
·  1  ·

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Januar 2017

– Januar 2017 –

Ali si pod napetostjo? Ali si globoko pov-
ezan z Bogom? Ali pa misliš, da to sploh ni 
mogoče? Ali se morda trenutno počutiš 
kot žica brez elektrike, ki nesmiselno 
nekje visi? Ali bi želel biti prevodnik, po 
katerem teče Božja ljubezen? Ali hočeš v 
sebi čutiti Božjo moč? Ali hočeš uresničiti 
polno življenje? Ali si že kdaj doživel, da 
si čisto blizu Boga, da te on ljubi, varuje, 
vodi in spremlja? Ali pa si moraš pošteno 
priznati: v meni je velika praznina! 

Dobro, svojo notranjo praznino lahko 
prikrivaš z računalnikom. Lahko se pros-
tovoljno podaš v suženjstvo, lahko se 
prilepiš na zaslon, se predajaš slabim 
filmom, se zasužnjiš v odvisnost od 
računalniških iger, lahko si zasvojen od 
cigaret ali pa zapravljaš svoje življenje s 
facebookom. 

A Bog nas ni ustvaril za to. Bog hoče, 
da smo močni, svobodni ljudje, podre-
jeni edino njemu, žareči od znotraj, 
ljubeznivi, prisrčni, pozorni, ustvarjalni, 
bojevniki za dobro in uporniki zoper 
satanova prišepetavanja, budni varuhi 
ogroženega stvarstva, zanesljivi prijatel-
ji ubogih in preganjanih … 

Ali ti zastaja dih? Ja, je zahtevno, a brez 

muje se še čevelj ne obuje. Upoštevaj 
štiri stopnje, ki ti pomagajo naprej za 
življenje z Bogom, pa sploh ne bo tako 
hudo:

1. Ostani v pravi smeri. Ne izpusti niti 
ene priložnosti, da ostaneš povezan z 
župnijo ter tamkajšnjimi srečanji z vrst-
niki in Bogom.

2. Išči Boga. Bodi vsako nedeljo pri sveti 
maši! Brez izjeme, vedno. Naj dežuje ali 
sneži. Če je bila prejšnji zvečer zabava 
ali če je dopoldne izlet. Sveta maša je 
čas, namenjen Bogu. Svete maše ne 
opuščamo. 

3 Pogovarjaj se z Bogom. Redno moli. 
Nihče ne more gojiti stika z Bogom, če 
ne govori z Njim. Povej mu vse, kar ti leži 
na srcu.

4. Poslušaj Boga. Priskrbi si Sveto pismo. 
Je kakor nekoliko daljše pismo Boga 
tebi osebno. Skušaj ga redno prebirati. 
Skušaj razumeti, kako te Bog nagovarja 
s svojo besedo v danem trenutku.

Če boš upošteval te oporne točke, bo 
tvoja pot povezanosti z Bogom veliko 
lažja. Preizkusi v praksi!

Po: Youcat – birma

2.božična ned.
MARIJA BOŽJA 

MATI – Jn 1, 1-18
ned 1

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Alojzij in +Mramor, Andrejčje
Marija Marolt




R. Žgajnar in T. Kraševec 
S., R. Korenjak

Bazilij in Gregor pon 2 18:00 Fara sv. maša drugje

ime Jezusovo tor 3 18:00 Fara Ivanka in Stanko Pavlič

Angela sre 4 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za obe novi maši

Milena, Emilijana čet 5 7:30  Fara po namenu  bolniki: od 9,00 naprej

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE

Mt 2, 1-12
pet 6 16:00 

18:00 
Sv. Trojjica
Fara  

za kosce, Ulaka 
Nuška Žnidaršič




bolniki: od 9,00 naprej
celonočna molitev pri Fari po sv. maši

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Studenoprva sobota sob 7 18:00  Fara Jože Miklavčič, 9. obl  16,00 otr. zb.; 19,30 farni zb.

JEZUSOV KRST
 Mt 3,13-17

ned 8   
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za d. poklice 
Rezka Mulec, 30. dan




V. Jerič, F. Seljak
V. Korenjak, J. Ponikvar

Julijan pon 9 18:00 Fara Danica Modic  za odrasle ob Sv. pismu

Gregor Niški tor 10 18:00 Fara Lado Zakrajšček

Pavlin Ogl. sre 11 18:00 Fara za žive in + Bločane

Tatjana čet 12 7:30 Fara za duše v vicah     

Veronika pet 13 16:00  
18:00

Sv. Trojica 
Fara

Mariji na čast 
za zdravje in zahvalo Mariji

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče–Zavrh 
Bloke: FaraFeliks sob 14 16:30 Fara Stanislav Drobnič, Nemška vas  

2. ned. m. letom
Jn 1,29-34

ned 15
7:00
8:30

10:00 
17:00

Fara
Sv. Trojica
Fara 
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Zakrajšek in s. Justina
Jože in Simon Zalar
BOŽIČNI KONCERT




I. Kucler, M. Hiti
A. Premrl, M. Jakopin

Marcel pon 16 18:00 Fara Pavla Knavs, Ravne  za starše prvoobhajancev

Anton Puščavnik tor 17 9:00 Metulje na čast sv. Antonu, za sosesko

Marjeta Ogr. sre 18 18:00 Fara poljska maša za l. 2016 za Vel. Bloke

Suzana čet 19 7:30 Fara Zgonc

Boštjan pet 20 16:00
18:00  

Sv. Trojica
Fara

za duše v vicah Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv. Tr.–Mram. 
Bloke: TopolNeža sob 21 18:00 Fara Zofija Lužar  


16,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor  
NOČNA MOLITEV SV. TROJICA OD 22,15

3. ned. m. letom
Mt 4,12-23

ned 22
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Franc Jakopin, obl. in starši
Karel Hitij, 23. obl.




A. Hiti, S. Kraševec
T., S. Drobnič

Urban pon 23 18:00 Fara za vse + iz druž. Anzeljc, Studenec  

Frančišek sal. tor 24 18:00 Fara Branisel   

spreobrnjenje 
apostola Pavla

sre 25 18:00 Fara Lenarčič

Timotej in Tit čet 26 7:30 Fara po namenu

Angela Merici pet 27 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice 
Franc Pintar

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: MetuljeTomaž Akvinski sob 28  18:00 Fara Vlado in Kristina Kovačič, Strmca  16,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

4. ned. m. letom, 
SVETOPISEMSKA

Mt 3,1-12a
ned 29

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

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




M. Kraševec, B. Korošec
M. in M. Drobnič

Jacinta pon 30 18:00 Fara po namenu   

Janez Bosko tor 31 18:00 Fara za duše v vicah   

Da bi odkril Boga v svojem življenju in z 
Njim ostal povezan vse dni življenja,

ti želi župnik Tone 



·  2  · ·  3  · ·  4  ·

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

Spoštovani farani Sv. Trojice in vsi ljudje dobre volje
V novem letu 2017 začenjamo vse staro spet na novo in zato izročimo vse naše 
sanje, želje, pričakovanja, obljube v božje naročje in se pripravimo na prejem bla-
goslova, ki nam ga namenja Bog. 

Morda bo ta blagoslov drugačen od pričakovanega, vendar bo natanko tak, kot 
ga potrebujemo. 

Bog nam želi in nam bo pomagal na način, ki ga sploh ne pričakujemo. Pustimo se 
presenetiti. Molimo, verujmo, upajmo in zaupajmo v božje usmiljenje in nebeško 
vsemogočnost. 

Spoštovane Trojičanke, Trojičani in vsi ljudje dobre volje,

člani ŽPS Sveta Trojica vam želimo, da bi bili skozi leto 2017 zvesti spremljevalci 
vseh vaših poti božja bližina, mir in radost božične noči. 

Naj vsak nov dan zariše vesel nasmeh na vaše obraze in vzbudi hvaležnost v srcih.

Srečno 2017!                        
V božični noči je božja ljubezen postala Luč. 

Zdaj je naša stvar, da Luč tiste noči nosimo naprej vse do zadnjih kotičkov 
našega sveta.

Vsem želimo obilo zdravja, upanja in veselja, 

da bomo lahko celo leto 2017 vsepovsod delili srečo in ljubezen.

       Člani ŽPS Bloke

Božični  koncert bloški pevskih zborov
V nedeljo,  15.1.2017  bo ob 17. uri  v naši  farni  cerkvi božični  koncert  bloški 
pevskih zborov,  ki bodo  zapeli  Novorojenemu  v pozdrav. Pridružite  se nam 
na tem dogodku, podoživite božično zgodbo in si tako polepšajte večer. 

Brez molitvene gre,
smo se pogovarjali, ko smo se vračali. Na povabilo  skupine Videm Dobrepolje, 
smo se tisti torek pridružili njihovi molitvi.

Ob nagovoru našega župnika: „Kakšno moč ima molitev, slavljenje in zahvalje-
vanje pred Najsvetejšim“, smo doživeli moč živega Boga.

Tudi kako zelo  pomembno je vsakodnevno branje Božje besede; posebno, če 
vsak dan preberemo nedeljski evangelij, kajti nedelja je dan posebnih milosti.

Kako so pomembne molitvene skupine za župnijo, saj se v njih moli za potrebe 
župnije, duhovnikov in osebne potrebe.

Molitveno srečanje smo zaključili z pesmijo Povsod Boga (himna svetniškega 
kandidata Antona Strleta). Ob koncu smo se srečali še pri mizi, kjer smo se ob 
prijetnem druženju vsi strinjali, da se še srečamo.

Zdaj vabimo tudi vas, da e nam pridružite pri molitvi!

 Molitvena skupina

Molitev izročanja – rešitev
Ura se je bližala tretji popoldne, ko naj bi se začela sv.maša in molitev za no-
tranje ozdravljanje. Bila sem že pozna in kar malo nervozna. Pa sem rekla: 
Marija Ti uredi, da bom pravočasno prišla; komaj minuto zatem me je iz stran-
ske ceste izsilil neznan šofer; sploh ne vem, kako da ni prišlo do nesreče.                                                                                                                                    
V cerkvi je župnik Tone tokrat govoril o odpuščanju; odpustite vsem, ki jim še 
niste odpustili v svojem življenju...Da, dragi izsiljevalec, odpuščam ti, ker si spre-
gledal prometni znak, ker nisi nakazal smeri, ko si me izsilil in tudi potem odpeljal 
mimo mene …

In zahvalim se nebeški mami Mariji, da sem se ji izročila, četudi sem samo za tre-
nutek pomislila na Njo. Lahko bi se vse končalo s hudo nesrečo, morda s smrtjo, 
a zgodil se je čudež … in to na Blokah.    Marija

Dragi bratje duhovniki, redovnice, redovniki, 
verniki in vsi ljudje dobre volje!
Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v človeški družini, ki mu vsako 
leto prisluhnemo ob božičnih praznikih, nas pretrese, če se le vanj poglobimo. 
Papež Frančišek v letošnji apostolski spodbudi Radost ljubezni, ki jo je napisal po 
sinodi o družini, pravi: »Skrivnost božiča in Nazareta je polna družinskega duha. V 
božičnih dneh iz nje pijejo radost ljubezni tudi krščanske družine, da bi obnovile 
svoje upanje in veselje« (AL 85).

Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do Jezusovega prihoda komuniciral s 
človeštvom po prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po čudežnem vodstvu 
skozi njegovo zgodovino. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je spregovoril po svojem 
Sinu tudi s človeško besedo. To je nekaj tako nezaslišano novega in velikega, da 
človekov razum in srce lahko le strmita in je še danes za pripadnike nekaterih 
drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je poleg resnice o vstajenju to ena od 
temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade vse, kar verujemo o dostojanstvu in 
vrednosti človeka, družine in smislu življenja. Jezusove besede so Božje besede, 
po njem se je rodila »Božja milost, ki rešuje vse ljudi« (Tit 2,11).

Božje ravnanje je uzakonilo na svetu ljubezen kot osnovni zakon. Bog je s 
človeškim rojstvom svojega Sina enkrat za vselej razodel, da je ljubezen rešilna 
bilka za posameznike, družbo in svet, še posebej za družino, če naj postane pros-
tor ljubezni in služenja, »luč v teminah tega sveta in v vseh stiskah«.

Božič nas uči in navdušuje za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka, ne glede 
na njegove vrline. V njem, ki je naš brat, smo postali bratje in sestre med seboj.

V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo ustavljali le na površini, ampak 
utrdili vero v sporočilo o razodeti Ljubezni in širili in živeli ljubezen v medsebojnih 
odnosih. Potem se bodo uresničila tudi božična voščila o veselju in miru in želje o 
blagoslovu, ki jih drug drugemu izrekamo tudi za novo leto.

Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo še zlasti vsem 
bolnim in tistim, ki iz različnih razlogov ne morete v polnosti doživljati osrečujoče 
radosti življenja. Naše voščilo naj doseže tudi vse rojake v zamejstvu in po svetu, 
vse pravoslavne in evangeličanske brate po veri in vse ljudi dobre volje.

Vaši škofje

Opera
Rezervirano v nedeljo, 29. 1. 2017, popoldne ob 16,00; Madame Butterfly 
/avtobus ob 14,30/

Oddane maše
Za Jožeta Rudolfa 1x dar Srnelovi; za Rezko Mulc dar 1x druž. Mohar, Mali Log; 
ob pogrebu domači darovali za farno cerkev.

Najina pot
Življenjska izkušnja para, ki iskreno spregovori o veselju in preizkušnjah, o odločit-
vah za otroke, življenju in smrti, NND in kontracepciji, o lepoti prave ljubezni, ki 
prinese srečo.

Pričujeta zakonca Nzobandora

Srečanje bo v gasilnem domu Bloke, 28.1.2017 ob 20,00. Vabljeni vrni in neverni, 
mladi in stari, poročeni ali ne, ki imate otroke ali ne. Obvestite se med seboj, Se 
splača. Morda se spominjate, kako nas je pred dvemi leti nagovoril p.Gostečnik 
in njegov par.

Priprava na zakon
V naši dekaniji Cerknica se bo vršila šest zaporednih petkov. Prvo srečanje bo 
zadnji petek v januarju, nato štirje v februarju in prvi petek v marcu 2017, od 
18-20, v župnišču Cerknica, Tabor 6. Prijavite se na zupnijabloke@gmail.com: 
priimek in ime, naslovi, datumi rojstva, e-pošta, morebiti ime in starost otrok, ok-
viren datum poroke. V pripravi bo sodeloval zakonski par, zdravnik in duhovnik.

1. Sprejeti vabilo

Redkokatera katoliška obveza

je že od malih nog deležna

toliko zmrdovanja, izogibanja

in vsakovrstnega 
izgovarjanja

kot naša 
„nedeljska 
dolžnost“.

Pa je velika 
škoda, da 
smo si

iz tako 
velikega 
daru naredili

predvsem 
nadlogo. Pri tem

je pomemben razlog 
splošno

slabo poznavanje in razumevanje 
tega, kar se v bogoslužju

sploh dogaja. Ministrante,

bralce in mežnarje še morda

poučimo o nekaterih zadevah,

ostalo verno ljudstvo pa kot da

nalašč vztraja v nekakšni zakleti 
nevednosti, ki neverjetno

učinkovito preprečuje, da bi v

mašo zares vstopili in jo povezali s 
svojim življenjem. Da bi

to naravnost pohujšljivo stisko

vsaj malo omilili, bomo v tej

rubriki letos vstopali v nekatere

glavne vidike svetih skrivnosti.

2. Ponotranjiti okvire

„Nihče me nima pravice omejevati! 
Moja vera je svobodna,

je neobvladana kot petje ptice

na veji. Zakaj bi srcu postavljal

pravila in predpise?“ Tako bi

se lahko glasil protest 
sodobnega katoličana. Pa 

vendar,

jemo bolj ali manj dokaj 
redno

ob istem času, drugače 
nas

naše telo kaj hitro 
opozori na

to. In kako smo nejevoljni, 
če

je treba vstati prej ali se nam

vleče delo v noč. Tako nam tudi

v veri in bogoslužju nekateri okviri, 
pravila in navade

hočejo pomagati in niso namenjeni 
kakšnemu omejevanju.

Važno pa je, da ne ostanemo

samo pri slepem izpolnjevanju,

temveč te „posode“ napolnimo

s plemenito vsebino svojega

nežnega in gorečega bivanja

pred Jezusom.

»Brati Sveto pismo pomeni pri Kristusu 
poiskati nasvet.«         sv. Frančišek Asiški


