rajši umreti kakor grešiti.
In če k temu dodamo še recept za svetost, ki mu ga je dal Don Bosko. Prvič –bodi
vesel. Tu ne gre za veselje, ki ga izražajo razposajeni paglavci, pač pa veselje, ki
prihaja iz mirne vesti. Drugič – vestno izpolnjuj svoje dolžnosti. In te dolžnosti so
učenje in usmiljenje. Ampak nikoli ne delaj tega zato, da bi te drugi hvalili, temveč iz ljubezni do Gospoda. In tretjič – delaj dobro svojim bližnjim. Rad pomagaj,
tudi ko bo to velika žrtev. V tem je svetost.
Biti vesel je bilo jedro letošnjega oratorija. Doživeto, veselo in sporočilno. Koliko
pa se bo poznalo te svetosti v mojem in tvojem življenju, bo pokazalo življenje.
Hvala vsem, ki ste svoje otroke zaupali animatorjem in jih spodbujali k udeležbi.
Neki otrok je povedal: »Saj so športni dnevi, počitniške igre in podobno še kje
drugje, toda oratorij s svojim besedilom, pesmijo, slavilno molitvijo in s sv. mašo
je le enkraten. Je Božja smer med nami in za nas!«

Iz pridige nadškofa msgr. Stanislava Zoreta
v nedeljo 20. 9. pri Sv. Vidu

»Odgovoriti pa moramo tudi na prvo vprašanje: zakaj sploh potrebujemo svetnike. Lepa in pomenljiva je pripoved o materi, ki je majhnega otroka pripeljala
v mračno gotsko cerkev, v katero je skozi barvna okna v slapovih lila mavrična
svetloba. Kot vsak otrok je bil tudi ta poln vprašanj. ‚Kdo pa je ta?‘ ‚Svetnik,‘ je
rekla mama. ‚Kdo pa je oni?‘ ‚Svetnik,‘ je spet odvrnila mama. In tako v nedogled. Na koncu je otrok prišel do čudovitega sklepa: ‚Svetniki so tisti, skozi katere
sije sonce.‘ Res je, bratje in sestre, svetniki so tisti, skozi katere v naš, včasih do
neznosnosti zamračeni in zatemnjeni svet, sije svetloba evangelija, upanje Jezusovega odrešenja in obljuba Očetove ljubezni. Svetniki so žive priče, da Bog je
z nami in ostaja z nami. Svetniki so obenem tudi zagotovilo, da krščanstvo ni manipulacija s človekom. Evangelij ni sredstvo za obvladovanje množic, vera ni opij
za ljudstvo in Božje zapovedi niso breme, ki bi na kakršen koli način zadrževale
vsestranski ustvarjalni polet posameznika. Nasprotno. Svetniki nam dokazujejo,
da življenje po evangeliju vzpostavlja živ odnos z Očetom po Jezusu Kristusu v
Svetem Duhu, in da so Božje zapovedi zgolj izraz Božje ljubezni, s katero skuša
počlovečiti naše odločitve, naše odnose in vse naše življenje. Svetniki so zagotovilo, da je evangelij resnica in da se človek dejansko lahko tako zelo preda Bogu,
da ga Bog vsega prevzame in ga posveti. /…/«

Posvetitev družin svetim trem srcem Jezusa,
Marije in Jožefa

Slovenske družine so povabljene, da se posvetijo združenim Srcem Jezusa, Marije in Jožefa, da bi se učile posnemati njihove kreposti ter se izročale pod njihovo
zavetje in varstvo.
O Jezusovem in Marijinem Srcu smo slišali že precej: »ob krepostih svetega Jožefa
pa se bodo navdihovale slovenske družine, da bodo starši lažje z odgovornostjo in
predanostjo opravljali zaupano nalogo vzgoje lastnih otrok. Le tako se bo slovenski
človek ob »Varuhu Cerkve« vračal k svojemu Stvarniku, Odrešeniku in Posvečevalcu, ko bo upodabljal svoje srce po presvetem Srcu Jezusovem, brezmadežnem
Srcu Marijinem in prečistem Srcu svetega Jožefa.« (p. dr. Leopold Grčar OFM)
Posvetilni obrazec lahko vzamete zadaj v Cerkvi ali si ga natisnete s spletne strani
http://www.trisvetasrca.si/posvetitev-druzin-svetim-trem-srcem. Izpolnjenega
pošljete na naslov Nevenka Brozina, Cesta I. Istrske brigade 79, 6276 Pobegi in
domov boste prejeli spominsko posvetilno podobo.
V nedeljo, 25. oktobra 2015, bo ob 15. uri v cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem
srečanje prijateljev treh svetih Src Jezusa, Marije in Jožefa. Vabljene tudi vse
družine, ki so se posvetile svetim trem Srcem. Tega dne bo tudi podelitev škapulirjev sv. Jožefa.
Več o svetih treh Srcih lahko preberete na www.trisvetasrca.si

Sveti Janez Pavel II.
(Karol Wojtyła) – papež

28. ned. med letom
Mr 10,17–30

Janez Pavel II. Karel (Karol
Józef) Wojtyła se je rodil
18. maja 1920 v Vadovicah, v mestu, ki je
petdeset kilometrov oddaljeno od Krakova (Poljska).
Bil je sirota brez matere. Po
gimnaziji sta se z očetom preselila v Krakov,
da bi se vpisal na filozofsko fakulteto. Ko so
nacistične okupacijske sile leta 1939 zaprle
Jagelonsko univerzo, je šel mladi Karel delat
kot težak v kamnolom Zakrzówek, potem pa
v kemično tovarno Solvay, da se je preživljal.

Jezus svetuje bogatinom, naj prenesejo svoj
oktober
kapital v tujino. Toda ne
v Švico, ampak v nebesa! Mnogi,
pravi Avguštin, si prizadevajo, da
bi zakopali svoj denar pod zemljo,
in se odpovedujejo celo ugodju,
da bi ga videli, včasih vse življenje,
samo da bi bil na varnem. Zakaj ga
ne bi zakopali naravnost v nebesa,
kjer bi bil veliko bolj na varnem in
kjer bi ga nekega dne spet našli, in
to za vedno? Kako to storiti? Zelo
preprosto, nadaljuje svetnik. Bog
ti v revežih podarja nosače. Oni se
odpravljajo tja, kamor ti upaš, da
boš nekoč odšel. Bog ima svoje
potrebe prav tu, v revežih, in ti bo
povrnil, ko boš tam.

Osemnajstega februarja 1941 mu je umrl
še oče. Leto dni pozneje je začel obiskovati tajne tečaje teologije in bil v duhovnika posvečen 1. novembra 1946. V Rimu
je izpopolnil svojo teološko izobrazbo z
doktoratom iz teologije. Poleti 1948 se
je vrnil na Poljsko in začel opravljati svojo
duhovniško službo. Leta 1958, po nekaj letih
poučevanja v krakovskem bogoslovju in na
teološki fakulteti v Lublinu, je bil imenovan
in posvečen za pomožnega škofa svojega
mesta. Dejavno je sodeloval pri delih 2. vatikanskega cerkvenega zbora. Pavel VI. ga je
leta 1964, ko je imel komaj štiriinštirideset
let, imenoval za nadškofa. Leta 1967 pa je
bil imenovan za kardinala.
Vatikan – uradna stran Janeza Pavla II.

Prijeti otroško dlan
Ko ti otrok ponudi svojo majhno dlan in
jo položiš v svojo dlan, se ti lahko zgodi,
da boš prijel za ročico, ki je umazana od
sladoleda ali čokolade, da bo pod palcem
žvečilka, na mezincu pa že napol odlepljen obliž. Najpomembnejše je, da primeš
za dlan, v kateri je zapisana prihodnost.
Na teh dlaneh bo lahko nekoč počivalo
Sveto pismo ali orožje. Prsti bodo igrali
na orgle v cerkvi ali vrteli kolo sreče pri
hazardni igri, ljubeče stregli ubogemu in
onemelemu človeku ali pa grabili po iglah
za mamila.
Ko držiš takšno majhno dlan v svoji, le-ta
predstavlja človeka v »zmanjšani« obliki«,
osebnost, ki se bo še razvila, a jo moramo
že zdaj spoštovati kot samostojno, za katere
nenehno rast je odgovoren vsakdo od nas.

11

Jasno je, da danes nekaj drobiža,
ki ga dam za miloščino, in druga
dobrodelnost nikakor ni več edini
način, da bi bogastvo služilo v
skupno dobro, morda tudi ni
najbolj priporočljiv. Potrebno je
tudi pošteno plačevati davke, ustvarjati nova delovna mesta, dati
večjo plačo delavcem, ko položaj
to dovoljuje, odpirati podjetja v
deželah v razvoju. Skratka, denar
naj služi in naj se pretaka. Biti
moramo kanali, po katerih se pretaka voda, ne pa umetna jezera, ki
vodo zadržujejo le zase.
Sveto pismo nam je očrtalo neke
vrste portret bogatega kristjana, v
katerem je našteto vse, kar mora
storiti ali pa opustiti, da bi se rešil.
S tem sklepamo naše razmišljanje.
»Bogatašem tega sveta naročaj,
naj se ne prevzamejo in naj ne
naslanjajo svojega upanja na
nezanesljivost bogastva, temveč
na Boga, ki nam obilno daje vsega
v uživanje. Dobrodelni naj bodo
in naj se bogatijo z dobrimi deli,
naj bodo radodarni, naj z drugimi
delijo to, kar imajo. Tako si bodo
nabrali zaklad, ki bo dober temelj
za prihodnost. Tako bodo dosegli
resnično življenje« (1 Tim 6,17 sl.).

Po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini

Povzeto po Cantalamesi

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dosegljiv sem skoraj 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
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