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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Februar 2019

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · februar 2019 –

Vrzite mreže
Kjerkoli se je pojavil Jezus, se je okrog njega zbrala množica, da bi ga poslušala. 
Ko se je na začetku svojega oznanjevalskega poslanstva pojavil ob Genezareškem 
jezeru, ni bilo nič drugače. Ker je zbrana množica pritiskala nanj, je stopil v enega 
od dveh čolnov, ki so ju zapustili ribiči, in ga uporabil kot plavajočo prižnico, da je 
lažje govoril ljudem.

Ko jih je nehal učiti, se je obrnil k Simonu (Petru), ki je bil lastnik čolna, v katerem 
je sedel Jezus, in mu rekel, naj odrine na globoko in naj ribiči vržejo mreže za lov. 

Zahteva je bila s strokovnega vidika popolnoma nelogična. Simon, kot izkušen 
ribič, je bil najbrž prepričan če so vso noč lovili brez uspeha, bodo podnevi, ko 
se ribe pomaknejo globlje, ulovili še manj. Toda Simon je kljub vsemu rekel: „Na 
tvojo besedo bom vrgel mreže.“ (Lk 5,5b). 

Sledil je fantastičen ulov. Kaj je Simona prepričalo, da se je lotil dela, ki je bilo 
videti neizvedljivo? Zagotovo je bila to vera, ki je ni proizvedel sam, ampak mu jo 
je vdihnil Bog, medtem ko je Simon izpiral mreže in z enim ali obema ušesoma 
poslušal Jezusa. To najbrž še ni bila neka močna vera, trdna kakor skala, ampak 
prej v slogu: „Velja poskusiti, škoditi ne more.“ Ta vera, ki so jo ribiči potrdili s tem, 
da so vrgli mreže, je rodila bogat sad. 

Ob tem je bilo Simonu nemudoma popolnoma jasno, da nima opravka s komerkoli, 

ampak s človekom prav posebne vrste, a ne le s človekom, kajti ob osebnem 
srečanju z Jezusom je izpovedal svoj greh: „Pojdi od mene, Gospod, ker sem 
grešen človek!“ (Lk 5,8b).

Jezus Kristus je pravi Bog in pravi človek. Srečanje z Jezusom nikogar ne pusti 
ravnodušnega: nekatere odpre, druge zakrkne. Jezus je Simona pomiril in mu 
rekel: „Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.“ Jezus je imel za Simona in njegove to-
variše poseben načrt. To malo skupino nepomembnih ljudi je začel pripravljati na 
oznanjevanje Božjega kraljestva.

Povzeto po: blogspot.com/2016/06/vrzite mreze.html

Brigita Irska, op. pet 1 16:00
18:00  

Sv. Trojica 
Fara

na čast Srcu Jezusovemu
Tone Urbas

 bolniki: od 9,00 naprej
po večerni maši bdenje pred 
Najsvetejšim, pri Fari

Čiščenje v 
soboto:
Sv. Tr.: Lovr.-Zales
Bloke: Topol

Jezusovo darovanje, 
svečnica

sob 2 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

Romana Paternoster, 30. dan
Klančar Stanislav, 8. dan

  bolniki: od 9,00 naprej

4. ned. med letom ned 3
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Ljudmila Korošec, kot 8. dan
po namenu družine Usenik




M. Žgajnar, M. Ponikvar
B. in J. Jerič

Leon, muč. pon 4 18:00 Fara Franc Marolt        

Agata, dev., muč. tor 5 18:00 Fara Ivica in Mojca Škrabec

Doroteja, muč. sre 6 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše  

Nika, red. čet 7 7:30 Fara Franc Turk, 10. obl. 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Hieronim, red., 
slovenski kulturni dan

pet 8 19:00 Fara Bojan in st. Marolt Čiščenje v 
soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Metulje

Apolonija, muč. sob 9 18:00 Fara Ivan Mihelčič 1. obl.  

5. ned. med letom, 
Alojzij Stepinac, šk.

ned 10
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
za duh. poklice
Stane Perušek, 16. obl.





R. Žgajnar, T. Kraševec
M. in T. Kljun
obisk predstave Prodana nevesta (B. Smetana)

Lurška M. B. pon 11 18:00 Fara Irena Modic, Volčje, obl.  ob 19,00 odrasli z božjo besedo

Aleksij, šk. tor 12 18:00 Fara Jani Brus

Kristina, vd. sre 13 18:00 Fara st. Zgonc, Radlek 18

Valentin, muč. čet 14 7:30 Fara po namenu 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Klavdij, red. pet 15 16:00
18:00 

Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice
Marija Marolt

Čiščenje v 
soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Nova vas 1-20

Onezim, šk. sob 16 18:00 Fara Marija Anzeljc, 30. dan  22:00 celonočno bdenje pri sv. Trojici

6. ned. med letom, 
Aleš, red.  ust.

ned 17
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Marija in + Tekavec
Stane Rot, 14. obl.




V. Jerič, F. Seljak
V. in K. Kraševec

Flavijan, šk. pon 18 18:00 Fara po  namenu   ob 19,00 starši prvoobhajancev

Bonifacij, šk. tor 19 18:00 Fara mama in teta Stražišar  
Frančišek in Jacinta, 

pastirčka.
sre 20 18:00 Fara po namenu

Irena (Mira), dev. čet 21 7:30 Fara za duh. poklice 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Sedež ap. Petra pet 22 18:00  Fara + Marolt, Studenec Čiščenje v 
soboto:
Sv. Tr.:  Štor-Andr
Bloke: Nova v. 21-40

Polikarp, šk., muč. sob 23 16:00
18:00

Sv. Trojica 
Fara

Ljudmila Korošec, 30. dan
starši Zakrajšek in Rok

  

7. ned. med letom, 
Matija, ap.

ned 24
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Ivan Hiti, 3. obl.
Stanislav Klančar, 30. dan




I. Kuclar, J. Žnidaršič
B. Zakrajšek in S. Rot

Varburga, op. pon 25 sv. maša drugje

Aleksander (Branko), 
šk.

tor 26 sv. maša drugje  

Gabriel Žal. M. B., red. sre 27 sv. maša drugje

Ožbolt, šk. čet 28 sv. maša drugje 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

 10. 2. ob 17.00 obisk predstave Prodana nevesta (B. Smetana), odhod 15.15; prijave čimprej go. Martini∑
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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

Kronika za leto 2018
Imeli smo 5 krstov v župniji Bloke in 2 pri Sv. Trojici.

Prvo sv. obhajilo je bilo dne 27. maja v župniji Bloke: 5 prvoobhajancev

in v župniji Sv. Trojica: 6 prvoobhajancev

Birma je bila skupna v Fari, 15.4. 2018: 16 birmancev iz ž. Bloke, 1 iz Sv. Trojice

V vsaki župniji se je poročil po en par.

Iz župnije Bloke je umrlo 15 faranov /9 mož in 6 žena/;

iz župnije Sv. Trojica pa 7 faranov /4 možje in 3 žene.

Prodana …
V nedeljo 10. febr. bo v ljubljanski operi predstava Prodana nevesta. V treh de-
janjih prikazuje ljubezensko zgodbo in poročno mešetarjenje, kot je bilo to včasih 
v navadi. Konča se z zmagoslavjem mladega para, kjer Marinka, nevesta, ki je bila 
'prodana' spozna, da kakšna zvijača lahko prinese tudi 300 zlatih, ne da bi bila pri 
tem prava ljubezen ogrožena. Za otroke, šolarje, srednješolce, študente in up-
okojence je karta s prevozom 21 EUR, za druge 26 EUR. Odhod ob 15,15 izpred 
župnišča. Prijavite se go. Martini I., najkasneje do 5. 2. ali do zasedbe  prostorov.

Povelikonočno romanje v Medjugorje
Od torka do petka, 23.–26. aprila, z obiskom vseh romarskih točk v Medjugor-
ju, vodenje in predavanja, druženja, adoracija … Več slovenskih duhovnikov. 
Pričevanja, doživetja, osebna in skupna molitev. Prijava go. Martini I.

S pesmijo in plesom slavimo Gospoda 
V soboto, 2. 2., po večerni maši, ob 19 h, v župnišču pri Fari.

"Hvalite Gospoda z bobnom in plesom, hvalite ga s strunami in flavto." (Ps 150,4)

Ples v krogu je vstopanje v tišino, k zavedanju življenja. Preprosti koraki in geste 
ob glasbi spodbujajo zbranost v ravnanju in prisotnost s celim telesom. To nas 
vodi v tiho navzočnost pred Bogom.

Meditativni ples v krogu nam daje možnost, da ne molimo le z besedami in mis-
limi, ampak celovito, to je tudi s telesom. Molitev dobi v telesu podobo oziroma 
telo daje podobo molitvi.

Sodeluje lahko vsak, ki bi želel poskusiti na tak način biti z Gospodom.

Svečnica – Gospodovo darovanje
Kot je bil običaj v judovski družini, so Jezusa, prvorojenega sina, 40 dni po rojstvu 
prinesli v Jeruzalem. Ta obred je spominjal Jude na Božje delovanje, s katerim 
je Izrael čudežno izpeljal iz egipčanskega suženjstva. Za mater je sledil obred 
očiščevanja in blagoslov. Poleg tega je bilo obdobje 40 dni pomembno za razvoj 
in utrditev odnosov med materjo in novorojencem.

»Gospodovo darovanje« pomeni, da je bil Jezus posvečen Bogu, da mu je bil iz-
ročen. Z dejanjem darovanja je bilo potrjeno, da je Jezus bil in ostaja Božja last. 
Tako se je javno razodelo, kar je bilo o njem do tedaj prikrito.

V templju je prišlo do srečanja s prerokom Simeonom in staro prerokinjo Ano, ki 
sta že mnogo let služila na tem posvečenem kraju. Simeon je potrpežljivo in hre-
peneče čakal, bogaboječ in zvest postavi, na prihod Mesije. Imel je dar in sposob-
nost, da je v revni družini videl nekaj posebnega, da je prepoznal »izbranega«. 
Simeon je v Jezusu slavil Luč sveta. Cerkev je njegove besede vključila v molitev, 
ki jo pred začetkom noči molijo v samostanih, redovnih skupnostih  in različnih 
občestvih. Tudi prerokinja Ana je spričo otroka izpovedala hvalospev Bogu in kot 
prva ženska oznanila veselo sporočilo vsem, ki so pričakovali odrešenje Izraela.

Od 9. stoletja naprej se na praznik Gospodovega darovanja blagoslavljajo sveče, 
ki jih prižigamo v naslednjem letu. Sicer pa slovensko udomačeno ime praznika 
Gospodovega darovanja – svečnica – izhaja iz obredja, ki poteka v cerkvi. Praznik 
svečnica nam je predvsem praznik sveč, praznik luči (N. Kuret, Praznično leto 
Slovencev)     Po: Praznujemo cerkveno leto

Misli
Filozof Jean - Jacques Rousseau je imel človeka za po 
naravi dobro bitje, ki se je pokvarilo šele s civilizaci-
jo in krščanstvom. Nekje v divji Ameriki ali morda na 
Južnem morju so morali biti »plemeniti divjaki«, ki so 
živeli kakor v raju, ker nanje niso prevalili greha.

• Kako si je Rousseau predstavljal?

• Plemeniti divjaki živijo v najlepši harmoniji z naravo.

• Ne potrebujejo denarja.

• So blagi in nedolžni.

• Ne znajo drugega, kakor da se ljubijo.

• Ne vedo, kaj je greh in zločin.

• Ne poznajo laži.

• Ne potrebujejo nikogar, ki jim gospoduje ali sodi.

• Zdravi so kot dren.

• So nagi in svobodni v spolnosti.

Več kot sto let za Rousseaujem je imel Paul Gauguin 
prav takšne sanje o Južnem morju: »Končno svo-
boden, brez skrbi za denar, bi kmalu nato ljubil, pel in 
umrl.« Tako je Gauguin leta 1890 pisal svoji ženi Metti 
v pismu. Slikar se je v resnici podal na Južno morje in 
tam sanjaril o svoji pariški prijateljici. V »Džungli sredi 
otoka« je res odkril nedolžne, plemenite divjake. Tam 
ne poznajo denarja in skrbi. Živijo za petje, ples in svo-
bodno ljubezen. Resnica je bila popolnoma drugačna. 
Gauguin je bil globoko razočaran. Banane mu niso 
rasle v usta. Mi bi pa rekli: »Pohane piške« mu niso 
padale z neba. Ribariti in loviti ni znal, zato je živel od 
dragih uvoženih konzerv. Tudi plemeniti divjaki so tr-
peli zaradi številnih bolezni, so se trdo borili za obstoj 
in imeli strogo moralo. Gauguinu niso dovolili slikati 
lepih, nagih deklet, ker je obolel za sifilisom. Gauguin 
se je moral zadovoljiti s prostitutko Titi. Za denar – se 
razume.

Torej: niti Jean - Jacques Rousseau, niti Paul Gauguin, 
niti kdor koli drug ... ni nikoli iznašel »po naravi dobre-
ga« človeka. Rousseau sam ni bil izjema. Filozof, ki je 
imel samega sebe za velikega vzgojitelja človeštva, 
sam ni nikoli vzgajal nobenega otroka. Imel je sicer 
pet otrok, ki pa jih je po rojstvu vse oddal v dom za 
najdenčke. Sedaj se je res lahko spraviti nad Rous-
seauja ali Gauguina, ki sta bila na svoj način tudi ve-
lika človeka. Raje se trkajmo na svoje prsi in iščimo 
ukoreninjene napake v svojem življenju. Vsak od nas 
ima kakšno pomanjkljivost. Nekateri to odkrijejo prej, 
drugi pozneje.

Povzeto po: Youcat – Birma

Da prav moliš, je odvisno od tega, kako živiš. Da prav živiš, je odvisno od tega, 
kako moliš. Nesmiselno je zjutraj moliti, potem pa dan preživeti kot kašen divjak.

(Alexis Carrel)

V družinskem vsakdanu
Blagri, o katerih nam spregovori Jezus, osvetljujejo tudi družinsko življenje. Eden 
od njih je tudi usmiljenost. V tej besedi se skrivajo potrpežljivost, odpuščanje, 
nežnost, zaupanje, pripravljenost na dolgo čakanje, veliko srce.

Usmiljenost ni šibkost, kompromis med tem, kar je dobro in kar je slabo, nezdra-
va popustljivost. Je odločno vztrajanje pri postavljenih ciljih ter razumevanje in 
potrpežljivo prenašanje naporov, negotovosti in napak pri doseganju teh ciljev.

Usmiljenost je tudi reči ne, kadar je ne, ne da bi dopustili, da bi nas ganile prošnje 
ali da bi nas razorožilo in omehčalo vztrajanje.

V družini, kraju sodelovanja z Bogom Stvarnikom, je bolj kot vse drugo potrebno, 
da smo mu podobni. Če naj bi bili vredni imenovati se oče, mati in otroci, ne 
moremo shajati brez usmiljenja, saj brez usmiljenja ni ne očetovstva, ne mater-
instva, ne sinovstva.

In v resnici še v tako razvratnih družinah nič ne more pokončati usmiljenja.

Koledovanje
Modri z Vzhoda so prepoznali znamenja časa, vstali so iz svojega ugodja in šli 
iskat novorojeno Dete, ki je Kristus, Gospod. 

Prinesli so mu darila in razširili vest o Jezusovem rojstvu med narodi sveta. Tudi 
otroci so vstali in kot koledniki razširjali veselo vest o rojstvu Rešenika in po vaseh 
nosili Božji blagoslov. 

Hkrati pa so zbirali prispevke za otroke v misijonih. V župniji Sv. Trojica je koledo-
valo kar trinajst otrok, v treh skupinah, na Blokah pa 15 v petih skupinah.

Bog povrni za vsak dar in prijazno besedo.      

Kaj je liturgija?
LITURGIJA je uradno bogoslužje Cerkve. (KKC 1077–1112)

Liturgija ni dogodek, ki živi od dobrih idej in objestno zabavnih pesmi. Človek 
kot tak ne naredi in ne izumi nobene liturgije. Ta je nekaj živega in je rasla v veri 
tisočletij. Bogoslužje je sveto, častitljivo dogajanje. Liturgija postane napeta, ko 
čutimo: po njenih svetih znamenjih in po njenih dragocenih, pogosto zelo starih 
molitvah, je navzoč Bog sam.

ZAMUDA – Janezek 
deset minut prepozno 
prihiti v šolo. Na vra-
tih sreča ravnatelja, ki 
zasika: »Deset minut 
prepozen!« –  Janezek 
pa: »Jaz tudi.«

ZAMUDA – V gostilno 
vstopi izredno močan 
možakar, vzame v roko 
limono in jo stisne ko-
likor jo more, in nato 
reče: »Kdor koli iz te 
limone stisne vsaj še 
eno kapljico dobi 500 
evrov.« Seveda vsi po-
skušajo, a nobenemu 
ne uspe. Nato pristopi 
majhen, suh možakar 
in reče: »A lahko tudi 
jaz poskusim?« – “Ha-
haha!” se mu vsi sme-
jijo in mu dajo limono. 
On kot za šalo iz nje 
iztisne še 6 kapljic. Vsi 
od začudenja debelo 
gledajo in na koncu le 
vprašajo: »Kako je pa 
tebi uspelo, če nam 
nikakor ni?« –  On pa 
odgovori: “Hja, jaz sem 
iz davčne.«

SMUČANJE – Mujo in 
Haso gresta na zimsko 
olimpijado. Mujo bo 
tekmoval, Haso bo 
njegov trener. Odločita 
se, da bo Mujo tekmov-
al v slalomu. Na usodni 
dan se Mujo požene 
iz štartne hišice in se 
pelje kar naravnost. 
»Mujooo, zavijaaaj!« 
se za njim dere Haso. 
– Mujo pa ga takoj 
uboga: »Aaaauuuu, 
aaaauuuu ...«

ŠKOT IN MRAZ – »Kaj 
naredi Škot, ko ga 
zebe?« – »Usede se k 
sveči.« – »In kaj naredi, 
če ga še bolj zebe?« 
»Prižge jo.«


