– Oktober 2013 –
Terezija Deteta J.

tor

Angeli varuhi

sre

Frančišek Borgia

čet

Frančišek Asiški

pet

Marija Favstina
Kovalska

1
2
3

19:00

Fara

Vintar

19:00

Sv. Trojica

v zahvalo in na čast Sv. Duhu

19,30 srečanje za srednješolce

4

15:30 Sv. Trojica
16:30 V. Bloke
19:00 Fara

Jože Peršin
zaobljubljena sv. maša
Stanislav Milavec

sob

5

7:00 Fara
8:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

za prenovo obeh župnij
Mariji na čast in priprošnjo za nove d. poklice
Ivan Dolšak











27. NED. MED LETOM
Teden za življenje

ned

6

za žive in + farane obeh župnij
Marija in Peter Kraševec
Jože Pakiž




Petra Zalar, Klara Kostanjšek
Marjana Bačnik, Alessandra Lavrič Cascio

Roženvenska MB

pon

19:00 Fara

Na čast Marijinemu rojstvu

Benedikta

tor

19:00 Fara

Franc Grže, obl.

Dionizij

sre

19:00 Sv. Duh

poljska maša za Sv. Duh




19:30 srečanje za srednješolce

Papež Frančišek:

Naj nam Gospod pomaga,
da ne bi padli v past denarja

Danilo

čet

Filip, diakon

pet

7
8
9
10
11

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

20,15 srečanje za srednješolce

Maksimiljan Celjski

sob

















Helena, Tomaž Primožič
Tjaša Zabukovec, David Brus
18:00 češčenje Fatimske M. B. v Velikih Blokah




Janez in Irena Kraševec
Teja Hribar, Simona Zakrajšek

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica
Oktober 2013

Zaradi denarja lahko zbolita naše
mišljenje in vera. Idolatrija denarja poraja
zlo, kot sta nečimrnost ali ošabnost,
ki nas lahko spremenita v »manijake
nekoristnih vprašanj«.Ni mogoče služiti
Bogu in denarju. V drži ljubezni do denarja
obstaja nekaj, kar nas oddaljuje od Boga.
Veliko je grehov, a Jezus med vsemi prav
pohlep po denarju najbolj izpostavlja kot
»korenino vsega zla«. Mnogi, ki jih je prevzela ta sla, so skrenili s poti vere
in si nakopali veliko muk. Sila denarja je tako mogočna, da lahko vero
tudi oslabi in jo človek zaradi nje celo izgubi. »Iz tega se porodijo zavist,
prepiri, obrekovanja, nezdravi sumi, prerekanje med ljudmi pokvarjenega
mišljenja in brez resnice, ki imajo religijo za vir dobička. Sem katoličan in
hodim k maši, ker mi to daje določen status. Toda pod tem se ukvarjam s
svojimi kupčijami, ne? Sem gojitelj denarja.«
Denar človeka pokvari zato ni nobenega
Denar sveta vladar!
izhoda. Če izbereš »pot denarja«, boš končal kot
Kdo vlada meni?
»pokvarjenec«. Denar v sebi nosi zapeljivost,
zaradi katere počasi zdrsneš v svojo pogubo.
Jezus tako zelo odločen glede tega vprašanja: »Ne moreš služiti Bogu
in denarju. Ni mogoče. Ali eno ali drugo! To ni komunizem! To je čisti
evangelij! To so Jezusove besede!« Kaj se zgodi z denarjem? Na začetku
ti ponudi določeno blaginjo. Potem se počutiš pomembnega in tako
pride nečimrnost: »Ta nečimrnost, ki ne služi, a ti se počutiš pomembno
osebo, to je nečimrnost. In od nečimrnosti k ošabnosti, nadutosti. To so tri
stopnice: bogastvo, nečimrnost, ošabnost.« Pa vendar hudič vedno izbira
to vrsto skušnjav. Bogastvo, da bi se počutil zadostnega. Nečimrnost,
da bi se počutil pomembnega. Ošabnost, ki je jezik njegove nadutosti. Z
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7:30 Fara

7:30 Fara

Franc Lenarčič

za žive in + iz soseske
Ivanka zakrajšek, obl. V. Vrh

12

19:00 Fara
20:00 Sv. Trojica

Pirc Anton, obl.
za spreobrnenje

13

7:00
8:30
10:00
15:00

ned

Kalist I.

pon

Terezija Velika

tor

Marija Marj. Alakok

sre

Ignacij Ant.

čet

Luka, ev.

pet

14
15
16
17
18

Pavel od križa

sob

29. NED. MED LETOM
Lk 18, 1-8

ned

Uršula

pon

Janez Pavel II

tor

Janez Kapistran

sre

Anton M. Claret

čet

Tadej (Dejan)

pet

21
22
23
24
25

Lucijan in Marcijan

sob

30. NED. MED LETOM
Lk 18,9-14

ned

Simon in Juda Tadej

pon

Mihael Rua

tor

Marcel

sre

Volbenk

čet

Fara
Sv. Trojica
Fara
Mačkovec

za žive in + farane obeh župnij
Ljudmila Kraševec in Julijana Korošec
Janez Zakrajšek, obl. in starši
za pobite

19:00 Fara

Modic, V. Bloke

19:00 Fara

Stanko Perušek, 9. obl.

19:00 V. Bloke

St. Meden

7:30 Fara

Marija Korenjak, obl.

17:30 V. Bloke

Zakrajšek Rok, 30. dan

19

19:00 Fara

Malka Simčič in + Pakiž

20

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij
družina Rožanc
družina Namre

19:00 V. Bloke

Amalija Jerič

19:00 V. Bloke

za pogrešane

19:00 Fara

za notranje ozdravljenje

7:30 V. Bloke

obisk bolnikov od 8:30
20,15 srečanje za srednješolce
celonočna molitev v župnišču

17:00 obisk
in nagovori
g. Toni Kmet

Čiščenje Sv. Trojica: Štorovo-Andrejčje
Čiščenje Bloke: Nova vas 21-40
od 9:00 do 19:00 nagovor + molitev g. Toni Kmet

19:30 molitvena skupina

Čiščenje Sv. Trojica: Sleme
Čiščenje Bloke: Nova v. 41-65
20:00 zakonska skupina

20:00 kateheza za odrasle
19:30 srečanje za srednješolce
19:30 molitvena skupina

20:00 ŽPS na Blokah
NI srečanja za srednješolce
Čiščenje Sv. Trojica: Polšeče-Zavrh
Čiščenje Bloke: Nova vas 66...
Katehumeni
podelitev sv. pisma
prvoobhajancem

20:00 starši birmancev




19:30 srečanje za srednješolce






20:15 srečanje za srednješolce




Anja Nared, Karmen Kraševec
Mateja Šraj, Simona Knavs



19:30 srečanje za srednješolce

po maši molitev

poljska maša za V. Bloke

15:30 Sv. Trojica
19:00 Ravne

za naše bogoslovce in nove duh. poklice
Češko Strle

26

19:00 Fara

Vinko in st. Paternost

27

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in + farane obeh župnij
Neža Korošec
za umorjene med in po vojni

19:00 Fara

Tone Modic, obl.

19:00 Fara

Jože Pakiž

19:00 Vel. Bloke

za mlado družino

19:00 Fara

po namenu

28
29
30
31

obisk bolnikov od 9:00

Zalar

17:30 Ulaka
19:00 Fara

28. NED. MED LETOM
Lk 17, 11-19

19,30 srečanje vseh mol. skupin pri Sv. Trojici
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Čiščenje Sv. Trojica Sv.Troj.-Mramor.
Čiščenje Bloke: Velike Bloke 1-20
Katehumeni

denarjem se greši proti prvi zapovedi, saj gre za idolatrijo: »Kajti denar
postane idol in ti ga častiš!« To je tudi razlog, zakaj nam Jezus pravi,
da ne moremo služiti idolu denarja in živemu Bogu.Raje naj težimo k
pravičnosti, usmiljenju, veri, ljubezni, potrpežljivosti in krotkosti. Pot za
služenje Bogu je v ponižnosti. »Naj nam Gospod, vsem pomaga, da ne bi
padli v past denarja.«

Zakramenti uvajanja
Notranja logika zakramentov: Vsi ZAKRAMENTI so srečanje s
Kristusom, ki je sam prazakrament. Imamo zakramente UVAJANJA,
ki uvajajo v vero: KRST, BIRMA in EVHARISTIJA. Imamo zakramenta
ozdravljanja: spoved in bolniško maziljenje. In imamo zakramenta
občestva in poslanstva: zakon ter sveti red.
Kaj je krst? Krst je pot iz kraljestva smrti v življenje; vhodna vrata
v Cerkev in začetek trajnega občestva z Bogom. Klasična oblika
podeljevanja krsta je trikratno potapljanje krščenca v vodo. Večinoma pa
krščencu trikrat vlijejo vodo na glavo, ob čemer krstitelj izgovori besede:
»Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Vsak človek, ki še
ni krščen, lahko prejme krst. Edini pogoj za krst je vera, ki jo je treba pri
krstu javno izpovedati.

Oddane maše
St. Mihelčič, za brata in sestre - 1x; Franc Mlakar - 1x; Rok Zakrajšek gregorijanske maše - 30x: domači in vsi sorodniki, ki so darovali za svete
maše.

OBISK IN DUHOVNI PROGRAM G. Toneta Kmeta

KATEHUMENAT: Na novo pot

odnosu do Jezusa in prenovljenem duhovnem življenju ter molil za tiste, ki

Uvodno srečanje bo v soboto 19. oktobra ob 20.00 v župnišču Bloke. Vesel

bodo to želeli. Začetek v petek 4. ob 17:00 ter v soboto ves dan. Zaključek s

bom, če se do takrat že lahko srečam s kandidati.

sv. mašo v soboto ob 19,00. Posebne prijave niso potrebne.

SVETOPISEMSKI MINI MARATON

Novi mežnarji na Ulaki
Družina Primožič z Ulake 2, je v letošnjem letu prevzela skrb za cerkev na
Ulaki. Njihov telefon je 040 567-367.

Ob krstnem kamnu smo podelil vstopnico v večno življenje:

Že nekaj let poteka v drugem tednu oktobra celotedensko branje Božje
besede, ki je bil poimenovano kot SVETOPISEMSKI MARATON. Ta
poteka v Ljubljani od nedelje 6.10 do nedelje 13.10 po 24. ur dnevno. Že lani
smo se tudi na Blokah za dvanajst ur pridružili temu branju.
Letos bo naš mini maraton potekal pri Sv. Trojici v soboto 12. oktobra

V župniji Sv. Trojica:
• Izak Švigelj, rojen 20. 5. 2013, krščen 18. 8.
2013, Jeršanovo 3
• Tone Ponikvar, rojen 28. 7. 2013, Lovranovo
5, kot 7. otroka v družini ga je krstil škof, g.
Anton Jamnik

od 10. ure in se zaključil s sv. mašo ob 20.00. Vabimo tiste, ki bi želeli
sodelovati z branjem, da se prijavijo na list, ki bo na stranskem oltarju
v obeh župnijskih cerkvah. Letos beremo Apostolska dela, pismo
Rimljanom, ...

Zahvala

V župniji Bloke:

Kaj se zgodi pri krstu? V krstu postanemo udje Kristusovega telesa,
bratje in sestre našega Odrešenika in Božji otroci. Rešeni smo greha,
iztrgani smrti in smo odtlej določeni za življenje v veselju odrešenih. Po
imenu, ki ga prejmemo pri krstu, nam Bog govori: »Poklical sem te po
imenu, moj si!«.Boljših vzornikov od svetnikov ni in boljših pomočnikov
tudi ne. Če je moj zavetnik svetnik, imam prijatelja pri Bogu.

• Ana Širaj, rojena 3.5.1925, umrla 26.5.2013, Metulje 15
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športno srečanje opredelil sv. oče: ‚lepota, zastonjskost, tovarištvo‘.

Odvijal se bo na Blokah 4. in 5. oktobra.Spregovoril nam bo o osebnem

Zakaj Cerkev vztraja pri praksi krščevanja otrok? Cerkev od starih časov
vztraja pri krstu otrok. Za to obstaja razlog: preden se mi odločimo za
Boga, se je Bog odločil za nas. Krst je torej milost, nedolgovan dar Boga,
ki nas brezpogojno sprejema. Verni starši, ki hočejo za svojega otroka
najboljše, hočejo tudi krst, ki bo otroka rešil vpliva izvirnega greha in
oblasti smrti. Normalno podeli ZAKRAMENT krsta ŠKOF, DUHOVNIK
ali DIAKON. V sili lahko krsti vsak kristjan, celo vsak človek, tako da vlije
vodo na glavo krščenca in govori: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha.« Je krst dejansko edina pot do zveličanja? Za vse, ki so
sprejeli evangelij in slišali o tem, da je Kristus »pot, resnica in življenje«,
je krst edina pot k Bogu in k zveličanju. Vendar pa je obenem res, da je
Kristus umrl za vse ljudi. Zato najdejo zveličanje tudi vsi tisti ljudje, ki niso
imeli priložnosti, da bi Kristusa in vero resnično spoznali, ki pa s poštenim
srcem iščejo Boga in živijo po vesti (to je tako imenovani krst želja).

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu.
Dobrododošli kadarkoli sem doma.
Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com

igri metanja po mivki nam je čas prehitro potekel. Tako kot je neko

• Matej Modic, rojen 13.3.2013, krščen
2.6.2013, V.Bloke 1
• Kevin Pavčič, rojen 27.12.2012, krščen
2.6.2013, Studenec 12b
• Neli Ožbolt, rojena 28.7.2012, krščena
6.7.3012, Volčje 1
• Brin Černe, rojen 14.5.2012, krščen 29.6.2013, Studeno 2
• Ella Miklavčič, rojena 3.11. 2012, krščena 15.8. 2013, Vel. Bloke 14

Iskreno se zahvaljujemo vsem skupaj in vsakemu posebej za vso
podporo, pomoč, izrečena sožalja, sveče, cvetje in darove za sv. maše ob
prezgodnji smrti našega Roka. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in
ga pospremili na zadnji poti. Zahvala vsem, ki za njega molite.
Imamo ga v svojih srcih. Vsi njegovi, družina Zakrajšek, Vel. Bloke

Knjiga Bloke središče Kranjske
Novoizdano knjigo g. Jožeta Lavriča Cascia lahko dobite tudi v župnišču.

• Timotej Mazij, rojen 7.4.2013. krščen 15.8. 3013, V.Bloke 7
• Luka Govednik, rojen 13.6.2013, krščen 29.9.2013, Fara 15

Z molitvijo smo jih spremili:

MOLITEV ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE IN OSVOBODITEV
“Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne

• Simčič Amalija, rojena 31.10.1927, umrla 2.6.2013, Nova vas 52

nesreče, da vam dam prihodnost in upanje.” Jer, 29,11

• Franc Mlakar, rojen 4.5.1933, umrl 2..2013, Ravne 25

Molitev bo potekala vsako tretjo sredo ob 19.00 na Blokah po sveti maši.

• Rok Zakrajšek, rojen 29.4.1983, umrl 12.9.2013, V.Bloke

Imate v sebi globoko žalost, ki vas spremlja že leta; vas je strah; ste

UVODNO SREČANJE MLADIH-ODBOJKA

obupani; ste doživeli hude krivice, pa ne zmorete odpustiti; dvomite, da
ima vaše življenje smisel; imate težave z zasvojenostjo; vas obvladujeta

Na prvo soboto v septembru smo se na Studencu ob odbojki srečali

jeza ali sovraštvo; s težavo obvladujete sebičnost, napuh, zavist,

sodelavci, animatorji in drugi mladi vseh treh župnij, Sv. Vid, Sv. Trojica

zagrenjenost; se borite s strahovi, travmami, kompleksi, dvomi, fobijami,

in Bloke, ki smo pripravljali letošnji oratorij. Spomnili smo se letošnjega

fiksnimi idejami; vas obvladujejo misli kot: ne razumejo me, ne cenijo me,

nagradnega izleta na morje po oratoriju in odbojke, ki nas je takrat

to si zaslužim ... Vse to so ovire za srečno in svobodno življenje!

povezala v skupnem veselju. Hoteli smo nadaljevati in s tem začeti
letošnje srečevanja mladih. Ob različnih športnih izidih in požrtvovalni
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