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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Oktober 2018

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

Stopiti iz slepe ulice življenja
Vsak izmed nas se lahko znajde v slepi ulici življenja, iz katere ne more več ven.  
Situacija, v kateri smo se znašli, je lahko tako brezupna in okoliščine tako težke, 
da enostavno obsedimo in pustimo, da nas nosi tok življenjskega minimalizma. 
Bartimej je eden izmed tistih, ki so ga okoliščine potisnile na rob družbe in v 
situacijo, iz katere kaže, da ne bo nikoli prišel. Slep je in beračiti mora za to, da 
nekako preživi. Ljudje so se navadili v njem videti nič več kot slepega berača, za 
katerega ni upanja. Ko nad ubogimi obupajo tudi drugi, je skoraj nemogoče, da 
bi tisti, ki trpi, ohranil upanje za spremembo na bolje.

Ko je Bartimej slišal, da je šel skozi mesto Jezus, se je v njem prebudilo upanje. 
Slišal je, da je na tem svetu človek, ki je sočuten, mu je mar za vsakogar in da z 
upanjem in vero vrača zdravje bolnim. Skočil je pokonci, in ker drugega ni mogel, 
je začel vpiti za Jezusom. Ljudem, ki so ga poznali, se je njegov nenadni opti-
mizem zdel neutemeljen. Po njihovem naj bo Bartimej realist, ki je sprejel svojo 
kruto usodo in živi od njihove miloščine, zato so ga skušali utišati. Vendar je imel 
Bartimej prav, da je vpil, da je opozoril nase, da je prišel ven iz nevidnosti. To je 
začutil tudi Jezus in doumel, da Bartimej lahko spregleda, ker je v njem upan-
je, vera. Pokliče ga k sebi in prisotna množica se spreobrne. Nenadoma se med 
ljudi naseli upanje in duh spodbude: »Zaupaj, vstani, kliče te!«. Bartimej resnično 
spregleda, ne samo zaradi svojega upanja, temveč tudi zaradi obujenega upanja 
drugih, ki mu pomagajo narediti korak naprej.

Jezus tudi danes hodi skozi naša mesta v veri in upanju njegovih učencev. Njegovi 
učenci, tako kot množica, ki mu sledi v odlomku, so našli upanje, ki ni namenjeno 
samo njim, temveč vsem ljudem, posebej tistim, ki so se znašli v slepi ulici življen-
ja. Ljudem mogoče ne moremo vrniti fizičnega vida, lahko pa jim vrnemo vidnost, 
pokončnost in upanje, ki so znamenja njihovega popolnega vstajenja v Kristusu.

Po: radio.ognjisce.si

Terezija D.J. pon 1 19:00 Fara starši Čeh in bratje

Angeli varuhi tor 2 18:30 Fara Ivan Mihelčič

Gerard sre 3 19:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše  mesečmo srečanje mol. sl. Prenove, Vabljeni

Frančišek Asiški čet 4 7:30  Fara za verne duše 


bolniki: od 9,00 naprej 
od 20,30-21,30 tiha adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Marija Favstina pet 5
16:30 
18:00
19:00 

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara 

za duhovne poklice
s. Herenija Zakrajšek, 8. dan
Terezija Mulc




bolniki: od 8,30 naprej
celonočna molitev pri Fari po sv. maši Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Hrib-Rož
Bloke: V. Vrh Bruno, Renato sob 6 17:00

19:00  
Sv. Trojica
Fara 

Alojzij Korošec, u. v Avstraliji
Andrej Lah, darovala sestra Ivanka

 
    

27. ned. m. l., 
rožnovenska

ned 7
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Škrlj, 30. obl.
Franc Hrbljan




B. Korošec, J. Škrlj
S. Vrtačnik in H. Knavs

Pelagija pon 8   19:00 Fara Franc Pintar  ob 20.00 sv. pismo

Dionizij tor 9 18:30 Fara Anton Modic, obl.  ob 20,00 srečanje za starše 7. in 8. razreda

Daniel (Danilo) sre 10 19:00 Fara Jani Brus  ob 19,45 ŽPS pri Sv. Trojici

Janez XXIII. čet 11 7:30 Fara za duh. poklice  od 20,30-21,30 tiha adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Maksimilijan Celjski pet 12 17:00  
19:00

Sv. Trojica 
Fara

Ciril in Frančiška Košir
Ivan Škrabec, Nemška vas

 meditativni ples pri Sv. trojici, ob 19,00 Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: L. Vrh - Boč
Bloke: VolčjeEdvard sob 13 19:00 Fara Angela Ivančič, obl., in pokojni     

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

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivana Hiti z Blok in + Otoničar
Franc Marolt




A.  in A. Ponikvar
S. in R. Korenjak

Terezija Avilska pon 15 19:00 Fara za starše Zgonc in France in Miroslav  ob 20.00 srečanje za žene – če bo premalo obiska, bo zadnjič

Marjeta, redovnica tor 16 18:30 Fara Tone Zgonec in mama Jožefa

Ignacij Antiohijski sre 17 19:00 Fara Franc Pintar   

Luka čet 18 7:30 Fara za verne duše  od 20,30-21,30 tiha adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Pavel od  Križa pet 19
17:00
18:00
19:00  

Sv.Trojica
Vel. Bloke
Fara

za žive in pok. Kristanove
Jožef Mazi, 30. dan
starši Kranjc, obl. in Tina

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug-Mal
Bloke: Duhov. soseskaIrena sob 20 19:00 Fara Marija Marolt   CELONOČNO bdenje, od 22,00 pri Sv. Trojici

29.  ned. m. l., 
misijonska

ned 21
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ljudmila Kraševec
st. Zakrajšek, Vel. Vrh




K. Kostanjšek, H. Primožič
V. Korenjak, J. Ponikvar

Janez Pavel II. pon 22 19:00 Fara Anton Drobnič   

Janez Kapistran tor 23 18:30 Fara Metod Žardin   

Anton M. Claret sre 24 19:00 Fara po namenu

Darinka čet 25 7:30 Fara za duh. poklice  od 20,30-21,30 tiha adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Lucijan pet 26 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Neža Korošec
na čast Srcu Jezusovemu

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lovr-Zal
Bloke: RavnikSabina Avilska, zim. čas sob 27  19:00 Fara za pobite v Mačkovcu  

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

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za Rot, Škrlj, Košir
Marija Korenjak




T. Primožič, J. Kraševec
A. Premrov, M. Jakopin

Mihael Rua pon 29 19:00 Fara po namenu   

Marcel tor 30 maša drugje   

Volbenk, škof sre 31 19:00 Sv. Trojica Karel in Marija Mramor, Slugovo

Vsi sveti čet 1
7:00
8:30

10:00
13:00
15:00

Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Nared
Marija in vsi + Usenik
Alojzij Korošec
Marija, Anton Zakrajšek, Škufče

 
 
 


I. Kraševec, Z. Korošec
M. Jakopin, T.  Drobnič
M. Žgajnar, M. Ponikvar
S. Drobnič, M. Drobnič
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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
Jani Brus 1x darovali medjugorski romarji; Franc Milavec 2x domači, 1x dr.Ga-
brovšek, 1x dr.Rupar; Čampa 1x dr. Kalan; Ivana Žnidaršič 2x domači, 1x dr.Dolšak, 
1x dr.Skubic, 1x dr. Tekavec; Eva in Jakob Sernel 1x N.N.; ata in mama in vsi iz dr. 
Zgonc 1x N.N.; Štefi Zabukovec1x darovali Julka in Milka;

Družinski zbor
Vsi smo veseli, kadar se med nami oglasijo mladi ali otroški glasovi, tistih, ki so Jezu-
su še posebej blizu. Vendar se mnogokrat zgodi, da imajo ravno  imetniki teh glaso-
vi največ težav in ovir, da bi lahko ob rednih vajah počasi oblikovali svoje glasove, 
svoj posluh, odkrili druženje in veselje oblikovanega petja in druženja. Zato mnogi 
svoj glasbeni talent oz. pevsko sposobnost zakopljejo v dinamiki kakšnega športa, 
temu dajo prednost, njihov talent petja pa je ali ostaja zakopan, oz. nerazvit. 

Že mnogo župnij si je pomagalo bodisi z družinsko katehezo ali vsaj z družinskim 
pevskim zborom, kjer se petju otrok pridružijo njihovi starši. Seveda vaje niso vsak 
teden, le na nedeljo ko sodelujejo pri maši. Tudi ne pojejo na koru ali spredaj na 
odru, pač pa le bolj spredaj sedijo skupaj v klopeh, ob projiciranem besedilu pa se 
jim počasi pridruži vsa cerkev, ki ’ko poje, dvakrat moli’.

Družine, kjer bi vsaj eden od staršev pomagal otrokom pri njihovem petju, vabimo 
na drugo nedeljo, t. j.14. oktobra, da se ob 9,00 zberemo v cerkvi. Seveda lahko 
pridejo tudi otroci, kjer starši ne bodo mogli biti zraven.

Pomagali nam bosta Meta, Karmen in ...

S telesom ponudi obliko svoji molitvi 
Danes se veliko govori o telesu: o tem, 
kako ga negovati z gibanjem, zdravo 
prehrano, kako mu prisluhniti. Kaj mi 
v resnici govori telo? Je moj prvi in ne-
zamenljivi dom, je posoda mojih misli, 
čutenj, občutkov, je prebivališče moje 
duše in Boga. 

Vse moje bitje hrepeni in kliče po tem 
odnosu s Stvarnikom. Kako drugače 
molim, ko stegnem roke k Bogu, ko 
naredim korak k njemu, ko svoje občutje prelijem v gib. In kako naravno je, da se 
telo odpre, giblje, pleše v Božji navzočnosti. Podarimo si to izkušnjo.

V petek, 12. oktobra, ob 19. uri v župnišču pri Sveti Trojici.

ŽPS Sveta Trojica
Poletje se je poslovilo in že je tu oktober, ko začnemo tudi člani ŽPS s srečanji  v pas-
toralnem letu 2018-2019 in s premišljevanji  o novih temah in potrebah v župniji. 

Vse člane ŽPS vabim, da prelistate nov priročnik z naslovom Eno srce in ena duša. 

Vsebinsko priročnik prinaša vsebine, ki se nanašajo na medsebojno povezanost in 
dobre odnose v župniji. 

Še posebej priporočam, da za »ogrevanje« pred prvim srečanjem, preberemo uvod 
na začetku priročnika in osvežimo vedenje o posameznih področjih dela v župniji, 
ki so predstavljene na straneh 39 – 53.

Tudi kakšen Oče naš, za dobro in uspešno delo, bo zelo dobrodošel in potreben.

Prvo srečanje v novem pastoralnem letu bo za člane ŽPS Sveta Trojica v sredo, 
10. 10. 2018, ob 19:45 v župnišču pri Sveti Trojici.

MŽ                                                      

Zrelo 
očetovstvo
Če bi se vztrajno vračal k občutkom strahu in 
jeze, nikoli ne bi mogel začeti odpuščati očetu!

Sprejeti očeta
Šele, ko se vrnem k Očetu, »po katere, se 
imenuje vsakršno očetovstvo«, lahko popol-
noma sprejmem svojega očeta kot dobrega, 
ljubečega in hkrati nepopolnega človeka, ka-
kršen je. Svojega nebeškega Očeta pa lahko 
sprejmem kot Boga, čigar brezmejna in brez-
pogojna ljubezen odtali vsakršno zamero in 
jezo ter me osvobaja za ljubezen, globljo od 
potrebe po ugajanju in iskanju potrditve.

Henri J. M. Nouwen, Platno ljubezni

Čaka, opominja, odpušča
Očetje morajo biti potrpežljivi. Velikokrat ni 
mogoče storiti ničesar drugega kot čakati; mo-
liti in potrpežljivo, blago, velikodušno, usmilje-
no čakati. Dober oče zna čakati in zna globoko 
v srcu odpuščati. Seveda zna tudi odločno 
opominjati. Oče ni slaboten, popustljiv in pre-
tirano čustven. Oče, ki zna opominjati brez 
poniževanja, zna tudi brez pridržkov ščititi.

Če torej je kdo, ki lahko do kraja pojasni mo-
litev Očenaš, ki nas jo je naučil Jezus, je to 
ravno nekdo, ki v prvi osebi živi očetovstvo. 
Brez milosti, ki prihaja od nebeškega Očeta, 
očetje izgubijo pogum in zapustijo bojišče. Za 
otroke pa je pomembno, da najdejo očeta, ki 
jih čaka, ko se vračajo iz svojih polomov.

Papež Frančišek, avdienca 4.2.2015

ORGLE – Pri pouku glasbene vzgoje si je razred ogledoval velike cerkvene orgle. 
Učitelj vpraša: »No, Janezek, pa nam ti povej, zakaj imajo orgle v cerkvi bele in črne 
tipke?« Janezek nekaj časa tiho premišljuje, nato pa reče: »Ja, bele so za poroko, 
črne pa za pogreb.«  

RAJE NE – »Mami, a naj očku pokažem test od matematike, za katerega sem dobil 
enico?« 

»Danes raje ne, saj sem mu pokazala že račun za elektriko.«

AKVIZITER – Pri vratih pozvoni. »Dober dan fantek, je oče morda doma?«

vpraša akviziter. »Ni ga.« »Kje pa je?« »Ne vem, ga grem vprašat.«

Zakaj sploh rožni venec? 
SI SE ŽE KDAJ VPRAŠAL-A?

Po kateri vrvi je lažje plezati (tako gor kot dol)? Po vrvi brez vozlov ali z njimi?

Po kateri poti je lažje priti do cilja? (Po poti s smerokazi ali brez njih?)

Kako je lažje pripraviti hrano? (Če imaš list z receptom ali brez njega?)

Kako je lažje potovati? (Peš ali z letalom…karkoli že?)

Kako je lažje opravit velike, težke, komplicirane naloge? (Sam ali skupaj)

Si že kdaj pomislil, da ne moreš preživeti enega tedna ali celo meseca naenkrat. 
Živeti moraš dan za dnem, uro za uro. Hiše se ne da zgraditi naenkrat. Postavljati 
moraš opeko za opeko. Prijatelj ne postaneš v minuti. Po začetnem navdušenju 
in odločitvi se začno meseci in leta zvestobe, ki ni vedno lahka. Kosila ne moreš 
pojesti vsega hkrati. Juha po žlicah, glavna jed po grižljajih, pijača po požirkih, 
sladoled po majhnih žličkah… Včasih je potrebno pojesti tudi kakšno jed, ki je ne 
maraš.

Bogu, tudi človeku, ne moreš enkrat za vselej zaupati, mu vsega naenkrat pove-
dati, biti enkrat z vselej njegov prijatelj, ga enkrat za vselej spoznati. Prav tako 
ne moreš enkrat za vedno vsega zmoliti. Bog ti tudi ne pove vsega naenkrat. 
Bi ne mogel nositi. Pride čas. Za prijateljstvo z Bogom potrebuješ čas, pogov-
or, zaupanje, srečanja, hm…, veliko srečanj, potrebuješ druge, ki se tudi trudijo 
postati njegovi prijatelji, potrebuješ tiste, ki so že njegovi prijatelji. Nekaj pa že 
imaš, kar je potrebno za prijateljstvo z njim. Namreč to, da je on že tvoj prijatelj. 
To mora velikokrat povedati in dokazati. Večinoma mu ljudje ne verjamemo... 

Ta teden se bom učili verjeti Bogu, da z dobroto deluje v našem življenju.

Ima rožni venec danes sploh še svoj smisel?

Sredi našega stoletja se je pojavil določen odpor zoper rožni venec. Nekaterim 
se zdi, da ta molitev ni primerna za razumnike in posebej ne za pubertetnike, saj 
je nastala v okolju preprostih ljudi, ki niso znali brati in ki so danes popolnoma za 
časom. Strokovnjaki, ki analizirajo obe omenjeni društvi, ter menijo, da ju natanč-
no poznajo, trdijo, da enoličnost in monotonost te molitve utrujala. Raziskave 
pa kažejo, da si ob njej ljudje odpočijejo, saj če jo molijo, velikokrat zaspijo… No, 
raziskave še tečejo.

Ti ugovori so izrečeni iskreno. A vendar je posebna moč te molitve prav v prvini, ki ji 
manjka: namreč študijsko-razumski. Morda se motijo knjige, ki skušajo o pomoči tej 
pomanjkljivosti z umetnimi metodami ter priporočajo premišljevanje „skrivnosti“ 
posameznih 10 zdravamarij. Ne pozabimo, da je rožni venec v prvi vrsti molitev 
preprostega ljudstva, naših mater, naših romanj in naših večernih pobožnosti. V 
tem okolju je tudi treba iskati metode učenja molitve rožnega venca.

Popolnoma naravno je, da tudi mladostniki iščejo sebi primernega pogovora z 
Bogom tako, kot so navajeni doživljati in misliti. Vsi se dobro zavedamo težav s 
koncentracijo in pa dolgočasjem pri molitvi. Preprosti ljudje pa se niso študijsko 
pozorni na eno stvar. Iščejo, kako bi povezali z Bogom vse, kar jim pride na misel. 
Mislijo na sorodnike, na sadove polja, na zdravje, (pa tudi na šolo, teste, (ne)znan-
je, prepire, starše, ki nimajo pojma o življenju, na tečne kolege, na tiste, ki so 
jim blazno ali malo manj blazno všeč, težave, nerazumevanje… (dodaj sam-a)). In 
vsakemu takemu spominu dodajo Zdravamarijo. V enem delu rožnega venca jih 
je kar nekaj: 50. Skoraj bi lahko rekli, da jih je dovolj za vse, kar teži srce. Imaš več 
kot 5o problemov na dan?

Da, včasih se res sprašujemo ali je molitev rožnega venca sploh smiselna. Neneh-
no ponavljanje besed, velikokrat brez da bi pri tem o molitvi sami razmišljali… 
Ravno to nenehno ponavljanje lahko pomaga molivcu pri tem da se umiri… Je 
pa takšna molitev podobna kruhu, ki ga pomakamo v vino. Jemo kruh, košček 
za koščkom… Ob tem pozabimo nato, da kruh namakamo v vino… Pa vseeno 
po določenem času postanemo pijani…. Pri hranjenju z kruhom pomočenim v 
vino postanemo pijani od pijače, pri vztrajanju v molitvi pa od  Božje ljubezni… 
natalijapodjavoršek

Kaj dela tvoj 
angel varuh?
Kot ANGEL vedno brez prenehanja 
slavi Boga,

kot VARUH pa uporablja svoj sijajni 
razum

in svojo voljo, da te ima rad 

in ti pomaga, da živiš sveto.

In kako to dela?

Daje ti razumeti veličino Boga, 

ki nas je ustvaril.

Pomaga ti, da bolje slišiš 

Jezusov glas v svojem srcu.

Daje ti razumeti vrednost vseh ljudi.

Pomaga ti dojeti, da je mir na svetu

in enakost vseh ljudi mogoče graditi le,

če ljudje ostanejo povezani med seboj.

Poleg tega pa te varuje pred tistimi,

ki ti skušajo storiti kaj slabega.

Ezio Aceti, Angel varuh, moj zvesti prijatelji


