
·  1  ·

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Marec 2018

Kdo je kriv?
Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti,

po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe! 

Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti!

(Palm 51,3)

 
Kralj David reče: »Grešil sem«. Ne išče opravičil v miselnosti tistega časa, ki je 
dovoljevala kralju, da je delal, kar je hotel. 

David reče: »Grešil sem.« Nad tem bi se morali zamisliti.

Danes so vedno krivi drugi. Težko otroštvo. Propadlo okolje. Prejeta vzgoja. 
Duhovnik, ki je vcepljal občutke krivde. Slabi prijatelji, ki so človeka zapeljali na 
kriva pota. Papež, ki ne prilagodi morale javnomnenjskim raziskavam. Televizija, 
ki je eno samo nasilje in seks. Sindikalisti, ki trdijo: »Vedno je kriv slab gospodar.« 
Feministke, ki so ženskam odvzele skromnost in sramežljivost. Politiki, ki se ne 
borijo proti brezposelnosti. Sociologi, psihologi in psihoanalitiki, ki učijo: »Greh 
ne obstaja.« 

Kriva je družba. Predvsem družba. 

Kdor ne zna reči »Grešil sem«, se ne more spreobrniti, ne more prositi odpuščan-
ja, ne more biti odrešen.

Po: 365 + 1 dan s Teboj

Ponižen človek se ne boji 

neuspeha. Dejansko se ne boji 

ničesar, niti sebe, kajti popolna 

ponižnost vključuje popolno 

zaupanje v moč Boga, pred 

katerim nobena druga moč nič 

ne pomeni in za katerega 

nobena stvar ni ovira. 

Ponižnost je najzanesljivejše 

znamenje moči. 

(Thomas Merton)

– Marec 2018 –
Albin čet 1 7:30  Fara Franc Pintar  bolniki: od 9,00 naprej

Neža Praška, 1. petek pet 2 16:00
18:00   

Fara
Sv. Trojica

na čast Sv. Duhu
Intihar in Drobnič,                seminar Sv. Duh, III.




bolniki: od 8,30 naprej
Bloke: ob 22,00 začetek celonočne molitve Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Štor–Andrej
Bloke: V. Bloke 21-40Kunigunda, 1. sobota sob 3 16:00

18:00  
Sv. Trojica
Fara

Mariji v zahvalo
Anton Lužar, obletna

 17,00 otr. zb.

3. postna ned.
Križev pot – Sv. Trojica 

ob 14h
ned 4

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in mrtve farane obeh župnij
Lojze Šivec, 50. obl.
Alojzij Korošec, um. v Avstraliji




Albina, Andraž Ponikvar
B. Zakrajšek in S. Rot           ob 18,30 moška skupina

Hadrijan pon 5 18:00 Fara Vlado Anzeljc  ob 19:00 – Božja beseda za odrasle

Miroslav tor 6 18:00 Fara Franc Pintar

Perpetua in Felicita sre 7 18:00 Fara na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše

Janez od Boga čet 8   7:30 Fara družina Koren

Frančiška Rimska pet 9 16:00
18:00    

  Fara
Trojica

Neža in starši Marinček
na čast Svetemu Duhu,         seminar Sv. Duh IV.

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:  Sleme
Bloke: Vel. Bloke 41 ...40 mučencev sob 10 18:00 Fara Franc Primožič, Studenec, 5. obl.  17,00 otr. zbor

4. postna ned.
Križev pot –  Ravne 

ob 14h
ned 11

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in mrtve farane obeh župnij
Ivan Hitij, 2. obl.
Zofija Lužar




K. Kostanjšek, H. Primožič
M. Ivančič; J. Namre

Justina pon 12 18:00 Fara Janez in Antonija Lah  ob 19:30 – starši birmancev

Kristina tor 13 18:00 Fara v zahvalo Sveti Trojici

Matilda sre 14 18:00 Fara Lojze Lavrič

Klemen čet 15 7:30  Fara za verne duše

Hilarij Oglejski pet 16 16:00
18:00  

Fara
Sv. Trojica

Terezija Mulc
za odprtost Svetemu Duhu, seminar sv. Duh V.

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Poljš-Zav
Bloke: Studenec Patrik, Jerica sob 17 18:00 Fara starši Kovačič, Strmca  Sv. Trojica: ob 22,00 začetek celonočne mol.

5. postna ali tiha
Družinski križev pot – 

Sv. Urh ob 14h
ned 18

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in mrtve farane obeh župnij
Marjeta Turk
Stane Milavec, obl.




T. Primožič, J. Kraševec
U. Ulčar, M. Ponikvar

Jožef, Jezusov rednik pon 19  16:00
18:00 

Sv. Trojica
Fara

 za pripadnike moškega spola
Jožef in Mary Ponikvar

 
 19:00 – večer za žene

Klavdija tor 20  18:00 Fara za srečno zadnjo uro   

Serapion sre 21 18:00 Fara Bojan Marolt in njegova sestra Mojca

Lea čet 22 7:30 Fara po namenu

Rebeka pet 23 16:00
18:00

Fara
Sv. Trojica

za birmance
Zofija Otoničar,                    seminar Sv. Duha VI. Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Runarsko

Gospodovo oznanjenje 
(letni čas)

sob 24 16:00 
18:00

Sv. Trojica
Fara

Mariji v zahvalo za zdravje
Franci in Marija Modic, obl.

 17,00 otr. zbor;  

6. postna – cvetna ned 25
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in mrtve farane obeh župnij
Janez Kraševec
Jože in družina Namre




I.  Kraševec, Z. Korošec           12:45 spoved pri Sv. Trojici
                                                       14:00 spoved pri Fari

Lara pon 26 19:00 Fara za +sorodnike  

Rupert tor 27 19:00 Fara po namenu   

Bojan sre 28 19:00 Fara za verne duše  BLOKE:: Čiščenje cerkve ob 9.00 , če bo potebno še ob 16,00

Veliki  četrtek čet 29 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

v zahvalo za dar sv. Evharistije
Ivan Mihelčič




M. Žgajnar; M. Ponikvar
A. Ponikvar; S.Vrtačnik

Veliki petek pet 30 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

obredi velikega petka
obredi velikega petka Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Domači
Bloke: DomačiVelika sobota sob 31  20:00

20:00
Sv. Trojica
Fara

za duhovne poklice
za Antona Drobnič




R. Žgajnar, T. Kraševec, F. Seljak
H. Knavs, S. Korenjak, R. Korenjak

Velika noč ned 1
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

vstajenje in procesija, za ž. in pok. farane o. ž. 
vstajenje in procesija, za +Štritof in Mramor
Anton Oražem, 2. obl.





S. in R. Korenjak
I. Kuclar, J. Žnidaršič
J. Ponikvar; A. Premrov
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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

Skavti
Poslanstvo  ZSKSS (Zveza Slovenski katoliških skavtov in skavtinj) je s pomočjo 
skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, 
čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da 
bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani kraje-
vnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Temelj skavtskega vzgojnega delovanja je devet vrednot, ki jih uresničujejo na 
šestih področjih osebnostnega razvoja, prilagojenih starosti članov. Vrednote 
vzgajanja so: optimizem in veselje od življenja, čut za drugega, prijateljstvo, 
ljubezen, telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje, svoboda, 
odgovornost in kritično mišljenje, ustvarjalnost in pobudništvo, spoštljiv odnos 
do narave, čut do domovine in odnos do družbe, povezanost s svetom, vera in 
pripadnost Cerkvi.

V sosednji župniji Loška dolina so mladi že vrsto let aktivni in delujejo v okviru 
Stega »JAMSKI MEDVED«.   V naših dveh župnijah še ni organiziranega vodenja, 
a to še ne pomeni, da ni aktivnih skavtov. Z veseljem lahko povemo, da letos 
18 otrok obeh naših župnij obiskuje vsak teden srečanja skavtov v Loški dolini. 
Nekateri izmed njih so že voditelji, drugi so že več let skavti in tretji so začetni-
ki, a vsi so navdušeni in polni skavtskega duha. Glede na število vključenih naših 
otrok lahko rečemo, da se skavtski duh širi tudi na bloški planoti in prav je tako.

Samo za malo skavtskega duha in razkritje lepote te organizacije pa vam zapišem 
še njihovo skavtsko molitev, ki jo ima veja Volčičev in volkuljic (otroci stari od 8 
do 10 let).

Gospod naj te srečam v vsakem jutru in večeru, v vetru in soncu, sredi trat in stu-
dencev, gozdov in planin. Naj te ljubim v vsakem človeku in ti ostanem zvest v 
svojih dolžnostih. Amen.

Še naprej o skavtih

Molitev k Magdaleni Gornik
Vsemogočni Bog, Oče luči,

od tebe prihaja vsak dober dar.
Svojo služabnico Magdaleno Gornik

si obdaril s čudovitimi darovi 
mističnih milosti in bogoljubnega življenja.

Usliši naše molitve in poveličaj jo,
da bo pred vesoljno Cerkvijo 

prišteta k zveličanim.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu.

Dobri Bog, po priprošnji Magdalene Gornik
podeli milost ozdravitve g. ....!

(Doda se lahko še kakšna molitev.)

Sveta birma
Sveta birma bo v nedeljo 15. 4. 2018  pri Fari, za obe župniji ob 
10,00. Dodan pa še poseben prelog: pri nedeljski oznanilih naj se 
preberejo še svetniki, ki godujejo v tistem tednu.  MŽ

Seminar o Sv. Duhu
Seminar o Sv. Duhu, prebujenju, ki se vrši vsak petek ob 19,00/po maši/ pri Sv. 
Trojici, še vedno vabi. Poleg vsebinskega sporočila in knjige:.Vstopi v življenje, so 
pomembni tudi ’pričevalci’-običajni verniki, ki so Sv. Duhu dovolili, da jih je nagovo-
ril, prenovil, običajno ozdravil na telesu, a vedno na duhu.

Spovedovanje
ZA VELIKO NOČ bo spovedovanje na cvetno nedeljo popoldne, čaščenje Jezusa v 
Božjem grobu in blagoslov jedi pa kot vsako leto.

Zrelo očetovstvo
Vsak dan otrokom posveti nekaj časa
Očetovstvo vse od otrokovega prihoda na svet od očeta zahteva čas. Eden od 
najbolj dragocenih darov, ki jih oče lahko da svojemu otroku, je,da mu vsak dan 
posveti nekaj čas. Tega ne more zamenjati ali nadomestiti z ničemer drugim. Po-
manjkanje časa, preživetega z očetom, slabo vpliva na otrokov čustveni, intelek-
tualni in duhovni razvoj. Še posebej zaradi ega trpijo sinovi. Zaradi prezaposlen-
osti očetov je posvečanje zadostnega časa otrokom danes eden največjih izzivov 
očetovstva. Številni očetje za otroke nimajo časa. Rešitev ni v tem, da z njimi veliko 
časa preživijo v določenih obdobjih, potem pa spet dolgo nič. Očetovstvo zahteva 
redno, vsakdanje posvečanje pozornosti otrokom.

                                                                                 …

Čeprav se veliko mož slabo znajde v očetovski vlogi, niso izgubili želje po vzgajan-
ju otrok. Očetovsto je predvsem služenje otrokom. To ni le tradicionalna vloga in 
naloga, ki se prenaša iz roda v rod, ampak vzvišeno poslanstvo in poklic, ki – bolj 
kot kdajkoli – zahteva predanost, odpoved samemu sebi in moško ustvarjalnost, 
predvsem pa globok odnos z Bogom Očetom. 

Vir: Božje okolje 1/17,12/

Moška skupina vabi, v nedeljo 4. marca ob 18,30!

Pesem na čast sv. Jožefu
(po melodiji lepa si, lepa, Roža Marija)

SVETEGA JOŽEFA VERNO ČASTIMO 
V ZVESTI LJUBEZNI GA VERNO ČASTIMO 
BODI POZDRAVLJEN SVETI MOŽ, 
VZOR IN PRIJATELJ TI NAM BOŠ 

VELIK SI, JOŽEF IN SLAVEN V SVETOSTI, 
UČI NAS PRAVE ŽIVLJENJSKE MODROSTI 
božjim načrtom ves predan, 
služil si bogu noč in dan. 

MOŽ SI BIL ČISTI DEVICI MARIJI, 
ZVESTO SI SLUŽIL SKRIVNOSTNI RESNICI 
BOŽJI NAJ SI NAJ PRIDE NA SVET LE 
OD BOGA DUHA SPOČET

OBISK – Mravlja, kobilica in stonoga so se dogovorile, da se dobijo v stanovanju 
mravlje, da v miru popijejo kavo in malo poklepetajo. Kobilica in mravlja čakata 
debelo uro. Končno vsa zadihana vstopi stonoga. – »Pa kje si bila tako dolgo?« 
vpraša mravlja. – »Če pa je bil zunaj napis: Prosim, očistite čevlje!«

ČAJ – Blondinka v baru: »Oprostite, kaj je hibiskus?« – »Čaj.« – »Potem mi prine-
site kamilični hibiskus.«

DRUŽINA – »Mama, kako so nastali starši?« vpraša deklica. »No, Bog je ustvaril 
Adama in Evo. Potem sta imela otroke in sta postala starša, nato so njuni otro-
ci imeli otroke in postali starši in tako naprej.« Čez dva dni deklica zastavi isto 
vprašanje očetu, ki ji odgovori: »Glej, pred milijoni let so se opice počasi razvijale, 
dokler niso postale bitja, kakršna smo mi danes.« Deklica se začudeno obrne 
k mami in vpraša: »Kako je to mogoče, mama? Ti si mi rekla, da je prve starše 
ustvaril Bog, ata, pa mi pravi, da so se razvili iz opic?« Mama ji odgovori: »Čisto 
preprosto: jaz ti govorim o svoji družini, ata pa o svoji!«

ŽPS Sveta Trojica
Seja je bila konec januarja, v župnišču. Od desetih 
se le dava nist mogla udeležiti

Po uvodni molitvi  nam je g. župnik zastavil 
vprašanje: "Ali je naša župnija prijazna družinam?"

Najprej smo se vprašali, kaj pomeni prijazna druži-
nam. Je nedeljska sveta maša prezgodaj?

Podano je bilo mnenje, da je v župniji dovolj dejav-
nosti v katere se lahko vključijo otroci in družine.  
Po sveti maši se mnogi zadržimo pred cerkvijo in 
poklepetamo, se družimo. Ne pa vsi, nekateri se 
takoj odpeljejo domov. Do desetih lahko pridemo 
domov, tudi,  če postojimo še nekaj minut pred 
cerkvijo. Tudi to je prednost sv. maše ob 8:30 uri.

Člani obeh župnij so povabljeni v Ljubljani, bo  v 
soboto 10. 3. 2018, od 9.00 do 13.00 ure, kjer 
bo pogovor o »Življenje v župniji v prihodnosti.« 
Udeležbo do 6. 3. potrdite župniku.

Nato smo se pogovarjali ob vprašanjih: 

Koliko in kdaj se v družini pogovarjamo o župni-
ji, o Cerkvi, o molitvi? Koliko se pogovarjamo o 
Bogu in božjem v vsakdanjem življenju, ob raznih 
priložnostih, ob delu na vrtu, polju, na sprehodu, 
ob pogledu na lepoto narave?

To je zelo pomembno, da bi otroke naučili čudenja vsemu lepemu, spontane mo-
litve, da bi v vsem videli Boga.

Kolikokrat v družini pokrižamo otroke, drug drugega, blagoslavljamo?

Vedno, ko kdo odhaja od doma, je pred kakšno težko odločitvijo ali opravilom. 
Pravzaprav vsak dan. Spremljamo drug drugega s tiho molitvijo, blagoslovom. Z 
zahvalo Bogu ob srečni vrnitvi, ob dobro in uspešno opravljeni nalogi.

Otroci se sedaj že od malega učijo uporabljati in brati sveto pismo. To je velik 
blagoslov. Starejši v otroštvu, nekateri tudi v mladosti, nis(m)o imeli te izkušnje, 
zato se je potrebno sedaj učiti moliti in premišljevati ob svetem pismu.

Koliko poznamo svoje krstne zavetnike? Ali praznujemo svoj god?

Povabljeni smo bili na postno duh spodbudo, to je Seminar za Izlitje Svetega Du-
ha,ki  se prične 16. 2. 2018 pri Sveti Trojici za obe župniji/po večerni maši ob19,00.  
Namen je: klicati Sv. Duha, poživiti milost, ki jo nosimo v sebi. Saj ga vsako nedeljo 
pri molitvi Vere, imenujemo ’Gospoda, ki oživlja’. 

“Poznam ljudi, ki imajo vedno smehljaj na ustnicah, 
ki širijo okrog sebe vedrino, ki prav malo razkazujejo 
breme, ki ga nosijo, ki se pogumno spoprijemajo s 
preizkušnjami. To je krščanska svetost, ki odkupuje 
mnoga življenja in pridobiva nešteto spreobrnjenj.”

Carlo Maria Martini


