
·  1  ·

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

November 2018

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

Za kakšno ljubezen gre?
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem  in 
z vso močjo.« Beremo v današnjem evangeliju. Naštete sposobnosti pomenijo 
naslednje: Srce pomeni moč volje, duša življenjsko moč, mišljenje moč razuma; 
poleg vseh naštetih je omenjena še življenjska moč nasploh. Jezus med vsemi 
naštetimi sposobnostmi ni hotel potegniti ostre meje, pa tudi ni imel namena 
izčrpno govoriti o vidikih našega notranjega življenja. Hotel je povedati, da mora-
mo vse svoje moči, brez izjeme, postaviti v službo ljubezni do Boga. Vsako našte-
to sposobnost naj bi »vso« dali v službo ljubezni do Boga. Z vso intenzivnostjo in 
vsemi svojimi zmožnostmi naj bi svoje sposobnosti usmerili v ljubezen do Boga. 
Z vsem, kar smo, naj bi odločno in v ljubezni bili predani Bogu.

Tu se nam postavi veliko vprašanj. Je to kdo že kdaj dosegel? Obstaja kakšna 
možnost, da bi izpolnili to zapoved? Kdo lahko o sebi trdi, da ljubi Boga na tako 
popoln način? In kakšen je naš dejanski odnos do Boga? Ali ni večkrat tako, da 
na Boga sploh ne mislimo, da ravno zanj nimamo časa, da dvomimo in z Bogom 
nimamo kaj početi? Kako je mogoče samega sebe pripraviti k ljubezni do Boga? 
Ali je ljubezen mogoče zapovedati in aktivirati s pomočjo volje?

Jezus s to zapovedjo ni mislil enega samega dejanja, ki bi ga bilo mogoče izvršiti 
naenkrat. Gre za življenjsko nalogo. Ljubezen do Boga, v vsem življenju, je naš cilj. 
Z ljubeznijo je mišljen odnos, v katerega vstopimo s svojo celotno osebo. Kadar 
samo nekaj darujemo, kadar samo izgovarjamo molitvene obrazce, kadar daruje-
mo stvari, ki niso del naše osebe, in kadar se to dogaja, ne da bi se pri tem angaži-
rali s svojo celotno osebo, takrat ne ljubimo in zgrešimo smisel svojega življenja. 
V ljubezni je v igri lastna oseba. Ljubezen je vsaka oblika osebnega srečanja z 
Bogom, pač glede na naše različne zmožnosti in sposobnosti. In zapoved zahte-
va, da se z vsem, kar smo, Bogu popolnoma predamo.

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo

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 
Alojz Korošec 
Marija, Anton Zakrajšek, Škufče

 
 
 



I. Kraševec, Z. Korošec
M. Jakopin, T. Drobnič
M. Žgajnar, M. Ponikvar
S. Drobnič, M. Drobnič                                                   
20:30–21:30 Adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke                                                   

Spomin vernih rajnih pet 2
7:30

17:00
19:00

Fara  
Sv. Trojjica
Fara

za verne duše
po papeževem namenu
Stanislav Žnidaršič, Strmca




bolniki: od 9,00 naprej
po maši pri Fari celonočna molitev do 7:00 Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lovr.-Zales
Bloke: Zarja

Viktorin Ptujski sob 3
17:00
18:00
19:00  

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara 

Marijan Košir
s. Herenija Zakrajšek, 30. dan
Namre

 bolniki: od 9,00 naprej

31.ned.m.letom 
ZAHVALNA Mr 12,28b-

34
ned 4

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
sin France in mama Angela Sernel
Lojze Hostnik  




R. Žgajnar, T. Kraševec
M. Drobnič, M. Bačnik

Zaharija in Elizabeta pon 5 18:30 Fara  Ivan Mihelčič  19,30 Božja beseda za odrasle

Lenart tor 6 18:00 Fara  Amalija Jerič

Ernest sre 7 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše

Bogomir čet 8   7:30 Fara Frančiška Škrabec  20:30-21:30 Adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Posvetitev Lateranske 
bazilike

pet 9 18:00 Sv. Trojica  Marija in Janez Mramor Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Hudi VrhLeon Veliki sob 10 18:30 Fara  Amalija in Viktor Simčič I. zakonska skupina ob 20,00

32. ned. m.letom Mr 
12,38-44

ned 11
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Zofija Otoniča
za zdravje in resnico




V. Jerič, F. Seljak
T. Hribar, S. Zakrajšek

Jozafat pon 12 18:00 Fara Metod Grže

Stanislav Kostka tor 13 18:00 Fara Jani Brus

Nikolaj Tavelić sre 14 18:00 Fara za verne duše

Albert čet 15 7:30 Fara Pakiž in Pupis  20:30-21:30 Adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Marjeta Škotska pet 16 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

Peter in Marija Kraševec, obl.
v zahvalo

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: GlinaElizabeta Ogrska sob 17 18:00 Fara Jože Milavec, Velki Vrh 9  nočno bedenje, Sv. Trojica, od 22:00–8:30

33. ned. med letom Mr  
13,24-32

ned 18
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
po  namenu – Jeršanovo
Ana Turk, obl.




I. Kuclar, J. Žnidaršič  
M. Šraj, S. Knavs      

Matilda pon 19 sv. maša drugje  Ni verouka

Edmund tor 20 18:00 Fara Fani Lipovec  Ni verouka

Darovanje Device 
Marije

sre 21 18:00 Fara  po namenu

Cecilija čet 22 7:30 Fara Fani in Milka Premrov  20:30-21:30 Adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Klemen I. pet 23
16:00
17:00
18:00

Sv. Trojica
Velke Bloke 
Fara

Francka Mestek
Jožef Mazij
Braniselj

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor.-Andr. 
Bloke: Nemška vasAndrej Dunk sob 24  18:00 Fara  Franc Lenarčič, 6. obl.

Ned. Kristusa Kralja  Jn 
33b-37

ned 25
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
v zahvalo za skupno pot življenja
za skupnih 40 let in v blagoslov družin




M. in A. Hiti                                                    zakonci-jubilanti                        
K. Lah-Majkič, A. Vintar                              zakonci-jubilanti

Valerijan Oglejski pon 26 18:00 Fara Viktor Jerič

Virgil in Modest tor 27 18:00 Fara starši in Stane Korošec   

Katarina Labourré sre 28 18:00 Fara Jože Modic

Saturnin čet 29 7:30 Fara za verne duše  20:30-21:30 Adoracija pred Najsvetejšim, kapela Bloke

Andrej pet 30 18:00 Fara Neža Marinček in starši

Ljubim te, Gospod, moja moč,
Gospod, moja skala,
moj grad, moj osvoboditelj,
moj Bog, kamor se zatekam.

Ps 18, 2–4
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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

OBISK, ki se je slišal 
Na drugo nedeljo v oktobru nas je obiskal DRUŽINSKI PEVSKI ZBOR s Sodražice, 
pa še nekaj svojih besed so nam povedali: da pojejo radi,da postajajo prijatelji 
med seboj, jim Jezus postaja blizu, se dobivajo vsako nedeljo uro pred sv. mašo, 
kot nagrado pa  smejo 1x na mesec peti tudi Jezusu pri sv. daritvi. Maša torej 
ni ’mus’ ampak jim je nagrada in veeeeeeeselje: 4xočka, 5xmamica in kakih 12 
otrok, in še ….kakšna kitara, ropotuljca, palčke, bobenčki, kozarčki/nekaj za 
hrup/....Pridimo skupaj v nedeljo 11.11/na sv. Martina/ v veroučno sobo ž. Bloke

Mladi
Mladi la, la in skupina oratorijskih animatorjev. Tistih 14 ali 15 kolikor jih je bilo 
krivih, da smo lahko otroci letos videli indijanske plese, pa pravega indijanskega 
poglavarja in se celo naučili nekaj indijanski besed, si namazali bojne barve in 
vzeli v roke tomahavk-ter občudovali Črno suknjo, ki je bil sprva kaplan pri Kranju 
in v Metliki, na koncu pa prvi škof za indijance v Ameriki. In to pravi Slovenec. Kar 
ponosni smo lahko na to. In letos mineva 150 let od njegove smrti....

Da, prav ti se..., kaj že,... no... povej že....nič ne bo, PRIDI IN POGLEJ: ob petkih po 
večerni maši...kje že...v župnišču, s kom …. zakaj....no...ker... 

Povabilo zakoncem: HVALA MOJ ...
Dragi poročeni, ki v letu, ki se konča s 3 ali 8 praznujete okroglo obletnico skup.
življenja:

Nekateri se gotovo še spominjate družabnosti, plesa, harmonike in smeha ob kosi-
lu pri Miklavčiču, po skupni sv. maši pred 5 leti. Bili smo Bogu in ’svojemu’ sopotni-
ku hvaležni.

Zdaj pa je 5 let kasneje. Ali bo še toliko veselja:
                       DA TO PONOVIMO
                             SE BOGU ZAHVALIMO
                                  SE SPET VESELIMO 
                                        IN SREČNI BODIMO!

Prijavita se na SMS na  040 707-400 ali na župnijsko e- pošto  do 15. 11., da uredimo 
prostor, kosilo in glasbo.     ZA VAJU  Jerica in Dare

Advent
Starši vemo, kaj je ADVENT. Vemo, kaj je priprava in pričakovanje. Od dne, ko se 
je na testu za nosečnost zarisala tista mala črtica, se je naše življenje spremenilo. 
Od dne, ko smo »prestopili« tisto magično črtico, pa najsi smo se tega takrat 
zavedali ali ne, nič več ni bilo po starem. Marsikateri očka ne prenese pritiska 
tako uspešno, kot ga je sveti Jožef, in ne zdrži. Žal tudi mnogi pari ne »zdržijo«. 
Še najbolj žal pa je, da ne »zdržijo« otroci in se poslovijo, še preden se rodijo, 
morda samo zato, ker niso uspešno prestali kakega zdravniškega testa! Če pa 
smo zdržali, in najsi smo se še tako dobro pripravljali, je prihod otroka, njegovo 
rojstvo, naše življenje obrnilo na glavo, ga »spreobrnilo«, če hočete. Otrok zahte-
va pozornost! Otrok zahteva čas! Otrok zahteva potrpežljivost! Ne meni se za uro 
in vreme! Otrok zahteva ljubezen! Otrok je kralj!

In na kašno spreobrnjenje nas opozarja Janez Krstnik? Božje Dete, ki prihaja, 
zahteva spreobrnjenje! Zahteva pozornost, zahteva čas, potrpežljivost. Zahteva 
ljubezen! In hkrati vse to tudi sam v obilici daje. Božje Dete, ki prihaja, zahteva, 
da svoje življenje odslej živimo drugače. Božje Dete, ki prihaja, je Kristus, kralj 
vesoljstva. Iz leta v leto nam odpre vrata v advent – čas pričakovanja. Kaj torej 
pričakujemo? Česa si želimo? K čemu je usmerjeno naše hrepenenje? Nikar se ne 
ustavimo v preddverju Božjega kraljestva. 

Božje Dete, ki me čaka na koncu adventne poti, mi šepeta: »Moje kraljestvo ni od 
tega sveta …« (prim. Jn 18,36). »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem 
…« (prim. Lk 2,14) In to tudi takrat, ko je težko. Tudi takrat, ko se skozi gnečo 
sejemskih stojnic prebijam do cerkvenih vrat, za katerimi začuda vlada resnično 
nepopisen mir. Mir, ki ga svet ne more dati. In tega miru, adventa: veselega in 
nestrpnega pričakovanja vam iskreno želim.   Gregor Čušin

Zrelo 
očetovstvo
Budni bodite, stojte trdni v veri, možati 
bodite, bodite močni! (1 kor 16,13)

Že več kot leto dni je v Oznanilih vedno 
kakšna kratka misel o očetih, očetovst-
vu, vlogi v družini, odločitvah, možatos-
ti, odgovornosti, veri...Gornji stavek je 
Božji klic, sodobna brezbrižna družba pa 
očetovstvo zaničuje, ga neprestano spod-
kopava ter napada in sprevrača tisto, kar 
je Bog ustvaril in mu je pomembno. Možje 
pogosto slišimo, da nam ni dovoljeno biti 
voditelj in da to ni naša odgovornost. 
Toda naša avtoriteta za življenje ni mnenje 
družbe, pač pa Bog.
Zato si glede tega postavimo nekaj kl-
jučnih vprašanj:
• Je vaša žena utrujena, izčrpana in ima 

ves čas občutek, da na svojih ramenih 
nosi preveliko breme?

• Ali vašemu zakonu manjka jasne usmer-
itve, romantike in resnične bližine?

• So se otroci, ne glede na to, ali so še 
majhni ali že odrasli, od vas čustveno 
oddaljili in nimajo duhovnega odnosa z 
Bogom?

• Sta vaša vera in duhovno življenje šibka 
ali v najboljšem primeru mlačna?

Bog je z namenom na voznikov sedež 
postavil prav vas in hoče, da bi prav vi 
vodili svojo družino. Seveda ženo nujno 
potrebujete, toda vodenje družine je za-
dolžitev, ki jo je Bog naložil vam, ne njej. 
Kaj me ovira, da ne morem biti tak mož, 
kakršen bi hotel biti v sebi?

ŽELVICA – Želvica pleza na visoko drevo. Po dolgih urah mučnega plezanja pri-
pleza na vejo in se požene v globino. Med padanjem na vso moč krili s spredn-
jima nogama. Z glasnim treskom prileti na tla in omedli. Ko se zave, spet začne 
počasi plezati na drevo, spet skoči in ponovno trdo trešči ob tla. Nič je ne ustavi, 
zato poskuša znova in znova. Z veje jo žalostno opazujeta dva ptička. Čez čas se 
samička obrne k samcu: “Veš, mislim, da je prišel čas, da najini želvici poveva, da 
je posvojena!” 

MIKROFON – Zaradi velikega števila študentov v dvorani si je profesor omislil 
miniaturni mikrofon in pred predavanjem vprašal: »Ali me študentje v zadnji vrsti 
slišite?« – »Ja!« se je oglasil nekdo, »vendar nas ne moti preveč!« 

Kozolec
Naš kozolec, pravzaprav njegova streha, že nekaj časa kličeta na pomoč. Bojita se 
jesenskega dežja in zato milo prosita: pokrijte me!

Hvala vsem, ki ste že ali še boste prispevali za popravilo!

Mr 13,24–32

Moje besede ne bodo prešle …
Vsa narava se počasi pripravlja na zimsko spanje. Pravzaprav je že nekoliko zadre-
mala. Vsak človek, ki razmišlja, pomisli na svoj konec in ob koncu liturgičnega leta 
ne moremo mimo te resnice. 

Kdo ne želi doseči svojega končnega cilja? Toda najprej nam bo potrebno priti na 
jasno, kaj ta cilj sploh je oz. kje se ta cilj nahaja.

Za vernike ni dvoma: zemljo in vse, kar je na njej, čaka konec. Vsakega človeka 
čaka smrt in takoj po smrti je Božja sodba, ki bo končno potrjena po vstajenju ob 
koncu sveta. O tem govori prerok Danijel, prav tako evangelist Marko in na svoj 
način tudi pismo Hebrejcem. 

Evangelij ni oznanilo, ki bi nas hotelo strašiti, marveč je Jezus prišel, da bi nam 
pomagal in dal pogum. Njegovo oznanilo se ne nanaša na kakšne svetovne 
katastrofe in nesreče, ampak na nas, na vsakega posameznika izmed nas, na 
naše življenje. Ni nam potrebno dolgo premišljevati in v svojem življenju bomo 
našli trenutke, krize, ki so bile za nas, kot bi bil »konec sveta«. Te nesreče so nam 
vedno pred očmi in nas bolj težijo kot kašen potres, o katerem beremo v medijih. 

Samo nekaj primerov: Mislili smo, da je v zakonu vse v redu. Mož in žena sta se 
dobro razumela, toda kar naenkrat zapusti mož ženo ali žena moža. Za tistega, ki 
ni nič slutil, je to kot »konec sveta«. Ali pa otroci, o katerih so starši mislili, da so 
dobro vzgojeni, zapustijo družino, pozabijo na starše in hodijo po slabih poteh.

Tako lahko vsak doživi, da se življenjska sreča razblini v nič. Vse življenje se lahko 
uniči, tako nam govori evangelij. Se zlomi kot steklo, zgine kot jutranja megla, 
izgine kot sanje. Celo svet, vse, kar vidimo okrog sebe, sonce, zvezde, vse bo 
izginilo, bo prešlo. Na to se ne smemo zanašati. Kaj bo potem ostalo, na kaj se 
lahko opremo?

Jezus jasno poudari: »… Moje besede pa ne bodo prešle.« Njegova obljuba, da 
nas ljubi in je z nami, ostane vekomaj! Na to se lahko zanesemo!

Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

Ob bližnjih praznikih
Gotovo ni nikogar, ki ne bi v teh dneh obiskal grobov rajnih, tam molil po obrazcu, 
s svojimi besedami, zamrmral kakšno lepo melodijo in se z občutkom in nežnost-
jo spomnil oseb, ki tam počivajo. 

Na dan Vseh svetih, 1. nov. se spominjamo tistih, ki so že pri Bogu in se jim pri-
poročamo v molitev. 

Naslednji dan – letos bo to petek – Spomin vernih rajnih pa mi čimbolj goreče 
molimo za svoje rajne, ki trpijo v vicah, a so na poti k Bogu. Lepo je, če smo zanje 
prav ta dan pri  sv. maši, Bogu kaj darujemo ali zanje opravimo kakšno dobro 
delo. 

Nedelja za tem pa je ZAHVALNA; kako lepo je, ko s hvaležnostjo pomislimo na 
člane domače družine, sosedov, sovaščanov, učiteljev, zdravnikov, gasilcev … ko 
dan na dan prejemamo od ljudi okoli nas spodbudo, tolažbo, zgled, podporo … 
da, čudoviti dnevi!

In končno, ’Zahvaljujete se Gospodu, ker je dober’!

Možnost SPOVEDI: 
sreda 31.10: 

17,30 do 18,00 Sv. Trojica in 
18,15 do 19,00 Bloke!

Graditi na skali
Polna soba igrač, oblačilca iz najbol-
jših kolekcij otroške mode, šolska 
torba ugledne znamke, računalnik 
za igrice, skuter pri štirinajstih, 
motor pri šestnajstih, avto pri komaj 
dopolnjenih osemnajstih letih.

Hiša lepa in pospravljena, delovno 
mesto zagotovljeno, računalnik za 
lažje delo, mobilni telefon, nezgod-
no zavarovanje, polica življenjskega 
zavarovanja, trije televizorji, omara, 
polna oblek, čevlji za vsak letni čas, 
hiter avto z zračno blazino, an-
tiblokirnim sistemom in pogonom na 
vsa štiri kolesa, brezstične kreditne 
kartice,  pokojnina ...

Še nikoli nismo imeli na razpolago 
toliko stvari kakor danes. 

Še nikoli nista negotovost in de-
presija povzročali takšnih tragedij 
kakor danes. Še nikoli tako kot 
danes, če izvzamemo nekatere 
oblike ekscentričnosti, kot so moški 
uhan, nenavadne pričeske, silikonske 
ženske prsi ..., ljudem ni manjkalo 
izvirnosti in sposobnosti za spre-
jemanje odločitev proti toku.

Kajti vse, kar ni postavljeno na 
»skalo«, jemlje veselje in pogum 
za svobodo zaradi strahu, da bi se 
znašli brez vsega.

Ljubim te, Gospod, moja skala, moja 
svoboda.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj


