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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Februar 2017

Človek, glej, svet si!
Greh ni le, če ravnam neljubeznivo, ampak tudi, če gledam samo nase in zavračam 
neskončno Božjo ljubezen.

Ni greh, da uživam lepe stvari življenja. Pač pa je greh, če jih napravljam za svoje-
ga boga/malika in jih hočem za vsako ceno doseči.

Ni greh, da dobro zaslužim, temveč je greh, če blaginja postane moje vse. In če se 
bojim, da bom zapravil svoje življenje, če delim in imam srce za druge.

Ni greh, če vztrajam pri svojih pravicah, temveč je greh, če svoje pravice zlorabljam, 
če postanem brezobziren in trdosrčen ali preziram pravice drugih.

Ni greh, če občutim spolne želje in vzgibe, temveč je greh, če se pustim voditi svojim 
nagonom ali pa druge uporabim za zadovoljitev svojih poželenj. 

Ni greh, da so mi ljudje nesimpatični, temveč je greh, če z njimi ravnam, kakor da 
niso prav tako kakor jaz ljubljeni Božji otroci,.

Ni še greh, če kritiziram druge ljudi, temveč je greh, če to storim prehitro ali 
neprijazno in s tem druge ponižam ali prizadenem.

Ni še greh, če se v meni pojavljajo zavist, škodoželjnost ali jeza, temveč je greh, če 
teh čustev ne skušam premagati in se jim v svojem ravnanju pustim voditi.

Ni greh, če govorim o drugih, temveč je greh, če nepremišljeno ali sovražno pripov-
edujem o njih.

Ni greh, da molčim v spornih situacijah, temveč je greh, če molčim tedaj, ko so drugi 
ponižani, obrekovani ali žrtev laži.

Ni greh, da zaidem v spore, ampak če namerno izzivam prepir, ne poslušam dru-
gih, se jim ne posvečam, se ne spravim.

Ni greh, da moje srce ostaja prazno pri molitvi, ampak če 
mi je škoda časa za molitev ali se sploh ne potru-
dim, da bi se odprl Bogu in poslušal njegov glas.

Ni greh, da sem v svoji veri včasih negotov, ampak 
če se izmikam občestvu vernikov, če se ne 
udeležujem redno bogoslužja, če so mi ze-
meljske stvari pomembnejše kakor nebeške.

Ni greh, da snujem načrte za svoje življenje, 
ampak če pri tem vera v Boga ni upošteva-
na, če me ne zanima več, da je moje življenje 
vsak dan v njegovi roki. 

Po: Youcat – birma

– Februar 2017 –
Brigita sre 1 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu ter v zahvalo za obe novi maši  srečanje vseh članov mol. skupin obeh župnij

Jezusovo darovanje 
SVEČNICA – Lk 2,22-40

čet 2 16:00
18:00  

Sv.Trojica 
Fara

za duh. poklice
za zdravje

 bolniki: od 9,00 naprej

PRVI PETEK – Blaž
blagoslov sv. Blaža

pet 3 16:00 
18:00 

Sv. Trojjica
Fara  

za bivše in bodoče novomašnike
Ivica in Mojca Škrabec, obl. 




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

Sv. Tr.: Hrib-Rožanče
Bloke: Nova vas 1-20(Prva) PRVA SOBOTA sob 4 16:00

18:00  
Sv.Trojica
Fara 

Mariji na čast in v zahvalo
družina Koren          




17,00 otr. zbor
19,30 prve pevske vaje za n. mašo-dobrodošli

5. n. m. letom 
Mt 5,13-16

ned 5
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivanka Hiti in vsi iz družine 
Rozalija in Franc Usenik




J. Škrlj, Al. Ponikvar
M. Bačnik, D. Brus

Pavel Miki pon 6 18:00 Fara Lado Zakrajšček

Egidij tor 7 18:00 Fara Franc Pintar

Hieronim, red. sre 8   19:00 Fara Franc Zakrajšek

Apolonija čet 9 7:30 Fara Anton Bartolj

Alojz Stepinac pet 10 16:00  
18:00

Sv. Trojica 
Fara

Bojan Marolt
Jože Ivančič, obl. Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: L. Vrh-Bočkovo
Bloke: Nova vas 21-40LURŠKA MB sob 11 18:00 Fara Franc Hrbljan




17,00 otr. zbor; ŽPS Bloke, Sv. Tr. ; odhod 7,45, 
za prevoz v Ljubljani sporočite

6. n. m. letom
Mt 5,17-37

ned 12
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Tekavec
Stane Perušek, obl.




Andr. Ponikvar, K. Kostanjšek
T. Hribar, S. Zakrajšek

Kristina pon 13 18:00 Fara Franc Turk, 8. obl.  ob 19,00 za odrasle ob Sv. pismu

Valentin tor 14 8:00 Fara !!!! za Zgonc

Klavdij sre 15 18:00 Fara Žnidaršič, Nem. vas   

Julijana čet 16 7:30 Fara za duše v vicah

Aleš pet 17 16:00
18:00  

Sv.Trojica
Fara

na čast J. Srcu
Ivana Mišič Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Slugovo-Malni
Bloke: Nova vas  41-65Flavijan sob 18 18:00 Fara Zofija Lužar 

    
17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor 
pri Sv. Trojici: Najsvetejše ob 22,15

7. n. m. letom
Mt 5,38-48

ned 19
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivan Hiti
starši in Stanko Rot, obl.




H. in T. Primožič
M. Šraj, S. Knavs

Frančišek in Jacinta pon 20 18:00 Fara st. Klančar, Studeno   ob 19,00 za starše prvoobhajancev

Irena, Mira tor 21 18:00 Fara Rezka Mulc   

SEDEŽ AP. PETRA
Mt 16,13-19

sre 22 18:00 Fara Marolt, Studenec

Polikarp čet 23 7:30 Fara za telesno zdravje

Matija pet 24 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za blagoslov post. časa
Ivan in Magda Turk, obl.

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lov.-Zales
Bloke: Nova vas  66-...Alojz in Kalist sob 25  18:00 Fara Marija in Jože Zakrajšek, V. Bloke  17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

8. n. m. letom
Mt 6,24-34

ned 26
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Štrukelj, obl.
Jože in Frančiška Hiti, V. Bloke




J. in I. Kraševec
Katja Lah-M. F. Ivančič                                            počitnice                             

Gabriel od ŽMB pon 27  maša drugje  KATEHETSKI SIMPOZIJ                                         počitnice

Ožbolt tor 28   maša drugje   KATEHETSKI SIMPOZIJ                                         počitnice

Prve sobote – dar novomašniku
Kot dar novomašniku in za poglobitev osebne vere vabimo k opravljanju prvih 
sobot pet zaporednih mesecev /4.febr.,4.marec; 8.april;6.maj; in 3.maj/, tako da 
posamezniki, pari ali družine: 1) opravimo dobro delo; 2) prejmemo zadostilno 
sv. obhajilo; 3) zmolimo del rožnega venca; 4) 15 minut premišljujemo eno ali več 
skrivnosti RV; 5) in vse to opravimo z namenom zadoščevanja Marijinemu Srcu.

Marija pa obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z milostmi, ki so po-
trebne za zveličanje. Lepo vabljeni!

ŽPS v Ljubljani
Tudi v februarju bo srečanje ŽPS v Ljubljani. V celem letu so 4 možnosti in prav bi 
bilo, da bi se vsak član udeležil vsaj enega srečanja. Prvo bo v soboto 11. februar-
ja, od 9.-13. ure, tako da gremo z Blok ob 7,45 in se vrnemo okrog 14,30. Prosim 
za prijavo do 8.febr., da uredimo prevoz. ŽPS Bloke, Sv. Tr. ; odhod 7,45, za prevoz 
v Ljubljani sporočite
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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

Božični čas
Božični čas je čas, ki v človeških srcih budi občutja miru, povezanosti, domačnosti 
in topline. K tovrstnemu doživljanju prazničnega časa pomembno prispeva tudi 
umirjena božična glasba. Ker smo želeli podeliti sporočilo božične noči z vsemi 
ljudmi dobre volje, smo se pevci vseh bloških pevskih zborov z gosti v nedeljo, 15. 
januarja popoldne, v naši župnijski cerkvi zbrali na božičnem koncertu.

V začetku so se predstavili najmlajši. Otroški zbor se na novo srečuje na vajah šele 
od jeseni, a so otroci vzneseno in navdušeno zapeli pod vodstvom Mete Drobnič.

Tudi mešani pevski zbor Kulturnega društva Bloke pod vodstvom zborovodkinje 
Tanje Avsec se je z veseljem odzval vabilu na koncert. S svojim doživetim petjem 
ljudskih pesmi so nas ponesli na Koroško, h koreninam našega naroda in vere.

Člani Lovskega pevskega zbora Martin Krpan-Bloke so se prav za naše tokratno 
pevsko druženje naučili nove božične skladbe. Deset pevcev povezuje veselje 
do petja, prijateljstvo in druženje, že nekaj let pa je njihova zborovodkinja Vita 
Mekinda.

Ubranemu moškemu petju je sledila dekliška Vokalna skupina Diva pod vodst-
vom Irene Cundrič Iskra. Njihovo petje nas je ob spremljavi pianistke Karmen 
Zabukovec in violinistke Ane Šolar poneslo v čas romantike, ko so se skladatelji 
osredotočali na izražanje čustev in opisovanje narave.

Kot gostje so se  pridružili pevci Mešanega pevskega zbora župnije Sveti Gregor, 
ki jih vodi zborovodkinja Valerija Žabkar. Njihov nastop nam bo ostal v spominu 
po temperamentni španski božični pesmi ter angleški božični skladbi, ki so jo 
zapeli ob spremljavi pianista Toneta Kersniča.

Mešani pevski zbor pri Sveti Trojici vodi gospa Majda Zalar. Korajžno so zapeli 
svoj koncertni program ob klavirski spremljavi Tamare Kraševec.

Koncert so s svojim nastopom sklenili pevci domačega župnijskega pevskega 
zbora Sveti Mihael pod vodstvom Valerije Žabkar in ob spremljavi pianista Tone-
ta Kersniča. Iz njihovih grl so občuteno zazvenele tri slovenske božične pesmi, ki 
so zaokrožile božično sporočilo našega srečanja.

Ob koncu je po cerkvi mogočno zadonela znana in najbolj priljubljena božična 
pesem Sveta noč, brez katere si božiča.ne moremo predstavljati 

Valerija Žabkar

"Bogu ni namreč nič nemogoče"
To je novomašno geslo brata Luka, ki nas lepo nagovarja in vabi, da se tudi mi 
začnemo pripravljati na ta veliki dogodek in da  svoj odnos do Jezusa, Cerkve 
in Sv. pisma vzamemo zares. Župnijski svet je skupaj z bratom Lukom pripravil 
nekaj duhovnih ponudb, ki nas bodo  obogatile, nam dale novih moči, a od nas 
tudi nekaj pričakovale, zahtevale. Vabimo vas k dobroti, usmiljenju, pozornosti 
do drugih, hvaležnosti, odpuščanju, edinosti in spravi.

5 prvih sobot bo povezanih z Marijo, sv. mašo in po možnosti s spovedjo;

V postnem času duhovne vaje v vsakdanjem življenju; dnevno branje, premišlje-
vanje in molitev ob Božji besedi, v kar nas bo usmerjalo 7 petkovih srečanj s sv. 
mašo.

Moj duhovni šopek novomašniku: molitev, dobra dela, post, premagovanje.

Družinsko romanje v Assisi, kjer bomo obiskali kraje sv. Frančiška, sv. Klare in 
morda še kaj. Romanje bo od 25.–29. aprila.

»Čas je, da od spanja vstanemo,« beremo v Sv. pismu. Torej pohitimo, saj bo nova 
maša že 2. 7. 2017 ob 14.00 uri. Vsi lepo vabljeni!                             

                                                                                                          Člani ŽPS Bloke 

Popravilo centralne kurjave
Pred božičem je bilo nujno potrebno popraviti cev, ki iz župnišča ogreva cerkev. 
Vsakih nekaj dni je bilo treba dolivati vodo. Stroški vgraditve 25-metrske dvojne 

in izolirane cevi iz kurilnice preko prostora med župniščem in cerkvijo ter med 
obema spovednicama so nanesli 4.200 evrov, prostovoljni darovi na božičnem 
koncertu pa so znašali 301 evro. Hvala za vašo darežljivost! Že pred tem je nekdo 
pripeval 100 EUR, tako da ostaja 3.711 dolga. Se priporočamo!

Mladi iz dekanije Cerknica: Izlet v Zagreb
28. 12. 2016 smo se mladi iz dekanije Cerknica odpravili na izlet v Zagreb. Naša 
vodička je bila Barbara Lah. Ko smo z avtobusom prišli v Zagreb, smo si najprej 
ogledali cerkev Marije kraljice svobode. Hrvaški salezijanec nam je predstavil njen 
nastanek in pomen, ki ga ima za hrvaški narod. Na zadnji steni cerkve so napisana 
imena padlih borcev za Hrvaško. Po maši smo odšli v center mesta, kjer smo si 
ogledali katedralo. Popoldne pa smo nadaljevali s prostim ogledom. Najbolj so 
me presenetili obcestni plakati, na katerih je pisalo: Vesel Božič, poleg pa je bila 
slika jaslic. Ob sedmih smo se odpravili domov. Na poti domov smo se pogovarjali 
o svojih doživetjih, ki jih kljub dežju ni primanjkovalo.

leny p

Srečanje mladih v Cerknici
18. februarja bo srečanje mladih v Cerknici. Vabljeni zadnji razredi osnovne šole, 
srednješolci in pošolci. Za udeležbo in skupno vožnjo se prijavi na 040 743552. 

Postne duhovne vaje
Vabljeni na postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Obsegajo:
• vsakdanjo osebno molitev po navodilih ob predloženi božji besedi,
• osebno molitveno spremljanje,
• tedensko sv. mašo in pogovor v skupini vsak petek ob 19.00 v župnišču Bloke. 

To bo odlična priložnost za pripravo na Veliko noč in doživetje blagoslova nove 
maše. Udeležite se jih lahko kot družina ali posamezniki. Povabljeni vsi, ki želite 
storiti zase nekaj več!

Začnemo v petek, 3. 3., s sv. mašo ob 19.00. Med sv. mašo bo govor, po maši 
nadaljujemo v veroučni sobi. Ta duhovni program vsebuje 7-kratno srečanje v 
župnišču, možen pogovor s spremljevalcem ter potrebno vsakodnevno molitev 
ob božji besedi.

Romanje v Assisi, rojstno mesto sv. Frančiška in 
sv. Klare!
Ker nikakor nismo mogli dobiti nadomestnega prostora za isto ceno, smo se 
odločili, da datum romanja prestavimo na 25.–29. april. Gre za romanje družin 
in ne moremo si privoščiti visoke cene za polpenzion, zato toliko komplikacij s 
prostorom. Romanje vodita br. Jožko Smukavec in br. Marko Senica. Sedeži po 
redu prijav.

Lahko se prijavite go. Martini Ivančič. Ob prijavi do konca marca vsaj nekaj vplača.
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3. Sprejeti zahtevnost

“Naša vera je zahtevna!” Na visoko 
goro je pač treba premagati dolg in 
strm klanec. Zato, vsemu iskrenemu 
trudu navkljub, našega bogoslužja 
nikoli ne moremo narediti do konca 
“prebavljivega”.  Vedno ostaja skriv-
nost, nas presega in izziva - že čisto 
na ravni oblike, toliko bolj pa na ravni 
vsebine. Če tega ne upoštevamo, 
lahko hitro iz liturgije naredimo 
banalen teater.  Zato je maša nujno 
tudi  garanje; garanje za pozornost, 
za miselno in bivanjsko sledenje, za 
osebno vzpostavljanje povezave med 
božjo večnostjo in mojim konkretnim 
tu-in-zdaj. Maša ni “počitek duše”, 
ampak je višek njenega naprezanja 
- kjer pa ji v prekipevajočem izobilju 
prihaja naproti božje.

4. Praznovati
Ljudje ne moremo zadovoljno živeti, 
ne da bi praznovali. Res je, da večino 
časa porabimo za  zagotavljanje 
preživetja in osnovne življenjske funk-
cije: hrana, voda, počitek, zavetje; a 
brez trenutkov za praznovanje, za 
obredno, za ustvarjalnost , za lepoto, 
se zdi naše preživetje kot brez smisla. 
Šele tisti redki, med trud za vsakdanji 
kruh posejani trenutki praznika, 
dajo tudi vsakdanu svoj okus in svoje 

mesto. Praznovanje lahko izhaja iz 
stvarnosti, je njen povzetek, nosi 
njeno vsebino, sploh v presežnem 
smislu; lahko pa od te stvarnosti beži 
ali jo celo prezira. Pogosto je druga 
navedena vrsta samo ohranjanje 
zunanje podobe tistega prvega, ko ne 
vemo več, kaj obhajamo, le spomin-
jamo se, da je nekaj pomembnega, 
in počnemo navzven isto, kot smo 
počeli, dokler smo še vedeli, zakaj.

5. Čutiti presežno

Bogoslužje govori o tako “drugačnih” 
rečeh in priča smo tako nadzemel-
jskim zadevam, da je  praktično vse, 
kar počnemo, zgolj bežna podoba 
neke druge stvarnosti, ki nam kot 
celota ostaja skrivnost. Izročilo nam 
ohranja Jezusova naročila in pa uvide 
mnogih modrih ljudi, kako s pridom 
in poglobljeno obhajati liturgijo. 
A vemo, da ta navodila in navade 
ostajajo nekaj začasnega, bistveno 
nepopolnega - da ob resničnostih, 
ki jih predstavljajo in upodabljajo, 
zbledijo in postanejo celo odveč. In 
to navkljub mogočni zgodovini, kljub 
imenitni dediščini vseh tistih ljudi, ki 
so ravno po njih živeli svojo osebno 
bližino in daritev Bogu.

Nadaljevanje razlag bogoslužnih  
znamenj – p. Jernej OFM

Mladi koledniki prinašajo veselo oznanilo


