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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

December 2018

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

Jezus prihaja v vsak dom
»Tako, jaslice so pripravljene,« je s toplim glasom sporočil oče. Mamica je prišla iz 
kuhinje, objela moža in otroka ter občudujoče rekla: »Letos ste naredili izredno 
lepe jaslice! Ali ste  v kipce dahnili svoje duše, da so Marija, Jožef in Jezušček 
videti nasmejani, srečni in že kar živi?«

»Ne, mami,« se je nasmejal mali Luka, »nismo dahnili vanje, le veliko smo se pogo-
varjali, ko smo delali, zato so kipci še posebno lepi.«

Mamin pogled se je ustavil na Mariji, ki se sklanja k jaslim, in za hip so se ji orosile 
oči. Spomladi, ko se je sneg počasi umikal sončnim žarkom, je njihovo družino 
pretresla strašna novica. Mož in očka je moral na zahtevno operacijo srca. Strah, 
da bi ga izgubili, da bi umrl, je bil hud, a so morali naprej. Vsak dan so molili, 
prosili Boga, da ga varuje, in njihovo molitev je uslišal, zato so jaslice drugačne. 
Izžarevajo veselje, da jih lahko postavljajo skupaj in da se otroka lahko igrata z 
očetom.

Vonj po pripravljeni večerji je mamico vrnil k današnjemu večeru: »Oprostite, 
moji junaki, vaši želodčki so gotovo že pošteno lačni. Gremo, pripravila sem vam 
najljubše jedi.«

Za slovesno pogrnjeno mizo so se pogovarjali, jedli in se smejali. Po večerji pa 
se je družina ponovno zbrala ob jaslicah. Otrokoma so se oči svetile s poseb-
nim žarom, saj se je približeval blagoslov jaslic in doma. Mamica se je pokrižala, 
vzela v roke blagoslovljeno vodo, otroka smrekovi vejici, oče pa kadilo. Stoje so 
zmolili očenaš, nato je Matevž iz Svetega pisma 
prebral odlomek o Jezusovem rojstvu. Otro-
ka sta vejici pomočila v blagoslovljeno vodo in 
pokropila jaslice, oče pa jih je pokadil z dišečim 
kadilom. Pokropili in blagoslovili so vsak prostor 
posebej. Molitev in prepevanje božičnih pesmi 
sta preglasila njihove korake. Dom se je ob tem 
napolnil s svetlobo in mirom. Jezušček zdaj ve, da 
je v tej hiši dobrodošel.

Tudi vsem vam želim, da bi na božični večer 
doživeli družinsko toplino in veselje ter Jezusa 
praznično pričakali. Naj v vaš dom prinese bla-
goslov ter zaupanje, da lahko nanj, ki kot Dete 
prihaja v ta naš vsakdanji svet, preložite svoje 
skrbi, hkrati pa z njim delite sleherno srečo.

Povzeto po: M. Razboršek, Ko Bog potrka na dušo

Eligij sob 1 18:00  Fara Jože Matko  Čiščenje: Sv. Tr.: Sv. Troj.-Mramor.; Bloke: Hudi Vrh

1. adv. nedelja, 
leto  C

ned 2
7:30
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
sin Franc in mama Angela Sernel
Vili Milavec, 3. obl.




I. Kuclar in J. Žnidaršič
M. Bačnik in T. Hribar

Frančišek Ksaver pon 3 18:00 Fara starši Mikelj in Lužar  ob 19,00 sestanek za starše šolarjev 2. r.

Barbara            tor 4 18:00 Fara po namenu

Savo sre 5 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše  po molitvu pogovor ob knjigi: Kako ozdraviti rodovne korenine, 2. pogl.

Nikolaj čet 6 7:30 Fara Franc Zbačnik 


Obisk bolnikov po 9:00
20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetejšim

prvi petek, Ambrož pet 7
16:00
17:00
18:15

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara

+Otoničar (spoved pred mašo)
Marija Mazij, 8. dan
Ana Škrabec (spoved pred mašo)




Obisk bolnikov po 9:00
po večerni maši bdenje pred Njasvetejšim

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor-Andr.
Bloke: GlinaBrezmadežno spočetje 

Device Marije
sob 8   

16:00
17:00
18:00

Sv. Trojica
Fara
Fara

Alojzij Korošec
obisk sv. Miklavža  
Franc Marolt

2. adv. nedelja ned 9
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
+Pirman, Mramorovo
Marija Srnel




J., I.Kraševec
B. Zakrajšek, S. Rot

Loretska Mati Božja pon 10 18:00 Fara st. Zgonc,Radlek 18  ob 19,00 sv. pismo za starejše

Damas I., pp. tor 11 18:00 Fara Ivan Mihelčič

Dev. Marija Guadalupska sre 12 18:00 Fara starši in Rot Stanko

Lucija čet 13 7:30 Fara za domače  20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetejšim

Janez od Križa pet 14 17:00
18:00  

Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice 
st. Dobravec in Nežka Marolt

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: StudenoKristina sob 15 18:00 Fara +Ožbolt in Hiti  ob 22,00 celonočno bdenje pri Sv. Trojici

3. adv. nedelja 
Albina

ned 16
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Skrlj in Marija Marolt
Andrej Lah in starši




M. in A. Hiti
S. Zakrajšek in M. Šraj

Lazar pon 17  16:00
18:00 

Sv. Trojica
Fara

starši Nared
Jože in Marija Udovc

devetdnevnica

Gacijan tor 18  16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za zdravje
Angela Hitij

 devetdnevnica

Anastazij sre 19  16:00
18:00 

Sv. Trojica
Fara

za očete 
st. Marolt, V. Vrh

devetdnevnica

Evgen čet 20
16:00
17:00
18:00

Sv. Trojica
Vel. Bloke
Fara

+Korošec
Marija Mazij, 30. dan
France hribar, obl. Studenec


devetdnevnica
20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetejšim

Peter Kanizij pet 21 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice
Franc Marolt

devetdnevnica Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Pol.-Zav.
Bloke: FaraFfrančiška Cabrini sob 22  18:00 Fara

Mariji na čast
Frančiška Rot, Benete

devetdnevnica

4. adv. nedelja ned 23
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Štrukelj, Bočkovo          – devetdnevnica
Ado Zabukovec in starši           – devetdnevnica




S. in M. Kraševec
A. Vintar, I. Oražem 

sv. večer, Adam in Eva pon 24 18:00 Fara za žive in +Intihar in Mišič maša na prvi Sveti večer      Katja L.-M., J. Anzeljc

BOŽIČ – 
Gospodovo 

rojstvo
tor 25

00:00
00:00

8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Tonča in Ludvik Lah
starši Seljak, obl.
Jani Brus




polnočnica   B. Korošec, J. Škrlj
polnočnica   F. Ivančič, C. Kovačič
A. in A. Ponikvar
M. Zidar, M. Grže

Štefan, 
dan samostojnosti

sre 26 8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara

+ Klančar
Alojz Turk

Janez, apostol čet 27 sv. maša drugje  20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetejšim

nedolžni otroci pet 28 sv. maša drugje

Tomaž Beket sob 29  19:00 Fara po namenu

sv. družina ned 30
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Majda Štrukelj, obl.
za Valetove




B. Korošec in J. Škrlj
A. Vintar in F. Ivančič

Silvester pon 31 18:00
23:00

Fara
Fara

v zahvalo
v zahv. za zdravje in prošnjo za Božjo bližino v 2019

drugi Sv. večer

Dobri Bog!

Ob božičnem prazniku 
bolj živo čutimo tvojo 
ljubezen. V Jezusu Kris-
tusu, ki se je rodil kot 
otrok in naš brat, čutimo 
tvojo bližino. Utrdi v nas 
zavest, da nas neizmerno 
ljubiš in si nam blizu vsak 
trenutek našega življenja.

Po Kristusu, našem Gos-
podu. Amen.

Po: Družinsko bogoslužje za 

adventni in božični čas
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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

Oratorijski dan pletenja venčkov
V soboto, še pred začetkom novega cerkvenega leta, smo se z otroki že začeli 
pripravljati na adventni čas. 

Dan smo začeli z jutranjo molitvijo, nato pa smo si ogledali igrico o Mihu, ki je 
večino svojega časa preživljal v „kul“ družbi, ob igranju nogometa in poslušanju 
glasne muzike. V taki družbi seveda ni bilo prostora za Jezusa. Tisto nedeljo pa ga 
je mlajša sestra Manca prepričala, da je tudi on odšel k sveti maši. Kot da to ni bilo 
dovolj, so ga starši za popoldan zadolžili, da pomaga Manci pri izdelavi venčka v 
župnišču. Tam je, kljub začetni trmi, spoznal nove prijatelje in ugotovil je, da tako 
lepe nedelje že zelo dolgo ni imel. 

Sledila je razlaga adventnega venčka. Krog je simbol večnosti iz katere počasi pri-
haja na zemljo luč, tako kot je Marija nosila Jezusa 9 mesecev. Luč ponazarjajo 4 
svečke, ki so v vijolični barvi, barvi pričakovanja. Sklenili smo, da bomo raje sledili 
luči, ki nam bo svetila pot v večno življenje, kot pa tavali v temi sveta. 

Za malico nas je razveseli hot-dog, čaj in nekaj sladkega, da smo si nabrali novih 
moči za izdelavo in krašenje venčkov. Dela smo se lotili vneto in naredili prelepe 
venčke, ki so jih po zaključni molitvi odnesli domov. Ne smemo pa pozabiti, da 
smo se tudi veliko igrali, peli in nasmejali.

Bodite pozorni, da ujamete tudi naslednji oratorijski dan!

Animatorji

Vabilo
Miklavž bi tudi letos rad srečal otroke. Odločil  se je, da nas  obišče. Tako vabi 
vse otroke do vključno 4. razreda na srečanje, ki bo v soboto, 8. 12. 2018, ob 
17.00 v dvorani pri Fari. Prijave niso potrebne, bo pa vesel kakšnih prostovoljnih 
prispevkov.      Miklavževa ekipa

Devetdnevnica pred Božičem
se bo začela v nedeljo 16. dec. pri sv. mašah ob 8,30 in 10,00 in se nadaljevala 
v naslednjem tednu pri Sv. Trojici ob 16,00 in pri Fari ob 18,00. Marijo in Jožefa 
bomo spremljali na poti do Betlehema.

Se nam boste pridružili? Ju kdo želi sprejeti čez noč? (vpis v cerkvi)

Nežnost bo rešila svet
Človek ima »ne-
skončno dostojanst-
vo« zaradi »ljubezni 
nebeškega Očeta«. 
Iz tega pogleda »se 
poraja nežnost, ki je 
sposobna, da v dru-
gem prikliče na dan 
veselje, ker se čuti 
ljubljenega.

»Potrošniška družba 
osiromaši smisel za 
lépo in tako veselje 
ugasne. Vse obstaja 
zato, da bi kupili, posedovali in potrošili, tudi ljudje. Nežnost pa je izraz tiste 
ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja.  Privede nas do tega, da 
pred človekom tako rekoč drhtimo z neizmernim spoštovanjem in določenim 
strahom, da ga ne bi prizadeli ali mu vzeli njegovo svobodo.«

Papež Frančišek – Radost ljubezni (Amoris laetitia) tč. 127

Božična spoved
bo v ned. 23. dec. ob 12,45 pri Sv. Trojici, ter pri Fari od 14,00-15,30 – več 
spovednikov.

Zrelo očetovstvo
Miklavževo darilo
»Kaj še je potrebno narediti?« je vprašala tajnica. Zelo zaposleni direktor je pogle-
dal na uro in v beležnico.

»Moral bi biti že zunaj. Takoj moram prenehati z delom.«

Tajnica se je nasmehnila: »Da ne pozabite, tu je še pismo vašega sina, kakšno darilo 
si želi za Miklavža. Ne pozabite, da je Miklavž že čez tri dni.«

»Hvala Bogu, da ste se vsaj vi spomnili,« je zavzdihnil prezaposleni direktor. »Bojim 
se, da je moj sin malo jezen name. Morda ima tudi razlog za to. Tako malo časa 
imam za svojo družino. Ko se zvečer vrnem domov, je otrok že v postelj. Saj skoraj 
nikoli ne ogovoriva. Vsaj za Miklavža bi ga rad razveselil z lepim in bogatim darilom. 
A kaj, ko nimam časa … Naredimo tako: vi boste šli kupit darilo. Ne glejte, koliko 
stane! Preberite pismo in mu kupite, kar si želi.«

Tajnica je odprla pismo in smeje se dejala šefu: »Vedno izpolnim vaša naročila, toda 
tokrat pa ne morem.«

»Zakaj pa ne? Mar danes osemletnemu otroku ni mogoče priskrbeti, karkoli želi? 
Dajte, pokažite mi pismo!«

Brez besede je tajnica pomolila 
direktorju sinovo pismo. Sin je 
napisal:

Dragi očka! 

Za Miklavževo darilo si želim, da 
mi v prihodnjem letu vsak dan 
pokloniš pol ure časa. Nič drugega.

Tvoj sin. 

B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

!

Luč, mir in veselje ne visijo na božičnem drevescu. 

Ne objamejo te ob sentimentalni božični glasbi. 

Božični sejmi, voščila in priprava daril ne morejo 
napolniti s srečo nobenega srca. 

V revščini in hladu in globoki osamljenosti je 
prišel na svet k vsem ljudem Nekdo, ki je s svojim 
življenjem želel postati luč in toplina.

Če si odprt za skrivnost tega Človeka, odprt kot 
otrok, te bo objela luč in začutil boš toplino.

V teh dneh ti želim v srcu luč in toplino, da bi ljudem pregnal hlad in jim v temi 
prižgal nekaj zvezd.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

EKIPA – »Zakaj je tako malo ženskih nogometnih ekip?« – »Težko je najti toliko 
žensk, ki se želijo enako oblačiti.«

PTICE – »Zakaj ptice pozimi odletijo na jug?« – »Ker peš ne bi prišle daleč.«

PREDAVANJE – Policist zaustavi voznika, ki se ob 4 zjutraj vrača iz prednovoletne 
zabave. »Kam pa vi greste?« – »Na predavanje.« odgovori. – »A me zafrkavate, kdo 
pa ima predavanje ob 4 ponoči?!« – »Moja žena.«

Očala škofa Miklavža 
Verjamem v škofa Miklavža. Ne v tistega Miklavža po trgovinah, ne v rdečega 
Božička s svetlečo reklamo, ki skrbi le za večjo prodajo. Pravi Miklavž je v veliki 
nevarnosti, da ga bo reklama ubila. 

Čudež spontane dobrote do vseh otrok sveta  je danes skoraj oropan svoje prist-
nosti. Verjamem v škofa Miklavža, ki že stoletja širi med ljudmi duha dobrote in 
ljubezni. Šesti december je dan čudežev. Mali vriskajo in plešejo od veselja, veliki 
uživajo v veselju otrok. In ta čudež se lahko dogaja vsak dan – pa ne samo za otroke. 
Zato prosim svetega škofa, naj podarja očala velikim ljudem, prav posebna očala, 
da bodo z njimi manj gledali na svoj »jaz« in več po drugih ljudeh: doma, na delu, v 
javnosti, povsod. Zanje prosim za dar dobrega srca.

Phil Bosmans

Advent – priložnost za pogovor in skupno molitev
Kako se notranje zbližamo drug z drugim? Pomembna je odkrita izmenjava 
opažanj in izkušenj, občutij in misli. Tako lahko drug z drugim spregovorimo in se 
tudi ne nehamo pogovarjati.

Beseda je čudna reč. V besede lahko notranje zajamemo svoje največje globine 
in jih posredujemo drugemu, ta pa lahko stori prav tako.

Mirno se pogovarjajta o tem in onem, o vremenu in o vsakdanjih stvareh. A 
potem dovolita svojemu pogovoru zaiti tudi v globino, iskat globlji smisel vsega, 
s čimer se srečujeta. Tako lahko postaneta notranje kar najtesneje eno.

Beseda je ljudem dana, da bi prišli v globok stik drug z drugim, da bi medsebojno 
izoblikovali skupnost, da bi notranje našli isto valovno dolžino.

Ob kratkem stiku postane beseda, ki bi morala biti veselje, opora in tolažba, 
nevarno orožje. Trda, ostra, beseda lahko globoko v srcu dolgo boli in zapusti 
brazgotine. In molk, čas brez besed, prav tako.

In najtesneje se bosta notranje zbližala, če bosta našla čas za pogovor z Bogom. 
Če se bosta združila v vajini skupni molitvi. 

Adventni čas je idealna priložnost za to. Po njem bo v vajin zakon prihajala res-
nična ljubezen.

In ta ljubezen je svetloba, s katero drug drugega ne oslepita,
s katero sta drug drugemu blizu, ne da bi ga imela v posesti.
Ta ljubezen daje toploto, ne da bi drug drugega zadušila,
je ogenj, s katerim drug drugega ne sežgeta.

S to ljubeznijo lahko cenita drug drugega, ne da bi se nanj obesila.

Naj se ljubezen skozi advent krepi, v božični noči pa v vajinih srcih znova rodi v 
podobi Njega, ki je Ljubezen sama.

Phil Bosmans

Ljubezen so perutnice, ki jih je Bog dal človeku, 
da bi mogel poleteti k njemu.

(Michelangelo)


