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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Januar 2018

– Januar 2018 –

Modri v današnjem svetu
O nadvse sveti in modri možje! Ko ste vkorakali v Jeruzalem in spraševali o nov-
orojenem kralju, se je vznemiril Herod in »ves Jeruzalem z njim« (Mt 2,3). In tudi 
danes bi brez dvoma povzročili precej vznemirjenja. Ne zaradi razkošne oprave, 
zaradi katere vas je ljudska domišljija naredila za kralje. Tudi ne zaradi sprem-
stva kamel in velblodov! Tako kot nekdaj v Jeruzalemu ljudje niso nič vedeli o 
Odrešeniku, tako danes ljudje nič nočejo vedeti o Njem! Že sama misel na Boga 
ljudi vznemiri, kaj šele, če kdo o Njem spregovori na glas. Ampak je hecno, in vi 
trije, ki ste trije modri, se boste brez dvoma nasmejali, da človek, ki se deklarira 
za ateista ter potemtakem trdi, da Boga ni in da vanj ne verjame, trepeče ob 
vsaki omembi Njegovega imena, Njegove podobe pa se boji kot hudič križa, če mi 
dovolite še malo dobesednega humorja! Gre res le za strogo upoštevanje ločitve 
Cerkve od države ali pa je po sredi strah, da ta, ki ga zanikuje, vendarle je?

In kar se tiče ločitve … Splošno znano je, da Cerkev ločitve ne pozna in je ne 
prizna, in ko se je poročila z državo, je bilo to za zmeraj! Tisti, ki bi se Cerkve radi 
znebili in ki toliko tulijo o ločitvi, bi pravzaprav morali dokazati ničnost zakona. Pa 
žal ne bo šlo, ker je bil zakon že izvršen! Na koruzništvo pa Cerkev ne bo pristala! 
Oh, jaz tako hudomušen, vi pa tako modri …

Upam pa, da vam v vaši modrosti ne bo prišlo na misel, da ustanovite svojo versko 
skupnost ali svetovnonazorsko združbo, če ste že ravno trije, kar bi zadostovalo 
za zakonsko ustanovitev. Če pa bi do tega prišlo, mi, prosim, javite, saj od srca 
rad pripadam Skupnosti, ki ima toliko modrosti in ponižnosti, da poklekne pred 
Bogom! 

Pa srečno pot! In oglasite se še kdaj s svojimi darovi modrosti tudi pri nas!

Po: Gregor Čušin – Na tretji strani

Marija, Božja Mati, 
Novo leto

pon 1 8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara

v  zahvalo sv. Trojici
Marija Marolt, obl.

  

Bazilij in Gregor tor 2 17:00 Fara starši Marolt, Veliki Vrh

Ime Jezusovo sre 3 17:00
18:00

Fara
Sv. Trojica

Amalija Kraševec, 30.dan
na čast sv. Jožefu in zahvalo za 3 nove maše

 SV. TROJICA, po maši: O BLAGOSLOVU

Angela čet 4 7:30  Fara za pokojne preseljene kočevske Nemce  bolniki: od 9,00 naprej

Prvi petek pet 5 16:00
18:00   

Sv. Trojica
Fara  

za nove duhovne poklice
Hribar Franc, Studenec, obl.




bolniki: od 8,30 naprej; ‘MLADINC ob20,15
celonočna molitev pri Fari po sv. maši Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Sv.Tr.-Mramo.
Bloke: Fara

Prva sobota, 
GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE
sob 6 16:00

18:00  
Sv. Trojica
Fara

za vero, srečo in zdravje
starši in Marijan Lenarčič

 17,00 otr. zb.;  

JEZUSOV KRST ned 7
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Gregor Petek, Ulaka, 7. obl.
v zahv. za 50 let skup. življ. Vladimira in Brane




I. Kraševec, Z. Korošec
A. Vimtar, F. Ivančič

Severin pon 8   18:00 Fara Nuška Žnidaršič, 2. obl.  večer ob sv. pismu, ob 19,00

Hadrian tor 9 18:00 Fara Marija Srnel, obl.

Gregor iz Nise sre 10 18:00 Fara Ivana Zgonc, 30. dan

Pavlin Oglejski čet 11 7:30 Fara po namenu

Tatjana, Tanja pet 12 17:00       Fara Lado Zakrajšček tečaj za zaročence v Cerknici Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: TopolVeronika sob 13 18:00 Fara Ema Palčič, Loški Potok  17,00 otr. zbor; 

2. ned. m. l. ned 14
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Pirman, Mramorovo in Bavdek
starši in sin Zakrajšek, Runarsko 4a




M. Žgajnar, M. Ponikvar
J. Anzeljc, I. Oražem

Absalom pon 15 18:00 Fara Franc Zakrajšek  večer za žene, ob 19,00

Marcel tor 16 18:00 Fara Zgonc

Anton (Zvonko) sre 17  16:30
18:00 

Metulje
Fara

za zdravje pri živini
Anton Oražem

  Bloke, po maši: O BLAGOSLOVU

Marjeta Ogrska čet 18 7:30  Fara za verne duše

Makarij pet 19 16:00
18:00  

Sv. Trojica
Fara

vsi + Drobnič
za duhovne poklice

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib.-Rožanče
Bloke: MetuljeCiprijan sob 20 18:00 Fara Jože Miklavčič, 10. obl.  17,00 otr. zbor;  

3. ned. med letom ned 21
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Eva in Lara
Karel Hitij, obl.




R. Žgajnar, T. Kraševec
C. Kovačič, R. Marolt

Vincencij pon 22  18:00 Fara Franc Pintar    

Urban tor 23  18:00 Fara Franc Drobnič   

Frančišek Saleški sre 24 18:00 Fara Tone Urbas

Spreobrnjenje ap. Pavla čet 25 7:30 Fara za duhovne poklice

Timotej in Tit pet 26 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za oznanjevanje
Rezka Mulc

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: L.Vrh-Bočkovo
Bloke: Nova vas 1-20Angela Merici sob 27  18:00 Fara  Vinko in st. Paternost  17,00 otr. zbor;  

4. ned. m. l. ned 28
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

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




V. Jerič, F. Seljak
M. Zidar, M. Grže

Valerij pon 29 18:00 Fara Jože Lah    starši prvoobhajancev ob 19,00

Jacinta tor 30 18:00 Fara za duh. poklice   

Janez Bosko sre 31 18:00 Fara Zgonc POVABLJENI K ZAKLJUČKU MARIJINEGA MESECA
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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 + Kljun in Štrukelj 1x darovali nn.; za Valetove 1x darovali nn.: za Ivico in Mojco 
Škrabec 1x darovali nn.

Pojdimo tudi mi 
Ko je angel pastirjem oznanil Kristusovo rojstvo, so ti opogumljali drug drugega: 
»Pojdimo torej v Betlehem pogledat to, kar se je zgodilo«. Pohiteli so tja in tam 
našli Kristusa, kakor jim je bilo rečeno: »Dete v plenice povito in položeno v jasli«. 
Pastirji so se srečali z Odrešenikom, »ki je Kristus, Gospod«. Izkušnja osebnega 
srečanja s Kristusom pastirje spremeni, da začnejo drugim pripovedovati o tem, 
kar so videli. Zato so pastirji ob vrnitvi »slavili Boga za vse, kar so slišali in videli«.

Upam, da bomo tudi mi druge ob božiču spodbujali, naj gredo v cerkev. Morda 
bomo kot pastirji govorili: »Pojdimo tudi mi!« Podobno kot pastirji smo mi pri maši 
slišali o Kristusovem rojstvu ter ga srečali. Sedaj se moramo podobno kot oni vrniti 
tja, od koder smo prišli, drugim pripovedovati o tem, kar smo slišali, in govoriti, da 
smo se srečali s Kristusom. Drug drugega navdušujmo za Kristusa in spodbujajmo 
k dobremu, ne pa da se oviramo ali predajamo malodušju in pesimizmu.

Ko so se pastirji vrnili iz Betlehema, je iz njih sijalo navdušenje, da so se drugi 
»čudili temu, kar so jim povedali«. Kdor se je resnično srečal s Kristusom, bo o 
njem govoril drugim in jih navduševal zanj. 

Prižgali smo lučke v naših domovih in okrog njih in s tem pokazali, da želimo 
sprejeti Kristusa. V božični noči smo se srečali z njim. Naj se zares rodi v našem 
srcu. Navdušeni in veseli ga ponesimo tudi drugim.

In konec se spet dotakne začetka …
Zaključilo se je še eno cerkveno leto in začenja se novo. Člani ŽPS smo se z novim 
pastoralnim letom začeli spraševati o temeljih naše vere. Naj bo začetek novega 
cerkvenega leta priložnost, da se o tem vprašamo mi vsi. Kaj je naša vera, na čem 
temelji, kaj nas potrjuje in kaj navdihuje …?

Miren naj bo vstop skozi adventni čas in poglobljena priprava na Božič. Čas je, 
da odložimo nepotrpežljivost, slabe misli in stvari, ki nam težijo dušo. Z Božjo 
pomočjo se napolnimo s prijaznostjo in pozitivnimi mislimi, stopimo bližje drug 
drugemu. Tako bo na božični večer lahko v polnosti zasvetila njegova Luč in os-
tala z nami vse leto 2018.

Veselo pričakovanje ter veliko milosti in sonca vam želimo člani ŽPS Sv. Trojica

O blagoslovu
Začeli smo s skupnim branjem, pogovorom 
in razlago knjige ZAZNAMOVANI ZA BOŽJI 
ZAPOVEDANI BLAGOSLOV. Osnovna misel 
je Jezusova trditev, da smo poklicani, da 
blagoslavljamo dobrotnike, nasprotnike 
in sovražnike in s tem postanemo deležni 
Božjega blagoslova. Srečanja se vršijo prvo 
ali tretjo sredo v mesecu, tako da so dosto-
pna vsem. Na prvo sredo je sv. maša pri Sv. 
Trojici ob 18. uri, nato pa po krajši slavilni 
molitvi delo ob knjigi, ki jo lahko dobite pri 
župniku. Podobno se ponovi na tretjo sredo 
v župnišču na Blokah. Prijave niso potrebne, 
dobro pa je imeti s seboj knjigo in določeno 
poglavje (sedaj tretje) prebrati.

Tečaj za zakon v januarju
Tečaj za zakon v naši dekaniji Cerknica se bo začel 12. januarja ter bo imel skupaj 
6 zaporednih srečanj. Vršil se bo v prostorih župnišča Cerknica, Tabor 6, ob pet-
kih od 18. do 20. ure. Prijave čim prej na zupnijabloke@gmail.com. Lepo vabljeni!

Zrelo 
očetovstvo
Pridobivaj si avtoriteto 
pred otroki
Biti oče pomeni biti na voljo družini in otrokom 
ter jim odgovorno služiti. Samo odgovoren oče 
lahko svoje otroke nauči odgovornosti. Očeto-
va avtoriteta ni privilegij, temveč služenje. Mož 
ne postane oče zato, da bi mu otroci stregli, 
ampak da bi on služil njim in se jim razdajal 
(prim. Mt 20,28). Oče si pridobiva avtoriteto 
z odgovorno ljubeznijo, skrbjo in služenjem 
otrokom.

Vsak oče se mora zavedati pomena svoje 
avtoritete. Otrok očetovo avtoriteto potrebuje 
in je do nje upravičen. Oče, ki v očeh otrok nima 
avtoritete, jim ne more dajati občutka varnosti 
in opore ter jih učiti življenjskih modrosti. In če 
avtoriteto zlorablja za svoje ugodje, otroci ne 
bodo sprejeli njegovih stališč in nasvetov.

Uči otroke premagovanja 
notranjih in zunanjih težav
Pomembna očetova naloga je naučiti otroke 
»umetnosti bojevanja« v najbolj plemenitem 
smislu. Pravo življenjsko veselje je sad prema-
govanja notranjih in zunanjih težav. Vsi se 
moramo boriti na dveh »frontah« – notranji 
in zunanji. Notranji boj bijemo proti lastnim 
slabostim, skušnjavam, nestanovitnosti, nag-
njenosti k begu pred težavami in tako dalje; 
zunanjega pa v svetu, kjer poskušamo doseči 
čim boljšo izobrazbo in službo, se spopadamo s 
krivicami, rivalstvom in podobno. S tem bojem 
»za svoje« skušamo sebi in svojim zagotoviti 
dostojno in pošteno življenje. Oče je dolžan 
svoje otroke braniti. Njegova posebna nalo-
ga pa je, da jih nauči bojevati se proti lastnim 
slabostim in živeti v sožitju z drugimi. Naučiti 
jih mora ne samo zmagovati, ampak tudi spre-
jemati poraze. Sprejemanje neuspehov je večji 
dokaz moči kot doseganje uspehov.

Vir: Božje okolje 1/2017, str.11 

Moška skupina se sreča v nedeljo, 
7. 1. 2018, ob 18.30 v župnišču!

AVTOBUS – »Tu imate svojega sinka,« pravi šofer šolskega avtobusa mamici, ki na 
postaji čaka otroka. – »Toda to ni moj sin,« odvrne mama. – »Gospa, predlagam, da 
ga vzamete, samo ta je še ostal.« 

KEMIJA – Ko pride Mihec iz šole, ga mama vpraša: »Kaj ste pa danes delali v šoli?« – 
»Pri kemiji smo delali poskuse z eksplozivnimi snovmi.« – »Lepo. In kaj naj bi počeli 
jutri v šoli?« – »V kateri šoli?«

Opereta Miklavž prihaja
V soboto, 3. decembra, so nam pevci in igralci iz Cerknice pripravili kvalitetno 
predstavitev vrhunskega glasbenega dela Miklavž prihaja pokojnega duhovnika, 
profesorja in velikega glasbenika dr. Jerka Gržinčiča. 

Doma v Klani blizu Reke je pred 2. sv. vojno postal salezijanec in v Zagrebu de-
loval kot duhovnik. Ker je bil zelo uspešen pri delu z mladimi, imel je celo mla-
dinski pihalni orkester, je bil trn v peti takratnemu režimu. Obsojen je bil na 20 
let ječe ali pa da se odpove duhovništvu. Po nasvetu takrat še živečega kardinala 
Stepinca se je odločil za drugo, postal profesor fizike in matematike v nekem hr-
vaškem obmorskem mestu. Po upokojitvi, takrat se je zunanja oblika komunizma 
že zrušila, je obnovil svojo duhovniško obljubo ter šel za 5 let v misijon v Ekvador, 
potem pa se vrnil v Slovenijo. Umrl je v Ljubljani, še ne star 80 let. 

Zgodba operete Miklavž prihaja se najprej odvija v nebesih, kjer se angeli s po-
močjo nebeških obrtnikov, čevljarja in krojača, pripravljajo na odhod na zemljo. 
Tja bodo spremljali Miklavža, ki bo obdaril predvsem revne otroke. Drugi del 
se odvija v peklu, kjer Lucifer s svojo skupino parkeljnov ravnokar, s pomočjo 
peklenskega-satanskega časopisa, razglasi 10 hudičevih zapovedi. Ko izvedo, da 
gre Miklavž na Zemljo, se tudi oni odločijo za to pot. Toda božja moč in ljubezen 
sta večji in peklenska tolpa ju ne more premagati, tako da lahko Miklavž v miru 
razdeli svoje darove.

Res hvala našim gostom za odlično igro, petje in maske ter velikemu glasbenemu 
užitku, h kateremu smo bili povabljeni farani obeh naših župnij.

Ples kot molitev
Hvalite Gospoda z bobnim in plesom … (Ps 150,4)

Že v času pred Kristusom so Judje s plesom slavili Gospoda. 
Nekako se nam zdi čudno, kako naj bi ta, včasih pregrešna, 
aktivnost lahko bila tudi molitev.

Tudi sama sem šla, saj me je zanimalo, kakšen naj bi bil ta 
ples. Vsake novosti se kar nekako bojimo.

Bilo je čudovito! Ob lepi glasbi in petju iz CD-ja smo ob vodenju in štetju korakov 
na začetku zaplavali v hvalnico Bogu in čudovitemu stvarstvu, ki nas obdaja. Umiri 
se misel, sprosti se telo in po začetnem krču postane vsak korak res molitev.

Če dobro sledimo in se uglasimo – sprostimo ob petju v cerkvi – nas že to ve-
likokrat premakne z mesta in zaziblje telo. Takšne so predvsem mlajše, slavilne 
pesmi, za nekatere bolj enostavne, ki jih pojemo na srečanjih Prenove v Duhu.

Udeleženka

ZA MLADE

Izročam se ti v 
novem letu
 
Moj Oče, izročam se ti, 

stori z menoj, kar ti je všeč.

Karkoli že boš storil, za vse se ti zahvaljujem.

Na vse sem pripravljen, vse sprejmem. 

Če se tvoja volja izpolni na meni 

in na vseh tvojih ustvarjenih bitjih, 

ne hrepenim po ničemer več, moj Bog.

V tvoje roke izročam svojo dušo. 

Dam jo tebi, moj Bog, 

z vso ljubeznijo svojega srca, ker te ljubim 

in ker me ta ljubezen vodi, 

naj se ti prepustim, 

naj se z neskončnim zaupanjem izročim v 
tvoje roke. 

Kajti ti si moj Oče. 

Amen.

Charles de Foucauld, 

Youcat – Molitvenik za mlade

Človek, ki ve, da mu nov 
dan utegne prinesti kaj 
odločilnega, vstane že 
pred svitom, da ne bi 
ničesar zamudil. Pri luči 
se pripravlja na svoje delo 
… Tako ravna tudi kristjan 
to jutro novega leta. Novi 
dan ga najde popolnoma 
v službi Bogu, ki podarja 
ta dan, kot je naklonil vse 
prejšnje dneve.

(Maurice Bovet)


