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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Marec 2019

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

Ne gre za druge, 
temveč za nas same

Kako naj presojamo zgodovinska dejstva, nam Jezus pokaže v prizoru iz današn-
jega Lukovega evangelija. Tukaj mu ljudje pripovedujejo o poslednjih novostih, 
političnih katastrofah in udarcih usode, ki so nerazumljivi. Tu Pilat umori Gali-
lejce, ki so ravnokar hoteli darovati. In stolp v Siloi se je zrušil ter pri tem pobil 
osemnajst ljudi. Jezus v obeh primerih odgovarja podobno: »Mar mislite, da so 
bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Nikakor, 
vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani« (Lk 13,2). 

Jezus se sicer loti teologije farizejev, ki vidi v vsaki nesreči kazen za grešnike. 
Vendar je ne potrdi. Namesto da bi se spustil v teološko razpravo, zakaj se je tako 
zgodilo, usmeri svoj pogled na tiste, ki so mu to pripovedovali. Ne gre za druge, 
temveč za nas same. Če se ne spreobrnemo, bomo prav tako pokončani. Naše 
življenje bo ponesrečeno, če ne bomo začeli misliti drugače. 

Pri katastrofah si ne postavljajmo vprašanja zakaj, temveč jih razumimo kot 
zahtevo za nas. Zgodi se nam lahko enako, kot so doživele žrtve mnogih katastrof 
današnjega časa, pa naj gre za naravne nesreče, teroristične napade ali karkoli 
drugega. Pri vsem tem se postavlja pomembno vprašanje: Iz česa živimo? Kakšen 
smisel ima naše življenje? Nobenega jamstva nimamo, da bomo zdravi dosegli 
starost. Ni samo po sebi umevno, da naše življenje uspe. Pogoj, da bo naše živl-
jenje uspelo, je spreobrnjenje. Spreobrnjenje pomeni najprej ugotoviti, da sem 
se Bogu odtujil, da je moje mišljenje o Bogu popačeno. In potem pomeni spreo-
brnjenje, da vidim svoje življenje v Božji luči, da po Bogu znam gledati v globino 
stvari in spoznavati Boga kot pravi cilj ter tisti temelj mojega življenja, ki me nosi. 
Spreobrnjenje pa ni le videvanje in spoznavanje, temveč tudi odločanje. Odločim 
se živeti drugače, živeti tako, kakor to odgovarja Božji volji in moji naravi.

Po: A. Grünu, Jezus – veselo oznanilo

Felix,  papež
prvi petek

pet 1 16:00
18:00  

Sv. Trojica 
Fara

za duh. poklice
Jožefa Zgonc

 bolniki: od 9,00 naprej
po maši celonočno bdenje pri Fari Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Nova vas 41–65Neža Praška, devica sob 2 16:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Mariji v zahvalo
Janez in Ivanka Žnidaršič

 
 bolniki: od od 14,00 naprej

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

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
za duše v vicah
Anton Lužar, obletna




M. Hiti, A. Hiti
M. Ivančič, J. Namre

Kazimir, kralj pon 4 18:00 Fara za domače  reden verouk;  5. r. ob 13,30

Hadrijan, pust tor 5 sv. maša drugje  ni verouka

Pepelnica, strogi post sre 6 17:00
18:00

Fara
Sv. Trojica

Julijana in Jože, obletna Ivančič
na čast sv. Jožefu in v zahvalao za 3 nove maše

 pri Sv. Trojici po maši molitev skupin obeh župnij
in pogovor o knjigi: Kako ozdraviti rodovne korenine

Perpetua in Felicita, 
muč.

čet 7 7:30 Fara st. Pavlič in teta Pepca 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Janez od Boga, 
1. postni petek

pet 8 16:00
18:00  

Sv. Trojica
Fara

za blagoslov postnega časa
Tone Urbas

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:  Polšeče–Zavrh
Bloke:  Nova vas 66 ... Frančiška Rimska sob 9 18:00 Fara Franc Marolt  

1. postna nedelja,
40 mučencev

ned 10
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Jožef Žnidaršič, 1. obletna
Jože Kovačič, 1. obletna




S. in M. Kraševec
U. Ulčar, M. Ponikvar

OB 14h KRIŽEV POT V. BLOKE
OB 15h MAŠA, GOVOR . MOLITEV, 
STARI TRG PRI LOŽU  p. Mio Kekič DJ

Benedikt, škof pon 11 18:00 Fara Jani Brus, 1. obletna  ob 19:00 odrasli z Božjo besedo – bralci

Gregorjevo tor 12 18:00 Fara Franc Primožič, 6. obl. Studenec, in st. Gabrič

Kristina, dev.–muč. sre 13 18:00 Fara Lojze Hostnik, lit. MB na čast Fatimski MB  ob 19,00 skupno srečanje ŽPS obeh župnij pri Sv. Mihaelu

Matilda, kraljica čet 14 7:30 Fara za duh. poklice 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

2. postni petek,
Ludovika, redovnica

pet 15 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

po namenu
Franci Mlakar, obl.

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv. Tr.–Mramor.
Bloke: V. Bloke 1–20Hilarij Oglejski, škof sob 16 18:00 Fara Stane Milavec, 6. obl.  22:00 celonočno bdenje pri Sv. Trojici

2. postna nedelja, 
papeška

ned 17
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Ljudmila Korošec (dar soseda)
Alojz Lavrič




J. Korošec, Škrlj
A. Ponikvar, S. Vrtačnik OB 15h KRIŽEV POT NA GORI

Ciril Jeruzalemski, 
škof, c. uč.

pon 18 18:00 Fara Franc Milavec   ob 19:00 starši prvoobhajancev

Jožef, Jezusov rednik tor 19 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za može
Jože Lah, Nova vas 16, 4. obl.

 

Klavdija, muč. sre 20 18:00 Fara za duh. poklice

Nikolaj iz Flüe čet 21 7:30 Fara po namenu 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

3. postni petek,
Lea, spokornica

pet 22 16:00
18:00  

Sv. Trojica
Fara

v zahvalo 
Stanislav Klančar

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:  Ulaka
Bloke: V. Bloke 21-40Rebeka, redovnica sob 23 18:00 Fara Jože in Mary Ponikvar, 20. obl.   

3. postna nedelja ned 24
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
za + Jakopin
Viktor Kočevar, obl.




A. in A. Ponikvar
H. Knaus, S. Korenjak OB 14h KRIŽEV POT SV. TROJICA

Gospodovo 
oznanjenje

pon 25 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

materam v zahvalo
za starše

Lara, muč. tor 26 18:00 Fara maša v zahvalo  

Rupert, škof sre 27 18:00 Fara po namenu

Bojan, knez čet 28 7:30 Fara za duh. poklice 20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

4. postni petek pet 29 16:00
18:00  

Sv. Trojica
Fara

na čast angelov varuhov
za vse bolne v župniji

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.:  Hribar.–Rožan.
Bloke: V. Bloke 41 ... Amadej (Bogoljub) sob 30 18:00 Fara Zofija Lužar, obl.   

4. postna nedelja ned 31
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Intihar in Drobnič
Mima Lah, 10. obl., Nova vas in Jože Lah




K. Kostanjšek, H. Primožič
R. in V. Korenjak OB 14h KRIŽEV POT SV. MIHAEL
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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 sv. maše
Ivica in Mojca Škrabec 1x nn; za +Kljun 1x nn; za Stanislava Klančar 15x darovali 
prijatelji, sorodniki, znanci; Stanislav Klančar gregorjanske maše – 30x domači, ob 
pogrebu tudi dar za cerkev

Srečanje klučarjev
bo v Zavodu sv. Stanislava potekalo 2. marca od 9-12 ure. Na njem bomo govorili 
o pristojnosti in odgovornosti ključarjev.

Vabim ključarje obeh župnij, da sporoče svojo pripravljenost, potem pa bi se sk-
upaj odpeljali v Ljubljano.

Srečanje članov ŽPS v Ljubljani je mogoč 9. ali 23. marca. Ker je to srečanje v 
Ljubljani pomembno tudi za  srečanje obeh ŽPS skupno, ki bo13. marca v žup-
nišču Bloke ob 19,00, vas vabim, da svojo udeležbo čimprej sporočite vsak svoji 
voditeljici ŽPS: go. Heleni ali go. Mariji.

V Lj je potrebno sporočiti število udeležencev in urediti prevoz.

O katehezi
V letošnjem Pastirskem pismu bomo slišali tudi besede o katehezi. Ob tem običa-
jno pomislimo le na osnovnošolski verouk, ki ga izvajamo po župnijah. A ’katehe-
za ’ pomeni več. Beseda izvira iz grške besede katehein, kar pomeni ’odmevati’, 
’oznanjati’, pa tudi ’uvajati’ in ’poučevati’, kar pa je trajna potreba tudi vsakega 
odraslega kristjana, saj pomeni vedno globlje vstopanje v skrivnost vzajemnega 
odnosa med Bogom in človekom. In večina teh korakov zmore storiti šele odrasel 
človek. Vedno bolj se zavedamo, da je kateheza ’srečevanje odraslih, mladine in 
otrok v določeni skupini pod vodstvom kateheta z namenom, da bi trajno rasli v 
veri’. »Kristjan se ne rodi, temveč postane« je znan izrek. Torej je ’postajati krist-
jan, postajati vedno bolj Božji, naša dosmrtna naloga’.

Zato ste vsi farani, ne le ključarji, člani 
ŽPS, mladisnka skupina, člani pevskih sk-
upin, bralci Božje besede, člani zakonskih 
skupin, vedno znova vabljeni stopati v ra-
zlične župnijske skupine, da bi v vsem iskali 
Božjo voljo in po njej živeli.

Ko torej obe župniji združujemo v eno, naj 
bi se tudi naša povezanost in sodelovanje 
krepilo, kot se je v zadnjih letih že neka-
jkrat pokazalo.

Križev pot 
Tudi letos va-
bimo družine 
in posamezni-
ke, da bi vsaj 
enkrat v post-
nem času našli 
čas za svojo 
udeležbo pri 
Jezusovem Križevem potu, ki se bo molil 
ob petkih in nedeljah. Seveda ga lahko mo-
limo tudi doma, morda ob večerih, morda 
le nekaj postaj in se o njem pogovarjamo.

Voščilo staršem
Voščilo staršem voščimo ob prazniku oče-
tov /19. 3./ in materinskem dnevu /25. 3./, 
da bi se imeli radi, da bi bili zdravi in verni, 
ter znali spodbujeti drug drugega, pred-
vsem pa svoje otroke.

Drevo spoznamo po sadu
Jezus človeka primerja z drevesom. Sad nezmotljivo razodeva vrsto, sorto in ka-
kovost drevesa. Nekaj podobnega je s človekom: njegove besede so izraz in sad 
njegove notranjosti, njegovega srca. Besede so tolmač in ogledalo duše.

Razlika med drevesi in človekom je med drugim v tem, da drevo ne more varati z 
videzom. Človek pa lahko svojo notranjost zakrinka in skrije za lažnive besede. Za 
zlato besedo se često skriva železno srce, pravi pregovor.

Človek z besedo sebe ne le razodeva, ampak po njej sebe tudi daje. Seveda to 
velja za dobro besedo. Z njo razdaja svojo dobrohotnost, ljubezen, postrežljivost 
in pomoč. »Večkrat človek ne potrebuje druge postrežbe kakor dobro besedo,« 
piše prof. Anton Trstenjak v svoji knjig Skozi prizmo besede, in nadaljuje: »Dobra 
beseda je najboljša postrežba, ki jo moremo dati gostu. Vselej mu dobro de, če 
jo dobi. Dobra beseda gosta spremlja še na poti domov. Morda celo več dni in 
tednov od nje živi.« Slovenski pregovor pa to samo potrjuje: Beseda, ki pride od 
srca, ogreje tri zime.

Drevo se spozna po sadu. Še bolj kot besede pa so sadovi naše notranjosti naša 
dejanja. Dejanja so kot sadovi, besede so le kot listje na našem drevesu.

Če Jezus pravi, da dobro drevo rodi dober sad, da smokev ne obiramo s trnja in 
grozdja ne trgamo z robidovja, najbrž hoče reči, da naša dejanja kažejo na nekaj 
globljega v nas. Razodevajo našo osnovno življenjsko usmerjenost., temeljno 
odločitev in stališče, korenino, ki daje kakovost in vrednost vsem dejanjem. Ta 
notranja drža je nadvse pomembna, saj gre za to, čemu sem se zapisal, za katero 
glavno vrednoto ali nevrednoto sem se opredelil: za dobro ali zlo, za ljubezen 
ali sovraštvo in sebičnost, za Boga ali proti Bogu. Gre za to, česa je »polno srce«, 
kakšna je »zakladnica srca«, dobra ali pokvarjena. 

Po: TV Slovenija – Ozare, 1989

Starši, vaši otroci si od vas želijo  
en samcat zaklad – vaše srce!

(sv. Janez Bosko)

Nekaj dejstev za lažje razumevanje zakramenta 
sv. spovedi, ki jih je strnil Klaus Dick, pomožni 
škof v Kölnu:
Kako se je spoved razvijala v Cerkvi?

Na začetku je veljalo prepričanje, da se ljudje s krstom znebijo vseh svojih gre-
hov – in da enostavno ne grešijo več. Vendar so kmalu videli, da se greh kljub 
temu dogaja. Potem so mislili, da lahko ljudje po krstu le še enkrat prejmejo to 
odpuščanje. Pozneje je prišlo v navado, da so tako imenovane »glavne grehe« 
priznavali javno pred občestvom: to so bili odpad od vere, umor in prešuštvo. Šele 
pozneje so uvideli, da lahko vse grešno vedno znova združujejo v ta zakrament. 
Tako je prišlo do tega, da posamezen grešnik pride do duhovnika in se pred njim 
spove. Mimogrede, takrat je nastala tudi »spovedna molčečnost«. Vendar pa pri 
vsem razvoju darilo odpuščanja grehov v jedru ostaja isto.

»Spovedna molčečnost« – to zveni napeto …

Saj tudi je napeto. Vsak spovednik mora biti pripravljen, da raje umre, kot pa 
pove naprej kaj od tega, kar mu je bilo zaupano pri spovedi. Tudi ne sme ničesar 
namigniti, da tako tudi posredno ni mogoče razbrati, kdo se je tega spovedal.

… Če me spovednik pozna – potem si bo torej slabo mislil o meni, ko me bo 
naslednjič srečal, ali ne?

Najbrž ni nobenega spovednika, ki ne bi pri vsaki spovedi imel globokega spošto-
vanja do spovedanca: bodisi občuduje, kako malo se ima kdo spovedati, ali pa 
strmi nad pogumom, ko kdo v zakrament pokore vnaša težke prestopke. Vedno 
pa je srečen, da lahko posreduje Božje odpuščanje. Vsaka pokončna spoved 
duhovniku pove: Ti sam moraš postati še boljši kristjan. Mimogrede, spovednik 
ne sme nikoli dopustiti, da bi védenje iz spovedi kakorkoli vplivalo na njegov 
odnos do spovedanca. Izven okvirov spovedi tudi ne sme nikoli načenjati vsebine 
spovedi.

Mi mora spovednik vedno podeliti odvezo?

Če spovedani grehe resnično obžaluje, mu spovednik ne sme odreči odveze. Prav 
tako ne sme ničesar kritizirati!

Povzeto po: Youcat - Spoved

IMAM MOŽA – »Mami, zdaj imam pa tudi jaz moža!« – »Kaj res, Sara? Kako pa si 
prišla do tega?« – »Veš, na snegu sem se igrala z Rokom, mi je pa rekel, naj spakiram 
svoje cunje in izginem k mami.« 

ZIMSKO SPANJE – Medvedek in medvedka spita zimsko spanje. Medvedek se 
zbudi in vpraša mamico: »Mami, a sem jaz res medvedek?« – Mamica odgovori: 
»Seveda si medvedek, saj sem tudi jaz medvedka in tvoj oči je medvedek. In zdaj 
lepo spi naprej zimsko spanje.« – Čez nekaj dni se medvedek spet zbudi in pravi: 
»Mami, saj vem, da sta ti in oči medvedka, ampak a sem jaz sigurno medvedek?« – 
Mamica spet odgovori: Seveda si, saj sta tudi tvoji babici medvedki in tvoja dedka 
sta medveda. In zdaj lepo spi naprej zimsko spanje. – Medvedek spet zaspi in se 
spet zbudi: »Mami, babici sta medvedki, dedka sta medveda, ti si medvedka, oči 
je medved, ampak – a sem jaz sigurno medvedek?« – Mamica že malo jezna: »Ja 
seveda si medvedek, zakaj pa ne bi bil?« – Medvedek odgovori: »Zato, ker me zebe 
kot psa.« 

Pomagaj mi reči »ne«
»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog, 

vsemu, kar nas dela hrome, bolne, potrte. 
Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu, 
kar nas slepi, kar nam jemlje besedo.

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog, 
vsemu, kar uničuje, vsemu, kar nas navdaja z bojaznijo.

Daj mi moč, moj Bog reči ne, 
vsemu, kar ločuje, kar nas dela šibke.

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog, 
vsemu, kar nas slepi in nas zasužnjuje. 
Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu, 

kar je smrt, vsemu, kar rani.

Spremeni, moj Bog, Tvoj »ne« v jezik mojih dejanj 
v tem »ne«

naj bo slišen tvoj »da« meni in svetu.
Po: Zakladnica molitve, Anton Rotzetter

Molitev za mamo
O, Vsemogočni, 
ki za molitve daješ rešitve, 
sprejmi mojo molitev! 
Prisluhni besedam srca!

Nanjo poglej, Vsemogočni, 
ki mi je dala življenje, 
ki nas je v zvesto družino družila, 
ki nam je dala ljubezen in dom, 
in zdaj odhaja iz tega doma 
molče in za vedno, 
za vedno s tega dvorišča, 
s teh njiv, s tega vrta, 
ki nas ne bo več vabila v nedeljo 
k praznični mizi,
ki ne bo več molila, ne pela z  nami!

O, Vsemogočni, 
stori z njo kakor si ji usodil, 
toda stori tako, kot je pravično 
in kakor je zaslužila 
z življenjem.

Ne daj ji trpeti poslednje dni, 
ne daj ji trpeti ob zadnji uri!
Pusti jo mirno oditi s sveta, 
v globoki veri, v veselem upanju, 
kakor ob najbolj veseli pesmi, 
ki smo jo zbran peli doma!

Tone Kuntner


