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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

September 2018

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · september 2018 –

Postavite otroka v sredo med vas
V Božji besedi beremo, da so se apostoli nekoč prepirali med seboj o tem, kdo 
med njimi je največji, a Jezus na sredino med nje postavi otroka. Kako pomenl-
jivo dejanje! Ali ni hotel s tem pokazati, kam otrok v resnici spada – v sredino, v 
središče naše pozornosti, ljubezni, zanimanja, skrbi in prizadevanja. Otrok je v 
središču vsake družine in mora biti v središču vseh vzgojnih pobud. V središču, 
ko oblikujemo in izbiramo radijske in televizijske programe. V središču skrbi za 
prometno varnost. V središču socialnih pobud, razmišljanj in odločitev ... Otrok 
je sveta stvar, so rekli že stari Rimljani. Četudi niso poznali Kristusovega nauka in 
niso vedeli za Božje otroštvo, so že po naravi kljub nekaterim poganskim navad-
am imeli otroka za sveto bitje z nedotakljivim dostojanstvom.

In kakšno mesto ima v današnji slovenski družbi ljubezen do otroka, spoštovan-
je njegovega nedotakljivega dostojanstva vse od spočetja naprej? Pa njegova 
prihodnost? Za ogledalo si danes vzemimo Prešerna. V pesmi Nezakonska mati 
slišimo pretresljivo vprašanje mlade matere, ki se je vsi sramujejo in so jo pustili 
na cedilu: »Kaj pa je tebe treba bilo, / dete ljubo, dete lepo, / meni mladi deklici, 
/ neporočeni materi?« Odgovor na to tesnobno vprašanje najde mati v otrokovih 
očeh, v katerih sluti odsev nebes, odsev Boga: »Meni nebo odprto se zdi, / kadar 
se v tvoje ozrem oči, / kadar prijazno nasmeješ se, / kar sem prestala, pozabljeno 
je.« Končno zaupa otrokovo usodo Bogu in se ne meni za to, kako jo vsi obsojajo. 
Zase sklene: »Al te je treba bilo al ne, / vedno bom srčno ljubila te.«

A naše ravnanje in javno mnenje navdihuje vse prej kot ljubezen do otrok. Pre-
plavlja ga samouničevalna miselnost, potegovanje za to, »kdo je večji in močne-
jši«, da lahko odloča in sodi o drugem, hkrati pa primanjkuje spoštovanja mater-
instva, starševstva, pritrjevanja življenju in veselja nad njim.

Prosimo Božje pomoči, da ponovno postavimo otroka medse in v Jezusovem 
nauku najdemo prave poudarke za življenje.

In sedel je,poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti prvi, bodi izmed 
vseh zadnji in vsem služabnik.«

In vzel je otroka,ga postavil v sredo mednje, ga objel ter jim rekel: »Kdorkoli spre-
jme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme;in kdor mene 
sprejme,ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je poslal.« (Mr 9,35–39)

Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda nam jasno pove, kakšna je drža 
pravega kristjana: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem 
služabnik.«

To je pot, ki se ji svet posmehuje in jo zato zavrača. Mi pa vemo, da je samo to 
prava pot, vendar smo kljub temu pogosto sebični in se postavljamo na mesto 
Boga. Samo molitev in prava ponižnost pred Bogom nas bo tega osvobodila. Pro-
simo ga, da nam pri tem pomaga.  Po: Ozare – TV Slovenija

Egidij (Tilen) sob 1 20:00 Fara Lojze Hostnik  Čiščenje: Sv. Tr.:  Štor.-Andr.     Bloke: Vel. Bloke 41–

22. nedelja med letom 
(angelska)

ned 2
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Volčje

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ana Kovačič
na čast sv. Volbenku za sosesko




V. Jerič, F. Seljak
domači

Gregor Veliki, p.p.-uč. pon 3 sv. maša drugje   

Rozalija (Zalka), dev. tor 4 19:00 Studeno  zaobljubljena sv. maša   

Mati Terezija, red. sre 5 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše  Vabljeni vsi molivci obeh župnij

Zaharija,  pr. čet 6 7:30 Fara za duh. poklice  


Obisk bolnikov po 9:00
ADORACIJA OD 20,30-21,30 v kapeli Bloke

prvi petek pet 7
16:30
18:00
19:15

Ravnik
Sv. Trojica
Fara

poljska maša za Ravnik
Ludvik Štritof, obl. (spoved pred mašo)
Terezija Mulc (spoved pred mašo)




Obisk bolnikov po 9:00
Nočna molitev pred Najsvetejšim po 
večerni maši v kapeli do 7,00 zj. pri Fari

Čiščenje v 
soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Studenec

Rojstvo Device Marije, 
Serafina, red.,prva sobota

sob 8   
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
Runarsko
Fara

Alojzij Korošec, u. v Avstraliji
Mariji na čast in v zahvalo 
starši Zgonc, Radlek

23. ned. med letom, 
Peter Klaver

ned 9
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Runarsko

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Ponikvar
na čast Marijinemu rojstvu za sosesko




I. Kuclar, J. Žnidaršič 
domači

Nikolaj Tolentinski, spk. pon 10 19:00 Fara Franc Pintar 


Ob 17,30 predstavitev Kateheze Dobrega Pastirja
Ob 20,00 skupina za Sv. pismo za odrasle

Bonaventura, red. tor 11 18:30 Velike Bloke Rok Zakrajšek  Ob 17,30 srečanje za starše veroukarjev

Marijino ime sre 12 19:00 Fara Alojzij Marolt, obl.   

Janez Zlatousti, šk., uč. čet 13 7:30 Fara na čast angelom varuhom



ADORACIJA OD 20,30-21,30 v kapeli Bloke
Vpis za verouk za vse razrede: od 16,00 do 19,00

Povišanje sv. Križa pet 14
17:00
18:00
19:00  

Metulje
Velike Bloke
Sv. Trojica

Alojzij Lavrič
Ivana Hiti, 30. dan
Janez Tekavec, obl.

 Vpis za verouk za vse razrede: od 15,00 
do 16,40

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polš.-Zavrh
Bloke: Runarsko

Žalostna Mati Božja sob 15 19:00 Fara Ponikvar Jakob in Angela  Celonočno bdenje pred SRT od 22h naprej

24. ned. med letom ned 16
7:00
8:00
9:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za družino Seljak
Lara in Iva




M. in L. Hiti
S. Rot in J. Namre

Robert Bellarmin, šk., uč. pon 17 19:00 Fara za zdravje in blagoslov Milanove družine  Ob 20,00 skupina za žene

Jožef Kupertinski, duh. tor 18 19:00 Fara Ivan Mihelčič   

Januarij, šk., muč. sre 19 19:00 Fara             Andrej Lah

Andrej Kim, muč. čet 20 7:30 Fara na čast Svetemu Duhu  ADORACIJA OD 20,30-21,30 v kapeli Bloke

Matej, ap., ev. pet 21
17:00
18:00
19:00

Sv. Trojica
Velike Bloke
Fara

Frančiška in Anton Zalar
za srečno zadnjo uro
Stane Lužar, 6. obl.

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.troj.-
Mram.Bloke: Ravne 

Mavricij, muč. sob 22 19:00 Fara Matija in Jožica Marinček

25. ned. med letom, 
Slomškova, katehetska

ned 23
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože (8. obl) in Marija (17. obl) Korošec
Simon Zalar, 10. obl.




A. Hiti in S. Kraševec
M. Ivančič in U. Ulčar

Anton Martin Slomšek, šk. pon 24 19:00 Fara Jani Brus  

Nikolaj iz Flue, kmet tor 25 19:00 Fara družina Kranjc, Studeno 8   

Kozma in Damijan, muč. sre 26 19:00 Fara Rafael Škrabec, 1. obl.

Vincencij, ust. laz. čet 27 7:30 Fara po namenu   ADORACIJA OD 20,30-21,30 v kapeli Bloke

Venceslav, Lovrenc, muč. pet 28 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

st. Otoničar, Ulaka
Anzeljc Franc, 10. obl. studenec

 Čiščenje v soboto
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: domačiMihael, Gabriel,Rafael

dan celodnev. češčenja
sob 29 9:00

18:00
Fara
Fara

na čast Sv. Reš. Telesu, izpostavitev 
sklep celodnevnega češčenja, Lojze Hostnik

26. ned. med letom ned 30
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za žive in +Kristanove
na čast sv. Mihaelu za sosesko (gost 
novomašnik br. Miro)




S. in M. Kraševec
M. In A. Ponikvar
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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

Naš oratorij – naš misijon
Konec avgusta so se pri Sveti Trojici nahajali pravi Indijanci. To je bilo pleme otrok 
in animatorjev, ki ga je vse dni spremljal spomin na misijonarja Friderika Ireneja 
Barago. Naše geslo je bilo "Le eno je potrebno - voditi ljudi k Bogu". Otroci so 
imeli veliko priložnosti za učenje indijanskih veščin (streljanje na bizona, ples, 
izdelava zapestnic, poslikava indijanskih majic), naučili smo se nekaj novih besed 
in zdaj vemo, da je naš cilj nekoč priti v 'vakising' (nebesa). Za konec smo se 
odpeljali na izlet v Rakitno in se v nedeljo poslovili s slovesno sveto mašo.

Hvala vsem animatorjem za trud, staršem za zaupanje, gospema Martini Ivančič 
in Ireni Kraševec za kuhanje kosil, za močno finančno podporo družini Grže in 
občinama Bloke ter Cerknica, Aljažu Kraševcu, šoferju F. Miklavčiču, ge. Fani 
Seljak, gostilni Lovec, posebna zahvala pa še župnikoma župnij Bloke in Sv. Vid. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, molili, nas podpirali (predvsem družinam 
animatorjev). Upamo, da se prihodnje leto spet vidimo na oratoriju!

Vaši animatorji

Zakonski piknik
V župnijah Bloke in Sv. Trojica delujeta dve zakonski skupini, ki se mesečno sreču-
jeta.To smo  možje in žene, ki nam ni vseeno, kaj se dogaja z našimi družinami in 
bi radi zase in za svoje otroke odgovorno poskrbeli ter se pripravili na življenjske 
izzive. Dober odnos med možem in ženo ni samoumeven, pač pa ga je treba gra-
diti vsak dan!

V času počitnic pa se družine zberemo na skupnem   pikniku, ki ga začnemo s 
sveto mašo in nadaljujemo  v sproščenem vzdušju ob dobri hrani in pijači. Tudi 
letos smo se v juliju in avgustu zbrali v Velikih Laščah in na Studenem. Skupaj se 
družimo, smejemo, igramo in  pojemo. Najbolj pa nas dvigne tekmovalni duh 
med družinami in zakonci v različnih športih (nogomet, balinanje..)

Vabimo tudi nove družine, da se nam pridružite v gradnji odnosov, za katere je 
vredno živeti in jih prenašati naprej!   Tatjana Marolt

KRAVA – Učiteljica v šoli naroči: »Učenci, narišite poljubno sliko in mi jo oddajte 
na koncu pouka!« Ob koncu pouka vsi oddajo risbe, le Janezek odda prazen list 
papirja. Učiteljica ga začudeno vpraša: »Kaj pa si ti narisal Janezek?« – Janezek 
urno odgovori: »Ja travo in kravo.« – »In kje ti tu vidiš travo?« ga vpraša učiteljica. 
– »Krava jo je pojedla.« – »In kje je potem krava?« ga dalje vpraša učiteljica. – »Ja, 
krava je pa šla, ker ni bilo trave.« odgovori Janezek.

AKVIZITER – Pri vratih pozvoni. »Dober dan fantek, je oče morda doma?« vpraša 
akviziter. – »Ni ga.« – »Kje pa je?« – »Ne vem, ga grem vprašat.«

PREPEVANJE – Žena je obiskovala ure petja, doma pa je pridno vadila. Toda 
vedno, kadar je vadila petje doma, je mož stal na balkonu. »Zakaj vedno stojiš na 
balkonu, ko jaz vadim petje ???« ga je nekega dne vprašala. –»Ja, zato, da sosedje 
ne mislijo, da te pretepam.«

Ministranti
V sredo, 15. 8. smo se Bloški 
ministranti odpravili v Bo-
hinj. V četrtek smo se najbolj 
zagnani povzpeli do vrha 
Triglava, ostali pa so prišli do 
Vodnikove koče pod Trigla-
vom. V petek smo se kopali v 
Bohinjskem jezeru, v soboto 
pa smo dopoldne iskali zak-
lad, popoldne pa  se odpravili 
proti domu. Bilo je res super! 
Bloški ministranti

Začetek verouka in vpis
Katehetska nedelja, 23. 9.: Vse veroukarje vabimo, da vsak prinese ta dan  k sv 
maši neko stvar, predmet  v zvezi s šolo, veroukom ali kakršnokoli drugo dejav-
nostjo, ki jo bo opravljal v letu 2018/19. Ta predmet bomo  blagoslovili med sv. 
mašo ob 10,00 ter s tem prosili za dobro, varno, veselo in koristno uporabo!

Dan celodnevnega češčenja
29. september: Ob našem farnem zavetniku sv. nadangelu Mihaelu, bomo v so-
boto 29.sept. obhajali njegov praznik: to bo za župnijo Bloke dan CELODNEVNE-
GA ČAŠČENJA  SRT, v nedeljo 30. pa farno žegnanje. Prav bi bilo, da bi vsaka 
družina, katere člani so pod varstvom sv.Mihaela prejeli sv. krst, tiste dni prišla 
reči svoj HVALA ter se še naprej priporočali za Božji blagoslov. Dobre mamice, 
babice in tete pa prosimo za pecivo za soboto zv. ali ned zj. kot običajno.

Nagrobnik
Pozimi se je zaradi hudega viharja prevrnil nagrobnik – kapelica, ki je bil prizidan 
in naslonjen na steno pokopališča. Tam počiva g. župnik Kuplenk, ki je bil upra-
vitelj cerkve na Gori nad Sodražico, ko je tam živela božja služabnica Magdalena 
Gornik. Ko je postal župnik, je bil prestavljen na Bloke ter je Magdaleno in njeno 
sestro povabil s seboj. Več kot 25 let je zato Magdalena prebivala, molila, trpela 
in ima različna zamaknjenja v našem župnišču.

Zdaj je spomenik razstavljen na posamezne kose, toda kamnosek bi potreboval 
fotografijo, kako je izgledal, da bi ga na pravi način sestavil. Morda jo kdo hrani!

Kozolec v popravilu
Pozimi je zaradi močnih sunkov vetra in nekaterih že gnilih delov ostrešja, del 
kozolca poškodovan. Popravilo je obljubljeno in les je pripravljen, mi pa moramo 
zbrati določena sredstva. Znova prosim za prvo nedeljo v septembru za vašo 
darežljivost.

Skupina za žene
Skupina za žene, bo delovala, če bo vsaj 8 udeleženk, ki želijo resno vstopiti v 
proces in narediti kakšen korak za sebe. Začetek 17. 9. ob 20,00.

Skupina za sv. pismo
Tudi letos bo skupina  za vse, ki želijo ob uporabi sv. pisma globlje odkriti Božje 
osebe, načrte,  namene, način molitve in še kaj, kot pravi ap. Pavel: »Vse Pismo 
je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in 
vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro 
delo.« /2Tim 3,16-17/ Začetek 10. sept. Ob 20,00. 

Srečanje za starše otrok KDP in verouka
Predstavitveno srečanje staršem, ki se zanimajo za Katehezo Dobrega Pastirja, 
bo v ponedeljek, 10. septembra ob 17,30 /brez otrok/. V torek, 11. septembra 
pa je ob 17,30 srečanje za vse druge starše naše veroučne šole.

Molitev pred Najsvetejšim
Vsak četrtek bo tiha molitev pred Najsvetejšim od 20,30 do 21,30 v kapeli žup-
nišča Bloke, Jezus govori: »Vse verne bom poklical k iskanju mojega evharistične-
ga obličja in k bivanju v moji navzočnosti. Želim, da vsi  odkrijejo moje odprto 
Srce, moje živo srčno utripanje v ljubezni do njih, ko izlivam nanje očiščujočo reko 
krvi in vode, za njihovo svetost in  življenje  sveta. Vse verne kličem in zbiram k 
svoji evharistični prisotnosti. Naučiti se morajo, da je v moji bližini polnost vesel-
ja. V zakramentu moje ljubezni naj odkrijejo sladkost in moč mojega Božanskega 
prijateljstva.« /iz knjige: V Jezusovem naročju, str. 49/

Pot v življenje
Evangelij nam predstavlja vsakodnevno življenje Jezusa s svojimi učenci. Med hojo v 
skupini je tudi sicer navada, da teče tak ali drugačen pogovor. Tokrat Jezus povprašu-
je »svoje bližnje« čisto po domače: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« Enako, kot kdaj 
mi povprašamo svoje prijatelje, kaj si kdo misli o meni, o nas, o našem delu ... Zagot-
ovo na nas, tisti ki niso vsak dan v stiku z nami, gledajo drugače kakor ti, ki ob nas 
preživijo veliko več časa. S temi slednjimi tudi živimo skupaj »na drugačen način« kot 
morda z ostalimi.

Dejstvo je: ko so učenci prišli tako daleč, da so Jezusa spoznali za Božjega Sina, kar 
se je zgodilo s Petrovo izpovedjo (Mr 8,27–38), je Jezus »položil karte na mizo«. Nar-
avnost jim je povedal, kakšna bo njegova pot; jasno pa jim je tudi povedal, kaj čaka 
tistega, ki mu na njegovi poti želi slediti še naprej. Jezus namreč razume svoje življen-
je kot pot, ki mu jo je Bog začrtal in jo mora prehoditi v poslušnosti Bogu. Skupnosti 
z Jezusom ni mogoče ustvariti samo z mislimi in čustvi; z Jezusom je zares povezan 
le, kdor mu na njegovi poti sledi, kdor z njim stopa po tej poti. Kdor želi biti skupaj 
z Jezusom, ta mora biti tam, kjer je on, mora slediti poti, po kateri je on hodil pred 
njim. Naj bo ta pot še tako strma, ozka in neprijetna in naj od tistih, ki Jezusu sledijo, 
še tako veliko zahteva, pa vendar samo ta pot prinaša človeku tisto, kar ga izpolnjuje 
in osrečuje – povezanost z Jezusom. Na tej poti je z nami in mi z njim; in on je Mesija, 
ki dokončno prinaša odrešenje; in on je Božji sin, ki nas vodi v otroški odnos z Bogom 
Očetom. Naše odrešenje je v tem, da nas nekdo osvobodi iz osamljenosti, izolacije, 
egoizma in samopotrjevanja; da smemo pripadati skupnosti oz. Jezusu. Če smo se-
bični in se upiramo Jezusovemu klicu, nas to vrže nazaj v temo in hlad osamljenosti.

Biti Jezusov učenec, biti osebno povezan z njim, je največ, kar nam lahko da kot 
njegovim učencem sodobnega časa. Če to sprejmemo, »ne bomo izgubili svojega 
življenja«.

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo


