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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Oktober 2016

– Oktober 2016 –

Kaj delajo grešniki v cerkvi?
V današnjem evangeliju farizeji obtožujejo Jezusa, ker se je ustavil pri Zaheju. 
Godrnjali so: »Ustavil se je pri grešnem človeku« (Lk 19,7). 

Navzočnost grešnikov v Cerkvi je bila in je za ljudi vzrok pohujšanja. Toda napa-
ke opažamo povsod: v družinah in organizacijah, tudi v Cerkvi. Ob napakah in 
grešnosti običajno srečamo nasprotni stališči. Ko ljudje slišijo, da je neki človek 
zagrešil kaj težkega, govorijo: »Takih ljudi ne bi  smeli trpeti v Cerkvi, morali bi 
jih izbrisati iz krstne knjige!« Ko pa, nasprotno, slišijo, da nekdo ne sme pre-
jemati zakramentov, protestirajo: »Pa saj ne živimo v srednjem veku!« Čeprav 
odrekanje prejemanja zakramentov pomeni resen klic k spreobrnjenju, povabilo, 
naj se vrnejo k popolni edinosti s Cerkvijo, ali kakor pravi današnje prvo berilo: 
»Opominjaš jih, v čem so grešili, in opominjaš, naj se odvrnejo od hudobije in 
verujejo vate, Gospod« (Mdr 12,2).

Nihče ni brez napak. A zakaj javnost motijo prav napake v Cerkvi? Zdi se mi, da 
ljudje velikokrat kažejo na napake članov Cerkve, da bi »opravičili« svoje, nekako 
v slogu: »Če oni grešijo, potem se ni več treba držati zapovedi!« Verniki nismo 
brez napak, zato Cerkev primerjamo z zdraviliščem, kamor se zatekajo bolniki, ki 
bi radi prav z bivanjem v zdravilišču ohranili zdravje. Kaj pa napake duhovnikov? 
Žal tudi mi nismo brez njih. Na neki način bi duhovnika lahko primerjali z bančnim 
uslužbencem, ki ne daje od svojega, ampak posreduje tuje bogastvo. Tudi 
duhovnik ne daje od svojega, ampak posreduje od Božjega bogastva. Saj lahko 
celo bolni zdravnik zdravi bolnika!

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Terezija D. J. sob 1 19:00 Fara Adam Kern
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: V .Bloke 1-20

27. ned. m. l.
Lk 17,5-10

FARNO ŽEGNANJE
ned 2

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za žive in + vaščane Jeršanovega
na čast sv. nad. Mihaelu za župnijo




K. Kraševec, Z. Korošec
T., S. Drobnič

Evald pon 3 19:00 Fara Miroslava in Franc Zgonc

Frančišek Asiški tor 4 18:30 V. Bloke Franc Hrbljan, 8. dan

Marija Favstina sre 5 19:00 Sv. Trojica nas čast sv. Jožefu in v zahvalo za obe novi maši  mesečno srečanje članov vseh mol. skupin

Bruno čet 6 7:30 Fara Dominik Usenik  obisk bolnikov od 9,00 naprej

Prvi petek pet 7 16:00
19:00

Ravnik
Fara

Jaklič, Ravnik
za očeta in mamo





obisk bolnikov od 8,30 naprej
20,15 MLADINC
celonočna molitev ob Jezusu – v župnišču Bloke

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor.-Andrej.
Bloke: V. Bloke 21-40Prva sobota sob 8   17:00

19:00
V. Bloke
Fara

za žrtve vojne
Ivan Škrabec, obl.

 

28. ned. m. l.
Lk 17,11-19

ned 2
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Peter in Marija Kraševec
Tone in mama Verena




M. Žgajnar, M. Ponikvar
K. Lah-Majkič, A. Vintar              ob 15,00 maša za notr. ozdr.–Sodražica

Danilo pon 10 19:00 Fara Usenik in Cimprič  po sv. maši: ODRASLI S SV. PISMOM

Filip tor 11 18:30 Fara po namenu

Maksimiljan C. sre 12 19:00 Fara Julijana in Stanka Jakopin  ŽPS Bloke ob 20,00

Edvard čet 13 7:30
17:45

Fara
V. Bloke

Frančiška in Karel Modic, Volčje
molitev s Fatim. Marijo, nato maša za Antona Modic

Silvan pet 14 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Frančiška Mestek
v zahvalo




20,15 MLADINC
22,15–8,15 v kapeli pri Sv. Trojici

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: V. Bloke 41…Terezija Avilska sob 15 19:00 Fara  Zofija Lužar  nočna molitev ob Jezusu

29. ned. m.l.
Lk 18,1-8

ned 16
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za + iz dr. Zakrajšek, Lepi Vrh
Marija Korejak, obl.




R. Žgajnar, T. Kraševec                         ob 18,00 srečanje – katehumenat
F. Ivančič, J. Anzeljc                               v župnišču Bloke

Ignacij Antioh. pon 17 19:00 Fara Ana Turk   ob 19,30 STARŠI 2. razreda

Luka, ev. tor 18 18:30 Fara Viljem Milavec   

Izak sre 19 19:00 Fara Marija Marolt  ŽPS sv. Trojica ob 20,00

Irena, Mira čet 20 7:30 Fara Jožef Modic, Volčje

Uršula pet 21 17:00
19:00

Sv. Trojica 
Fara

Micka  in Miro Štrukelj
v zahvalo za srečno vrnitev

 20,15 MLADINC Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: StudenecJanez Pavel II. sob 22 19:00 Fara Viktor Zgonc, Radlek 18  dan ministantov

30. ned. m. l.
Lk 18,9-14

ned 23
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marjan Košir, obl.
Danica Modic




MISIJONSKA NEDELJA
V. Jerič, F. Seljak
C. Kovačič, R. Marolt

Anton Klaret pon 24 19:00 Fara za srečno in pametno vožnjo   

Darinka. muč. tor 25 18:30 Fara Jezusu in Mariji v zahvalo za zdravje   

Lucijan, muč. sre 26 19:00 Fara Zofija Lužar, darovali vaščani

Sabina Avil. čet 27 7:30 Fara vsi Bahnetovi, Volčje

Simon in Juda Tadej pet 28
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
V. Bloke 
Fara 

Neža Korošec
Franc Hrbljan, 30. dan
Rozalija Trstenjak

 20,15 MLADINC-PRAZNUJEMO Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Tr.-Mramo.
Bloke: RunarskoMihael Rua, red. sob 29 19:00 Fara Amalija Simčič   

31. ned. m. l.
Lk 19,1-10

ned 30
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivan Hiti
Alojz Anzeljc in žena Nada




p. Luka bo prejel  diakonat v župiji Ihan pri Domžalah
I. Kuclar, M. Hiti
M. Zidar, M. Grže

Volbenk pon 31 19:00 Fara po namenu     

V neki vasi je izbruhnil požar. Bogat 

in reven človek, do tistega dne 

odlična soseda, sta izgubila vse svoje 

imetje. Ubogi človek je ostal miren, 

bogatega pa se je lotil obup.

»Mojzes,« je naposled dejal bogati, 

»kako je mogoče, da si tako miren, 

ko pa je vse, kar sva imela, zgorelo v 

požaru?« 

»Meni je ostal moj Bog,« je odgovoril 

siromak, »tvoj pa je zgorel v hiši.« 

Drobne zgodbe z biserom
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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

Ali je skrivnost Krške jame res razkrita?
Po tem, ko smo lansko leto slovesno, a s solzami, v Begunjah pri Cerknici pokopali 
zemeljske ostanke tistih, ki so bili pobiti v gozdu v Mačkovcu pri Selih, letos že več 
mesecev poteka izkopavanje zemeljskih ostankov tistih, ki so bili umorjeni po 2. 
svetovni vojni in vrženi v Krško jamo. Mnenja o številu tam umorjenih so različna 
– od 70 do več sto. Kaj se da storiti po 70 letih, je težko reči. Vsekakor si je več kot 
40 ljudi na različne načine prizadevalo, da bi izpod zemeljske površine odkrilo, 
pritovorilo na površino in poskusilo identificirati najdene ostanke.     

Zato bo v petek, 7. 10., ob 17.00 v gasilskem domu Begunje razstava, ki bo 
spregovorila tudi o tem, v nedeljo popoldne ob 15.00 pa bo pokop s sv. mašo, ki 
ga bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Molimo in odpuščajmo!

Večne zaobljube patra Luka Modica
Pater Luka vabi v nedeljo, 2. oktobra popoldne, farane obeh župnij: Blok in Sv. 
Trojice ter seveda tudi druge na svojo največjo redovno slovesnost. Priče bomo 
njegovim besedam, da želi kot redovnik pripadati Jezusu vse življenje in služi-
ti ljudem z vso svojo močjo. Morda se bo kdo tudi vprašal, kako je to mogoče. 
Odgovor je zapisan v Sv. pismu: Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu. In 
gotovo na to   računa tudi p. Luka. Podprimo ga, molimo zanj in se ga veselimo. 
Da bi v tem svojem darovanju imel tudi posnemovalce!

Odhod z avtobusom bo ob 14.00 izpred mrliške vežice, slovesnost sama pa bo v 
Vipavskem križu ob 16.00. Mislim, da je še kakšno mesto prosto.

Konec oktobra pa bo pater Luka prejel tudi red diakonata v Ihanu, kot sta ga naša 
g. Aljaž v Krakovu /maj 2013/, in g. Blaž v Ljubljani /oktober 2014/. Slovesnost 
bo v nedeljo, 30. oktobra. Tudi tam bomo lahko spremljali njegov korak. Prijave 
zbiramo do nedelje, 23. oktobra.

Festival Ritem srca
Letošnji festival Ritem srca bo v četrtek,  13. oktobra 2016, ob 19.30 v Športni 
dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu pri Ljubljani. 

Vsebinsko bo razdeljen na dva dela, festivalskega in slavilnega. V prvem delu se 
nam bo predstavilo deset ustvarjalcev z novimi skladbami, ki bodo hkrati izšle na 
festivalski zgoščenki. 

Z nami bodo že uveljavljena in nova imena slovenske sodobne krščanske glasbe: 
Alex Centa, Neža Pancur – Nessy, Borut Skočir, Dominik, Projekt Canta, Svetnik, 
Ingrid Müller Horvatič, Glasbena skupina Spes, Rebeka Prelesnik in Popkorn. 

Veseli smo, da bo v slavilnem delu z nami p. Branko Cestnik, ki bo z izbranimi 
besedami in blagoslovom dal večeru pomemben pečat. Zvenele bodo že uvel-
javljene pesmi domačih in tujih izvajalcev.

Festival Ritem srca je namenjen prav vsem, ki želijo slišati nove skladbe z duhovno 
vsebino, slaviti Boga s petjem in plesom ali pa se preprosto medsebojno družiti v 
prijetnem koncertnem vzdušju. 

Če bi se koncerta kdo rad udeležil, se lahko pelje z župnikom /do 4/, če nas bo 
več, lahko naročimo kombi /do 8/, če bi nas bilo še več, je MOŽEN najem avtobu-
sa. Prijave do 7. 10. s SMS na 041 552 829. MLADINC

Spoznavanje Krščanstva, priprava na zakramente
Kdo je Jezus. Tedenska srečanja od srede oktobra 2016 do maja 2017. Prijave s 
SMS NA 041 552 829.

Fatimska Marija
Po tem ko nas je obiskala v sredo, 29. junija letošnjega leta, in smo ob njej začutili 
njeno materinsko bližino in nežnost, je prav, da si vsakega 13. v mesecu vzame-
mo nekaj časa, ki ga bomo v molitvi, petju in tišini preživeli ob njej. V oktobru se 
bomo srečali z njo v četrtek 13. ob 17.45 v prenovljeni cerkvi  v Velikih Blokah. 
Najprej rožni venec, sledijo litanije, nekaj besed o Mariji, sv. maša. Vabljeni! 

Oddane maše
Zofija Lužar 1 x dar Komarjevi; Marjan Lenarčič 2 x dar dr. Grže; Lado Zakrajšček 
– 5 x dar sestra; bratje Plos –1 dar Mršek

ŽPS Sveta Trojica
Mesec oktober je posvečen Mariji Kraljici rožnega venca. Z molitvijo rožnega 
venca počastimo nebeško Gospo. Svoje prošnje, zahvale, veselje, težave in stiske 
spletamo v pisan venec in ga izročamo nebeški Materi, da posreduje in prosi za 
nas pri Vsemogočnem.

V oktobru se bo poslovil in zapustil Slovenijo milostni kip Fatimske Matere Božje. 

Marija v Fatimi je v svojih prikazovanjih trem pastirčkom naročila, naj vztrajno 
in pobožno molijo rožni venec za mir na svetu. Tudi današnji čas zelo potrebuje 
molitev za mir.

V župnijski cerkvi pri Sv. Trojici in na Blokah že nekaj mesecev, pred nedeljsko 
sveto mašo, molimo rožni venec. Vsako nedeljo moli ‚‘naprej‘‘ zakonski par ali 
pa dve odrasli osebi po seznamu. Vabimo nove molivce, tudi mlade, da se nam 
pridružijo.

Prijazno povabljeni vsi farani, da se pridružite naši skupni molitvi.  Začnemo pol 
ure pred sveto mašo. 

Obisk s. Vesne
Po dolgih štirih letih je prišla iz Ruande na dopust v Slovenijo »naša« sestra Vesna. 

S svojim obiskom in nagovorom nas je razveselila pri sv. maši pri Sveti Trojici. 
Nedeljsko popoldne je polepšala tudi naši družini, ko nas je obiskala na Polšečem.

Z zanimivo pripovedjo in zgovornimi fotografijami nam je približala svoje delo in 
razmere, v katerih živijo preprosti, revni ljudje v Ruandi.

Pretresli so nas pogledi na podhranjene otroke, razveselili pa nasmejani  obrazi 
in sijoče oči mnogih otrok. Ko slišiš in vidiš, s koliko truda in v kakšnih razmerah 
je s. Vesna s svojimi sodelavci in tudi s pomočjo iz Slovenije uspela na misijonu 
zgraditi in obnoviti zgradbe, koliko ljudem pomagati, jih izobraževati, osveščati, 
jim pomagati do večje samostojnosti, preprosto ostrmiš. Koliko se da narediti z 
zaupanjem v Božjo pomoč, z znanjem, iznajdljivostjo in sodelovanjem!

Hvaležni smo, da jo poznamo in da smemo in moremo prispevati kamenček v 
mozaik prizadevanj za blagor ‘’njenih črnčkov’’ .

Sestra Vesna, Bog lonaj za vaše pričevanje in zgled ljubezni in usmiljenja do ubo-
gih in potrebnih.

Naj bo pri vašem plemenitem poslanstvu še naprej vsakdanji sopotnik obilni božji 
žegen ter varstvo in priprošnja nebeške  Matere Marije.  MŽ

Madagaskar /2.del/
Po tem, ko smo prišli z visoko ležeče Befotake, smo se poslovili od Toneta Kerina, prev-
zel nas je Janez Krmelj. Nastanili smo se v Ranomeni (kar pomeni rdeča voda) blizu do-
movanja usmiljenk. One so nam kuhale, ker smo bili zaposleni s pripravami na oratorij, 
in deležni smo bili pravih poslastic! Pečene banane, ličiji, oreščki, biskvit, papaja … Na 
Madagaskarju se težko dobi mleko, one pa so imele iz Evrope uvoženo mleko v prahu 
in so iz njega znale napraviti čudovit jogurt. To je bilo edinkrat na celem potovanju, da 
smo jedli mlečne izdelke. Ena izmed sester je 82-letna sestra Terezija, ki kljub visoki 
starosti vsak dan dela v dispanzerju. Njeno življenjsko poslanstvo je služiti drugim in ga 
bo opravljala, dokler bo imela moč. Pravi, da moč za delo dobiva v vsakodnevni molitvi 
in ko smo jo gledali, smo verjeli. V tem kraju smo imeli veliko dvorano in oder, na kate-
rem smo uprizarjali jutranjo igrico na temo Jožefa iz Egipta. Naš edini fant je bil Jožef, 
ostala dekleta pa smo bila njegovi bratje in oče. Otroci so uživali med predstavo, ki jo 
je prevajal misijonar. Kakšno besedo smo tu pa tam rekli po njihovo in to se jim je zdelo 
posebej dobro. Uroš, ki je bil Jožef, je imel tudi svojo žonglersko predstavo, med katero 
so otroci kar vpili od navdušenja, ženske so se smejale, moški pa so se spogledovali, 
češ: »Kako mu to uspe?« Najbolje so nam uspele športne igre, posebej gnilo jajce v 
razsežnosti stotih igralcev. Po tem oratoriju smo imeli pred seboj še dve postojanki. Še 
enkrat smo v drugem kraju ponovili oratorij z Janezom Krmeljem, ki je odlično skrbel 
za nas. Vedno je bil pozoren, ali nam je zmanjkalo WC papirja in ostalih dobrin, ki se 
jih tam ne dobi kar tako. Za nas je imel celo kakav in čokoladni namaz in to je bila ena 
redkih priložnosti, ko smo okusili čokolado. To ni osnovna potreba, vendar nas je taka 
pridobitev zelo razveselila. Janez je bil zaskrbljen, ker se je prijavilo toliko otrok, kot jih 
sam ni pričakoval. Prijavilo se jih je okrog 400 in opravilo sprejemni izpit iz Markovega 
evangelija. Drugače bi jih prišlo še 200 več!    Mihaela Drobnič

Misijonska nedelja 
30. NEDELJA MED LETOM – C

Cestninar pa je od daleč stal 
in še oči ni hotel povzdigniti 
proti nebu, ampak se je 
trkal na prsi in govoril: 
»Bog, bodi milostljiv 
meni grešniku!« 
Povem vam: »Ta je šel 
opravičen 
na svoj dom, oni pa 
ne; zakaj vsak, kdor se 
povišuje, bo ponižan 
in, kdor se ponižuje, 
bo povišan.« 
(Lk 18,1–14)

Sveti papež Janez Pavel II

22. oktobra praznujemo god svetega 
Janeza Pavla II., ki je bil papež med 
leti 1978 in 2005 ter 263. naslednik 
apostola Petra. Karol Jozef Wojtyla 
se je rodil 18. maja 1920 v Wadowicah 
na Poljskem. Škofovsko posvečenje je 
prejel leta 1958. Za papeža je bil izvol-
jen 16. oktobra 1978 in je tako postal 
264. papež oziroma 263. naslednik 
apostola Petra v zgodovini Katoliške 
Cerkve. Slovenijo je obiskal dvakrat: 
prvič od 17. do 19. maja 1996, ko je 
obiskal vse tri (takratne) škofije in se 
je z verniki srečal v Stožicah v Ljublja-
ni, Postojni in Mariboru; drugič pa 19. 
septembra 1999, ko je v Mariboru za 
blaženega razglasil škofa Antona Mar-
tina Slomška (1800–1862).

Postopek za njegovo beatifikacijo se 
je izjemoma začel že pred iztekom 
predpisanega petletnega roka po 
njegovi smrti. Med letoma 2005 in 
2007 je potekal škofijski postopek 
(vključno s postopki po drugih škofi-
jah, kjer je Wojtyla živel in delal) 
za ugotovitev njegovih kreposti in 
čudežev. Leta 2009 je medicinska 
komisija pri  Kongregaciji za zadeve 
svetnikovže ugotovila čudežno 
ozdravitev Parkinsonove bolezni pri 

23
oktober

redovnici Marie Simon-Pierre. Na tej 
osnovi je komisija kardinalov omen-
jene  Kongregacije  11. januarja 2011 
soglasno sprejela mnenje medicin-
ske stroke ter ozdravitev potrdila za 
čudežno. Papež Benedikt XVI. je 14. 
januarja 2011 dovolil objavo odlokov 
o potrditvi čudežnega ozdravljenja na 
priprošnjo Božjega služabnika papeža 
Janeza Pavla II. Za blaženega je bil 1. 
maja 2011 razglašen na trgu sv. Petra 
v Vatikanu, papež Frančišek pa ga 
je skupaj z blaženim papežem Jane-
zom XXIII. 27. aprila 2014 razglasil za 
svetnika.

Rožni venec je moja najljubša molitev. 
Je čudovita molitev, čudovita v svoji 
preprostosti in globini. Zares, na oza-
dju besed zdravamarije se pred očmi 
duše vrstijo najpomembnejši prizori 
življenja Jezusa Kristusa. Hkrati more 
naše srce ključiti v zaporedje skriv-
nosti rožnega venca vse dogodke, 
ki sestavljajo življenje posameznika, 
družine, naroda, Cerkve in človeštva; 
osebne izkušnje in doživetja bližnjega, 
posebej tistih ljudi, ki so nam najbližji, 
ki so nam pri srcu. Tako v preprosti 
molitvi rožnega venca utripa ritem 
človeškega življenja

»Nič ni resnično naša last, 

dokler tega ne delimo z drugimi.«

C. S. Lewis


