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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Oktober 2017

– Oktober 2017 –

Služiti, kjer je 
najbolj potrebno

V nekem mestu je živel velik učenjak, ki je preučeval Sveto pismo. Znan je bil tudi 
po svoji pobožnosti. Vsak dan se je ure in ure poglabljal v sveto knjigo, molil in 
premišljeval. Nekega dne je mesto, kjer je živel ta učenjak, obiskal svet mož. Ko je 
svetopisemski učenjak zvedel za obisk, se je odločil, da se bo srečal z njim.

Najprej se je odpravil v cerkev, 
da bi tam srečal svetega moža: 
potem je šel na bližnjo božjo 
pot, a ga tudi tam ni bilo. 
Pogledal je še na druge 
podobne kraje, a ga nikjer 
ni našel. Slučajno pa ga je 
srečal na trgu.

Ob srečanju se mu je 
učenjak predstavil in 
povedal, kako vsak 
dan po več ur posveti 
preučevanju Svete-
ga pisma, molitvi 
in premišljevan-
ju. Dodal je še: 
»Prišel sem do 
tebe, da mi 
svetuješ, kako 
bi še bolje 
služil Bogu.«

Sveti mož je pazljivo pogledal učenjaka ter dejal: »Lahko je biti učen in svet v svoji 
sobi! Toda moraš se odpraviti ven, na trg, in tam poskušaj živeti svojo svetost.«

Ni znano, ali je učenjak poslušal nasvet svetniškega moža: a tak nasvet daje Kris-
tus nam vsem, ko v evangeliju pravi: »Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne 
more skriti. ... Tako naj sveti vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra 
dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,14. 16).

Lahko je biti luč v varnosti sobe, a je to lahko sebično dejanje, kajti pomeni, da 
svetimo sami sebi. Ni pa tako lahko svetiti v hrupu vsakdanjega življenja. A je tu 
naša luč najbolj potrebna.

Moja in Tvoja …

26. ned. m. letom ned 1
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok. farane obeh župnij
velika zahvala in prošnja za prave življ. odločtve 
na čast sv. nadang. Mihaelu za sosesko-žegnanje


    

M. Kraševec, B. Korošec
domači bralci

ANGELI VARUHI pon 2 19:00 Fara po namenu  starši 8. in 9. r

Gerard, op tor 3 18:30 Fara Tone Urbas

Frančišek Asiški, 
red. ust.

sre 4 17:30
19:00

V. Bloke 
Sv. Trojica

Jože Modec, V. Bloke 27
na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše

Marija Favstina čet 5 7:30 Fara Katja Batul   obisk bolnikov od 9,00 naprej

Bruno, ust. kartuz. 
Renato

pet 6
17:00  
18:00
19:00

Runarsko 
Sv. Trojica
Fara

poljska 
v zahvalo za zdravje in blagoslov
Drobnič, Ravnik




obisk bolnikov od 9,00 naprej
20,15 mladinc=srečevanje mladih,  vodi Andraž P. Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke:  StudenecRoženvenska MB sob 7 17:00

19:00
Sv. Trojica
Fara

Mariji v čast in v zahvalo 
Zdenka Žgajnar, 30. obl.

 17,00 otr. zbor

27. ned. m. letom ned 8   
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Runarsko

za žive in pok. farane obeh župnij 
za dušno in telesno zdravje 
Angela in Janez Ponikvar, Fara




J. Škrlj, A. Ponikvar
Ž. Pešić, B. Jerič                                   moška skupina ob 19,00

Abraham in Sara pon 9 19:00 Fara Rezka Mulc  19.30 za odrasle ob Sv. Pismu

Danilo, Danijel tor 10 18:30 Fara st. Zakrajšek, V. Vrh

Filip, dk sre 11 19:00 Fara Zofija Lužar   

Maksimiljan Celjski čet 12 7:30 Fara po namenu

Edvard, kr pet 13 16:00 Fara Franc Pintar, 1. obl.  /slovo od F. Marije v naši žup./  Marijo se odpelje v Cerknico Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Tr.-Mramor.
Bloke: Runarsko Kalist I., pp-muč sob 14 19:00 Fara Ivan Škrabec, obl.  17,00 otr. zbor;  

28. ned. m. letom ned 15
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok.farane obeh župnij 
rodb. Korošec in Kraševec   
pokojni iz dr. Rudolf




A. Ponikvar, K. Kostanjšek
T. Jerič, M. Kljun

Hedvika, knj pon 16 19:00 Fara Marija Korenjak, 10. obl.  19.30 starši prvoobhajancev

Ignacij Antiohijski
šk-muč

tor 17 18:30 Fara pok. starši, Miroslav in France Zgonc   

Luka, ev sre 18 19:00 Fara st. in Marjan Lenarčič

Pavel od križa, duh čet 19 7:30 Fara Ervin Samida

Irena (Mira) pet 20 17:00
 19:00

Sv. Trojica
Fara

za mir na svetu
Irma in Peter Krnc Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: RavneUršula, dev-muč sob 21 19:00 Fara Viktor in Amalija Simčič 


17,00 otr. zbor
srečanje ločenih ob 10,00 pri sv. Jožefu v Lj.

29. ned. m. letom ned 22
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok. farane obeh župnij 
Marjan Košir
Franc Zbačnik, sestra in starši




H. in T. Primožič
V. in K. Kraševec

Janez Kapistran, duh pon 23 19:00 Fara Jože Lah  po maši večer za žene

Anton M Klaret, šk tor 24 18:30 Fara po namenu   

Darinka, muč sre 25 19:00 Fara teta Angela Ivančič, obl. in teta Julka

Lucijan, muč čet 26 7:30 Fara za duše v vicah

Sabina Avilska, muč pet 27  17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Neža Korošec
Viktor Zgonc, Radlek 18 in starši

 27.-29. 10. DV za birmance Velesovo Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib-Rožanče
Bloke: Vel. VrhSimon in Juda, ap sob 28 19:00 Fara France Zakrajšek, 1. obl.  17,00 otr. zbor; 20,00 farni zbor

30. ned. m. letom ned 29
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok. farane obeh župnij 
starši Nered 
za umorjene v Mačkovcu




J. in I. Kraševec
B. Zakrajšek in S. Rot

Marcel, muč pon 30 19:00 Fara Anton Modic, obl.  

Volbenk, šk tor 31 16:30
18:30

Sv. Trojica
Fara

za duše v vicah
teta Francka




možnost spoved od 16 do maše
možnost spoved od 18 do maše
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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

Oddane maše
Za starše Nered 1x daroval n.n.; Škrbec Rafael 1x daroval n.n.

Pri srečanju obeh ŽPS je bila ista tema:

Bog vstopa v družino po ljubezni
Družina je svet kraj in zakon je priložnost, ki nam jo daje Bog, da bi v njem odkrili 
pomen posameznikove vseživljenjske izročitve drugemu: odločitve za to, da bomo 
nekoga ljubili in ga cenili preko vseh vzponov in padcev, ki jih prinaša življenje. V za-
konu mož in žena drug drugemu pravita:«Ljubim te in te sprejemam takšnega kot 
si«. Drug drugemu se svobodno podarita in tako izražata KRISTUSOVO samodaro-
vanjsko ljubezen. 

V osebnem razmisleku smo si zastavili vprašanja: 

-Kako v svojih vsakodnevnih odnosih z ljudmi, ki so mi najbližji, zaznavam in živim 
Božjo ljubezen?

-Jim znam vsak dan izkazovati nežnost, toplino, pozornost, iskreno skrb za njihovo 
dobro?

Zadnji teden je kip Fatimske Marije romal po domovih naše župnije Sv. Trojice. To 
je bila lepa priložnost za pripravo na mesec oktober, ki je mesec rožnega venca, 
ki je še posebej posvečen Roženvenski MB. Naj nam bo to spodbuda, da vsak dan 
najdemo vsaj trenutek časa, ki ga bomo v molitvi namenili Mariji. Ona nam bo 
poplačala z nebeškim blagoslovom in z mnogimi milostmi, ki jih bomo deležni.

Od ŽPS Sv. Trojica

Ženska skupina
Prvič smo se zbrale v ponedeljek, 25. septembra. Smo skupina v nastajanju, ki se 
zbira, da odkriva v sebi lepoto ženskosti. Ne gre toliko za zunanjo različnost, me 
drugače čutimo, razmišljamo, dojemamo, zaznavamo, vidimo, spoznavamo in se 
odločamo. Če želiš se nam lahko pridružiš! Skupina je namenjena vsem mladim 
in starejšim, ki želijo v sebi odkriti, obogateti, raziskati in razumeti svojo žensko 
naravo. Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 23. 10. po večerni maši.

Spoved pred praznikom vseh svetih
Bo v torek, 31. 10. 

Sv. Trojica: od 16,00-16,30; 
Bloke: od 18,00 do 18,30.

Lepo vabljeni!

Vsi sveti
V sredo je praznik VSEH SVETIH, vseh tistih dobrih ljudi, ki so živeli pred nami in 
smo zanje prepričani, da je bilo njihovo življenje sveto. Njih ’tu doli ’ ni več, njihova 
umrljiva telesa smo vrnili zemlji, od koder so bila vzeta. Tu pa ostajajo njihova dobra 
dela-iz mnogih še danes živimo. V nebesih-nekje onkraj groba in smrti, pa živijo v 
Bogu. Cerkev jih ni uradno razglasila za dobre, svete ljudi, ta dan pa vsi praznujejo.

Kar so svetniki sedaj, naj bi postali tudi mi. V teh dneh, ko bomo obiskali grobove 
naših dragih rajnih se bomo nehote srečali s to skrivnostjo. Lahko ji rečemo skriv-
nost vere. Ta skrivnost večnega življenja je v tem, da sonce je, četudi je oblačen 
dan; da se življenje božjih otrok le spremeni, ne pa uniči; da ljubezen nikoli ne mine 
… že pred 2000 leti so nekateri skali Živega med mrtvimi  pa ga niso našli. Ta skriv-
nost vere je res velika: vendar v Kristusu in v Cerkvi.

S krstom smo postali člani Cerkve, torej občestva svetih. Zato še zdaleč ni vseeno, 
kako človek živi življenje na tem svetu. Praznik vseh svetih in soočenje z grobovi 
torej spada med temeljne resnice naše vere. Svetniki so opomin in hkrati upanje 
vseh še živečih na zemlji.

Vsi sveti
V dejanjih brez velikih besed so pokazali, kaj pomeni: "Tako naj sveti vaša luč pred 
ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih." Svet-
nike bi smeli primerjati dobremu stavbeniku, ki je začel in dogradil lepo hišo. V svo-
jem duhovnem življenju so vedno bolj napredovali in zgradili do popolnosti. Tega 
pa človek ne more storiti sam od sebe. Apostol Pavel zato v imenu vseh svetnikov 
pravi: "Po milosti božji sem to, kar sem!"

Vernih duš dan, 2. nov.
Na ta dan je želja Cerkve, da bi čim več ljudi molilo za duše v vicah. Dva namena sta 
že določena: za verne duše in po papeževem namenu, za tretjega darujejo verniki. 
Pri večerni maši bomo molili za vaše rajne – po namenu »OČENAŠEV«. Imena vaših 
rajnih, za katere naj bi molili, zapišite na listek in ga v dneh pred praznikom Vseh 
svetih oddajte v pehar/listek in pisalo sta poleg/. Na drugem oltarju je pehar, kamor 
lahko darujete za maše ZA DUŠE V VICAH /celotno vsoto darovanega bomo delili 
s 17 ter dobili število maš, ki naj se po tem namenu darujejo v naslednjem letu/.

Popolni odpustek: za opravljeno sv. spoved, za obisk pokopališča in za opravljeno 
molitv za rajne in po namenu sv. očeta v prvih osmih dneh novembra Cerkev nak-
lanja popolni odpustek. Tudi vredno prejeto sv. obhajilo lahko darujemo za rajne. V 
spomin in blagor vaših rajnih darujte tudi v dobre namene.

Oče naš
V molitvi smo združeni s Stvarnikom vsega, in 
zato tudi trdno med seboj. Ko smo pred Bogom, 
se med nami vzpostavi posebna povezanost 
- povezanost, ki nas dela brate in sestre, eno 
družino. Pri tem sploh ni toliko pomembno, 
kaj v tistem trenutku izrekamo ali čutimo, bolj 
to, kar smo. Da smo božji otroci. Jezus je vidno 
jamstvo te povezanosti. Je spomin nanjo in 
njeno udejanjenje. Ko molimo, se pridružujemo 
njegovi molitvi, o kateri nam tako lepo poroča-
jo tudi evangeliji. Vstopamo v njegovo molitev, 
vstopamo v njegov odnos z Nebeškim očetom. 
Sveti Duh, ki je med nami in v nas, takrat pride 
do izraza. Na zunaj pri maši to čudovito enost 
in povezanost izrazimo s tem, da v en glas moli-
mo z besedami, ki nas jih je naučil Jezus in tako 
lepo povzemajo njegov ljubeč odnos z Očetom. 

Mir z vami
Krščanstvo ponavadi predstavljajo kot religijo 
miru. Ampak Jezus vendar pravi: "Prišel sem, 
da prinesem meč na zemljo!" Kje je torej ta 
mir? Ali lahko res nanj upamo šele v nebesih? 
In moramo do tedaj trpeti? Kje je sploh njegov 
mir, njegova rešitev, če še naprej umirajo 
nedolžni otroci, matere zaspijo v solzah, očetje 
trpijo ponižanje, so zatirane velike množice in 
vsak trenutek stotine umirajo od lakote? Ne 
sprašujmo tega Boga, vprašajmo sebe. Vpraša-
jmo: Kako to, da ostajamo ob dejstvu, da sam 
Bog daje za nas svoje življenje tako hladni in 
trdosrčni? Kako to, da ne prepoznamo njegove-
ga obraza v vseh naštetih in hitimo na pomoč? 
Kako to, da smo brezbrižni do svojih najbližjih, 
da jih obsojamo, namesto da bi jih razumeli; jih 
odrivamo, namesto, da bi jih sprejeli. Stisk roke 
bližnjemu pred obhajilom je obljuba, da mir 
ne bo samo na naših ustnicah, ampak bomo 
njegovi prinašalci, tudi za ceno svojega nemira 
- in smrti.

Znamenja

Zrelo 
očetovstvo
Postani dober 
sin, da boš lahko 
dober oče
Se še spominjaš svojega 
otroštva? Dedka, ki veliko ve 
in vedno nekaj dela. Stare 
mame, ki te je rada stisnila k 
sebi,  ti pripravila priboljšek 
in zate posebej molila. Oče 
te je prvi vzel na motor, na 
konja. In pri njem si na trak-
torju spoznaval vse. Čudovi-
to! To je nekaj za fanta, nekaj 
nad vse. In mnogi fantje, 
sedaj že možje, ste že z 8, 9 
ali 10 leti po dvorišču ali na 
polju premikali  vozila. Drug 
oče uvaja svojega  fanta v 
športni svet ali svet glasbe. 
Nekdo hodi z otrokom v 
hribe ter mu odkriva gore. 
Med očeti in sinovi se vedno 
spletajo posebne vezi. 
Otrok občuduje očeta, ki je 
velik in močan, trden in vse 
zna, daje varnost, oče pa v 
otroku, zlasti v fantu, išče 
posnemovalca, sodelavca in 
bodočega naslednika.

Za mladega fanta, moža 
je edina pot k očetovstvu 
doživetje sinovstva. Ni druge 
poti. A mnogi fantje, mladi 
možje niso sposobni za 
zrelo očetovstvo, ker nimajo 
izkušnje poslušnega sinovs-
kega odnosa s starši, zlasti 
z očeti. Sv. Pismo naroča: 
"Poslušaj svojega očeta, ki 
ti je dal življenje, ne zaničuj 
svoje matere, ko se postara 
(...) Naj se veselita ..." (Pr 
23,22-25) 
vir: Božje okolje, 1/2017, str 10 

Skupna vabi! Srečamo se v 
nedeljo 8. 10. ob 19,00.

MATEMATIKA – Oče pravi Petru: »Če danes dobiš pri matematiki cvek, se midva ne 
poznava več!« Ko pride Peter iz šole, ga oče vpraša: »No, kašno oceno si dobil pri 
matematiki?« – Peter odvrne: »Kdo si ti?« 

DOLGČAS V ŠOLI – Učiteljica prosi Tomaža, naj zbudi svojega sošolca v klopi. Tomaž 
pa odgovori: »Učiteljica, prebudite ga kar vi, saj ste ga uspavali vi, ne pa jaz.«

PARLAMENT – V parlamentu se poslanec prebudi iz dremeža in vpraša svojega sose-
da: »Koliko časa pa zdaj že govori ta poslanec?« – »Dobre pol ure.« – »O čem pa 
govori?« – »Tega pa še ni povedal.«

BOLEZENSKO STANJE – Neka žena se potoži: »Gospod doktor, moj mož si domišlja, 
da je leteči krožnik.« – Zdravnik: »Pošljite ga k meni.« – »Dobro, ga bom poslala. In 
kje naj pristane?«

Zahvalna nedelja
V nedeljo, 8. nov., obhajamo zahvalno 
nedeljo, ko bo ponovno priložnost, da se 
Bogu in ljudem zahvalimo za vse dobro 
v tem letu: za življenje in mir, za zemljo, 
na kateri smo pridelali letošnje pridelke, 
za delovno mesto, za streho nad glavo, 
za zdravje, športne in druge uspeh...Bog 
povrni za vaše molitve in za bero, za vse 
darove, s katerimi sodelujete, podpirate 
in omogočate življenje naše župnije.Za vse 
delo, akcije in organiziranje okrog prazno-
vanja nove maše br. Luka; za skrb in pomoč 
pri oznanjevanju, bogoslužju in pričevanju. 
Osebno se zahvaljujem tudi za vašo skrb 
zame, izkazano v molitvah, darovih in odbrih 
delih. Iskrena hvala vsem – naj vam dobri 
Bog povrne z zemeljskimi in večnimi darovi. 

V nedeljo 15. okt. je na Brezjah popoldne molitev za nove duh poklice, prip-
ravlja naša dekanija. Avtobus bo peljal z Blok. Sodeloval naj vi naš otroški zbor.

Prijavite se čimprej gospe Martini. Odhod okrog 13.00!

Ljudska pobožnost 

je ena naših prednosti, 

ker gre za molitve, 

ki so zakoreninjene globoko 

v srcih ljudi. Tudi ljudi, 

ki so nekoliko oddaljeni 

od življenja Cerkve in 

nimajo velikega razumevanja vere, 

se ta molitev notranje dotakne. 

Treba je le »razsvetliti« te geste, 

»očistiti« to tradicijo, 

da bo postala aktualno 

življenje Cerkve.

(Benedikt XVI.)


