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VSI SVETI
Mt 5,1-12a

pet

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH
Jn 6,37-40

sob

ZAHVALNA NEDELJA
Lk 19,1-10

ned

Karel Boromejski

pon

Zaharija, Elizabeta

tor

Lenart, opat

sre

Obl.posv. kopr.stol.

čet

1

2
3

Bogomir, škof

pet

Posveti.lat. bazilike

sob

4
5
6
7
8
9

32. NED. MED LETOM
Lk 20,27-38

ned

10

Martin

pon

Jozafat Kuncevič

tor

Stanislav Kostka

sre

Jožef Pignateli

čet

Albert Veliki, škof

pet

Marjeta Škotska

sob

33. NED. MED LETOM
Lk 21,5-19

ned

Posvetitev bazilik

pon

Matilda, redovnica

tor

Edmund, kralj

sre

Darovanje DM

čet

Cecilija, mučenka
Klemen Rimski

sob

KRISTUS, KRALJ
VESOLJSTVA
Lk 23,35-43

ned

Katarina Aleks.

pon

Leonard, redovnik

tor

Modest, škof

sre

Katarina Laboure

čet

Saturnin, mučenec



pet

pet

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7:00
8:30
10:00
13:00
15:00
16:30
19:00

Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

Franc Mlakar
za žive in pokojne farane obeh župnij
Oražem Rudolf in +Avžlahar
Marjan Košir, 8. dan – POKOPALIŠČE
Marija, Anton Zakrajšek – POKOPALIŠČE
ROŽNI V. za vse pokojne (v župnišču)
ROŽNI V. za vse pok. (v župnišču)

7:00
8:00
18:00
21:00

Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica

duše v vicah
družina Rožanc
po papeževem namenu
… / v župnišču/

Čiščenje:

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivanka Hiti
Simon Zalar

18:00 Fara

Frančiška Škrabec, obl.

18:00 Fara

Milavec Stanislav

18:00 Sv. Trojica

V zahvalo in na čast Sv. Duhu

7:30 Ravne

18:00 Fara

Koren

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Nared
na čast M. Vnebovzeti za vse dobrote

18:00 Fara

Stanko in starši Pavčič

18:00 Fara

Frančiška in vsi +Milavec

18:00 V. Bloke

Janez Miklavčič

MOLITEV PRED MAŠO

Zora Brovet

MOLITEV PO MAŠI

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za verne duše
Grže, Nemška vas

18:00 Fara

Marinček M.

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
družini Drobnič in Turk
Ana Turk

18:00 V. Bloke

Ivančič Angela, 30. dan

18:00 V. Bloke

Milavec Jože in st., V. Vrh

18:00 Fara

živi in + iz dr. Kepic

MOLITEV PRED MAŠO

Zalar Jože, 38. obl.





celonočna molitev pred Najsvetejšim



celonočna molitev pred Najsvetejšim





Marija Ponikvar, Rok Žgajnar
Joži Anzeljc, Iva Oražem
19:30 MLADINA

November 2013



maša in molitev za vse člane molitvenih skupin

Papež Frančišek:

OBISK ST. (9h do 16h) N. vas, Metulje, Hudi V., Topol, Studenec
Sv. Trojica: Ulaka;
Bloke: Društvo Zarja

Sv. Trojica: Hrib.-Rožanče;
Bloke: Vel. Bloke 21-40








19:30 MLADINA




molitev s Fatimsko Marijo

17:00 otr. zbor

19:00 pevski zbor

katehumeni

10:00 podelitev sv. pisma letošnjim prvoobhajancem
Tamara Kraševec, Viktor Jerič
Cveto Kovačič, Robert Marolt
19:30 za odrasle: PRILIKE

19:30 ŽPS SV. TROJ.







19:30 MLADINA




19:30 MLADINA

17:00 otr. zbor

Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lepi V.-Bočkovo;
Bloke: Vel. Bloke 41 ...

19:00 pevski zbor

katehumeni

Srečanje ŽPS dekanije v Cerknici v cerkvi ob 14.30
Fani Seljak, Ivanka Kuclar
Miha Zidar, Metoda Grže

maša za notr. ozdravljanje

Čiščenje v soboto:

Rok Zakrajšek
Metoda Seljak
Zgonc Viktor, 30. dan

18:00 Fara

Lenarčič Franc, 1. obl.

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

Pavla Knavs, 1. obl
Francka Mestek, 2. obl.
za žive in pokojne farane obeh župnij

18:00 Fara

družina Palčič

18:00 Fara

Jerič Viktor in st.

18:00 Fara

Marija Marolt, 30.dan

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
Angelca Vintar, Franc Ivančič

MOLITEV PO MAŠI

16:00 V. Bloke
17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

7:30 Fara




Čiščenje v soboto:

st. Intihar in Drobnič
Ivan Škrabec, 30. dan

7:30 V. Bloke

OBISK STAREJŠIH NA DOMU
kot na PRVI PETEK bo 2. nov, od 9 naprej

starši Pakiž in Jože

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

7:30 Fara



MOL. PRED M.









19:30 MLADINA
17:00 otr. zbor

19:00 pevski zbor

katehumeni

10.o0 zahvalna maša zakoncev jubilantov
Jerca Žnidaršič, Marija Hiti
Vika in Žiko Pešič
19:30 starši prvoobhajancev
19:30 MLADINA
Molitvena skupina ob 18.30

Milka Premrov, obl. MOLITEV PO MAŠI
za misijonske poklice
Ivanka Kraševec

Sv. Tr.: Slugovo-Malni;
Bloke: Studenec

Čiščenje v soboto:



19:30 MLADINA

Sv. Tr.: Lovranovo-Zales;
Bloke: Runarsko

Andrej, apostol sob
18:00 Fara
Samsa Terezija
MOL. PRED MAŠO
17:00 otr. zbor 19:00 pevski zbor
katehumeni
Molitve na pokopališču: pri Sv. Trojici po maši, ki bo ob 13.00; pri Fari: po maši, ki bo ob 15.00
 Obiski starejših na domu bodo v četrtek 31. okt. in v soboto 2. nov (petkova skupina) ob 9.00.
 2. decembra bo srečanje staršev birmancev ob 19.30

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Vztrajna molitev je izraz vere v Boga
»Vztrajna molitev je izraz vere v Boga, ki nas kliče, da se vsak dan borimo skupaj
z njim, da bi z dobrim premagali zlo.«
Noč in dan vpiti k Bogu! V evangeliju beremo priliko o vdovi, ki je vztrajno hodila
h krivičnemu sodniku, da bi ji pomagal do pravice, in to je tudi dosegla. Jezus
tako poudari, da je treba vedno moliti in se nikoli utruditi, in sklene: Če je vdova
uspela in prepričala tistega sodnika, ali mislite, da Bog ne bo poslušal nas, če ga z
vztrajnostjo prosimo? Jezusov izraz je po Frančiškovih besedah močan: »Pa Bog
ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in dan?«
»Noč in dan vpiti k Bogu,« Zastavimo si vprašanja: Zakaj to Bog želi? Ali ne
pozna naših potreb? Kakšen smisel ima vztrajati z Bogom? Ta vprašanja
nam pomagajo poglobiti zelo pomemben vidik
vere, je pojasnjeval papež: »Bog nas vabi, da
Noč in
molimo z vztrajnostjo. Ne zato, ker ne bi vedel,
dan
kaj potrebujemo, ali ker nas ne posluša. Ravno
vpiti k
nasprotno: On vedno posluša in vse ve o nas, z
Bogu?!
ljubeznijo. Pri naši vsakodnevni hoji, predvsem
v težavah, v boju proti zlu zunaj in znotraj nas,
Gospod ni daleč, je na naši strani. Borimo se
skupaj z njim, ki je ob nas. In naše orožje je ravno molitev, ki nam omogoča, da
čutimo njegovo prisotnost ob nas, njegovo usmiljenje, tudi njegovo pomoč.« A
boj proti zlu je težak in dolg, zahteva potrpežljivost in upornost – kot Mojzes, ki
mora držati dvignjene roke, da bi njegovo ljudstvo zmagalo.
Če ugasne vera, ugasne molitev in hodili bomo v temi
Vsak dan torej moramo iti skozi boj, »a Bog je naš zaveznik, vera vanj je naša
moč in molitev je izraz te vere«. Jezus nam torej zagotavlja zmago, a na koncu
evangeljskega odlomka se vpraša: »Ali bo Sin človekov, kadar pride, našel vero na
zemlji?« »Če ugasne vera, ugasne molitev, in hodili bomo v temi, izgubili se bomo
na življenjski poti,.
Od vdove se naučimo, da je treba vedno moliti in se nikoli naveličati. Mnoge
ženske ji sledijo, ko se borijo za lastno družino, ki molijo in se nikoli ne utrudijo. Te
žene nam dajejo pravo pričevanje vere, poguma in molitve.
»Vedno moliti, a ne zato, da bi z močjo besed prepričali Gospoda! On namreč
dobro ve, kaj potrebujemo. Vztrajna molitev je prej izraz vere v Boga, ki nas
kliče, da se borimo z njim, vsak dan, vsak trenutek, da bi z dobrim premagali zlo.«
sklene sveti oče.				
povzeto po spletni strani Radia Vatikan
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Delovni tabor v Srbiji
Konec avgusta smo se dijaki Gimnazije Želimlje, pod vodstvom salezijanca Petra
Končana, odpravili na delovni tabor v Vojvodino, natančneje v Mužljo. V nedeljo
smo si najprej ogledali Beograd, si odpočili od vožnje ter se nastanili. Bivali smo
v tamkajšnjem salezijanskem dijaškem domu, v območju madžarske narodne
manjšine. V ponedeljek smo že zgodaj poprijeli za delo ter zravnali in pripravili
prostor za druženje in balinanje ob igrišču. Ko nas je 17 prijelo za lopate je delo
potekalo hitreje kot smo načrtovali, saj smo že v torek skupaj s petimi domačimi
delavci končali z betoniranjem. Tako smo lahko naredili še veliko drugega, kot
na primer zložili stare strešnike s cerkve, prenesli jogije, pokosili travo, uredili
staro knjižnico, opleli igrišče, izkopali nekaj lukenj, čistili in še kaj drugega, kar
je bilo potrebno. Ker nas je bilo toliko, kljub veliki količini dela nihče ni bil preveč
utrujen, zato smo imeli vedno še dovolj energije za druženje in zabavo. Za malico
smo pojedli kar nekaj lubenic, ki rastejo tam. V petek smo se utrujeni, a zadovoljni
vrnili domov v našo lepo Slovenijo.
Tamkajšnji salezijanci so bili zelo
veseli naše fizične in denarne
pomoči, za katero se tudi jaz še
enkrat lepo zahvaljujem vsem, ki ste
prispevali svoj dar.
Mihaela Drobnič

Srečna sem, ker lahko pričujem za Gospoda!
Na duhovni obnovi, ki jo je vodil g. Toni Kmet sem prejela toliko milosti-preko
svete spovedi in Bog me je ozdravil Že dolgo sem bila jezna in razočarana nad
svojim zakonom in Bog je vstopil v te rane in … jeza je izpuhtela!! V teh dneh sem
dobila tudi novo delovano mesto, ustreznejše, boljše!
Aleluja, Slavimo Gospoda.				Polona, Selšček

Duhovna obnova
Po čudovitih nagovorih, je g. Toni zadnji dan molil tudi za ozdravitev. Deležna
sem bila olajšanja in telesne ozdravitve. Ker nekaj let imam hude bolečine glave,
vratu in ramen zato redno jemljem protibolečinske tablete. Toda Gospod se
me je dotaknil. G. Toni je po svojih molitvah rekel: »Vidim, da vas je že mnogo
ozdravljenih, nekateri pa boste še ozdraveli, ko pridete domov.« Na poti proti
domu so se te besede v meni nenehno ponavljale. Začutila sem, da se z menoj
nekaj dogaja. Spoznala sem, da me tisti trenutek Jezus ozdravlja: ramena so
postala gibljiva, mehka, sproščena, neboleča. In lahko sem visoko dvignila roke
/in slavila našega Gospoda Jezusa/. Prej tega sploh nisem mogla. Prenehali so
glavoboli. Na vratu je izginila zatrdlina (bula). Gospod me je po tej molitvi vsega
tega ozdravil.
Hvala in slava Jezus za to veliko milost, ki sem jo prejela, Res Aleluja! Želim si še
kaj podobnega						udeleženka

Lepo nam je na Gospodovih pašnikih
Narava nam daje veliko bogastev. Kljub suši, smo letos pobrali veliko pridelka. In
tako vsako leto obilen sad, če seveda prej sejemo.

skupini Kateheza za odrasle nam na posebno igriv način katehistinja Renata v
Svetem Duhu podaja Božjo besedo. Pri sveti maši za notranje ozdravljenje je
g. župnik za nas molil in omogočil, da smo po obdobjih našega življenja pustili
Jezusu, da je ozdravljal naše notranje rane, ki smo jih prejeli v mladosti, morda
še v materinem telesu. Da nas Jezus lahko ozdravlja moramo odpuščati, tudi
pokojnim.
V naši župniji Bloke in Sveta Trojica se dogaja veliko duhovnega bogastva. Od nas
samih pa je odvisno ali ga bomo sprejeli 			
župljanka

Duhovno bogat oktober
Zelo bogati nagovori, sv. spoved, celonočno čaščenje Najsvetejšega, molitev za
ozdravljenje, slavljenje, radost, veselje in mir v srcu in še več …nam je pripravil
Gospod. Nasul nam je polno mero in še čez. Najbolj me je nagovorilo, ko je g. Toni
Kmet podajal besede o zahvaljevanju. Zahvaljujte se za vse, čisto za vse, za dobro
in za slabo. V naših molitvah naj bo več zahvaljevanja kot prošenj. Delaj drugim,to
kar bi sam želel imeti. Ljubezen je tista, ki rešuje!Ljubi vse ljubi brez izjeme!
Kateheza za odrasle govori o Jezusovih PRILIKAH. Vodi jo.katehistinja Renata
in je še ena možnost oživljanja milosti, ki smo jih prejeli pa ne razvijali in so v
nas zaspale. /kot je pridigal g. župnik/ Ga. Renata nam je zelo lepo na preprost
način razložila pomen prilik. Obdelali smo tisto, ki govori o Božjem kraljestvu in
gorčičnem zrnu. Prvič sem ga videla in držala v roki. Tako majhno je. Še manjše
kot pika na koncu tega stavka.
Za mašo za notranje ozdravljanje, kjer je sodeloval tudi g. diakon Andrej Justinek,
se nas je zbralo zelo veliko. Vsak z željo, da nas Gospod ozdravi: izravna, kar
je vijugasto, zniža, kar štrli proč, dvigne, kar se je udrlo, utrdi, kar je mlahavo….
Najbolj se me je dotaknila beseda izročanja: izročiti sebe in vse naše življenje
Jezusu tako, da ga bo On vodil. V molitvi za ozdravljenje, pa mi je bila dana milost,
da sem odpustila tistim, ki so med vojno umorili mojega starega očeta.
Udeležila sem se tudi svetopisemskega maratona pri Sv. Trojici, kjer sem z
branjem Božje besede oznanjala Kristusa. Spodbudno mi je bilo, da so Božjo
besedo brali tudi tamkajšni bodoči birmanci.
Bil je res duhovno bogat mesec. Hvala Jezus za milosti, ki sem jih bila deležna.
Zares velik si, Bog!						faranka

Molitev očenašev
Lansko leto so nekateri želeli molitve ‘očenašev’ za rajne. Na stranskem oltarju
bodo listki, kamor boste imena napisali in jih položili v košarico. Imenoma bomo
zanje molili ob skupni farni molitvi; na 1. nov. ob 19:00 ter večkrat pri molitveni
skupini. Za sv. maše za ‘duše v vicah’ bo ob teh dneh košarica na drugem
stranskem oltarju.

Zakaj je Jezus pokazal toliko zanimanja za bolnike?
Jezus je prišel, da bi pokazal Božjo ljubezen. Pogosto je to storil tam, kjer se
čutimo posebej ogroženi: v slabljenju našega življenja zaradi bolezni. Bog hoče,
da ozdravimo na duši in na telesu, da poleg tega postanemo verni in prepoznamo
prihajajoče Božje kraljestvo. Jezus nam kaže: nebesa trpijo z nami, ko mi trpimo.
Bog hoče, da ga prepoznamo celo v »najmanjših bratih«. Zato je Jezus skrb
za bolnike določil kot osrednjo nalogo svojih učencev. Poziva jih: »Bolnike
ozdravljajte« in obljubi jim Božje pooblastilo: »V mojem imenu bodo izganjali
demone (…). Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli«.

Komu je namenjen zakrament bolniškega maziljenja?
ZAKRAMENT bolniškega maziljenja lahko
prejme vsak vernik, ki je v zdravstveno
kritični situaciji. Bistveni obred pri
podeljevanju ZAKRAMENTA bolniškega
maziljenja je v Cerkvi v maziljenju čela
in dlani s svetim oljem, ki ga spremljajo
molitve. Bolniško maziljenje daje tolažbo,
mir in moč ter bolnika v njegovi težki
situaciji in njegovem trpljenju na globok
način poveže s Kristusom. Saj je Gospod
pretrpel naše strahove, na svojem telesu
je nosil naše bolečine. Pri marsikom bolniško maziljenje povzroči telesno
ozdravljenje. Če pa bi hotel Bog koga poklicati ki sebi, mu v bolniškem maziljenju
podari moč za vse telesne in duševne boje na njegovi poslednji poti. V vsakem
primeru bolniško maziljenje odpušča grehe.
Kaj razumemo pod »popotnico«? Pod »popotnico« razumemo poslednje sveto
OBHAJILO, ki ga človek prejme pred smrtjo.

Oddane maše
Ivan Škrabec - 5x domači, 2x soseda Milka, 1x opekovi; v zahvalo - 2x; Angela
Ivančič - gregorijanske maše; Franc Mlakar - 1x sosedje; + Jakopin - 1x Dolničar;
+ in st. Drobnič, Nemška vas - 1x; Marija Marolt - 1x dr. Perhaj.

Zahvalna sv. maša poročencev jubilantov
Zahvalna sv. maša poročencev jubilantov, ki so poročeni že 5, 10, 15 …let bo
na dan Kristusa kralja 24. nov. po maši skupno … Prijavite se do 10. novembra
osebno, po tel. ali na e-pošto. Skupaj se veselimo tega dogodka

Miklavž
Letos bo v četrtek, 5. 12. ob 17h obisk sv. Miklavž. Prijave za M-koš bodo zadaj v
cerkvi, oddajte jih do 17. 11.

Priprava na zakon
Začetek 10. 11. ob 18h - srečanja na 14 dni. Prijava na: 041 55 28 29.

Odpustek

Kaj pa duhovno bogastvo? V oktobru smo bili obilno deležni tudi tega. V začetku
meseca smo imeli duhovno obnov s Tonijem Kmetom, v kateri smo lahko doživeli
Gospoda v svojem srcu, bila sem tudi telesno ozdravljena.

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne.Prav tako, ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah 1.in
2.nov.ter na nedeljo prej ali kasneje, če smo pri spovedi in obhajilu ter molimo
vero ter po namenu sv. očeta.

Sledil je mini svetopisemski maraton, ki nam je ponovno potrdil, kako čudovito
nas lahko navdihne Božja beseda, seveda če imamo odprta notranja ušesa. Pri

Rožni venec 1. nov.: Sv.Trojica ob 16:30; pri Fari ob 17:30.
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Zakrament bolniškega maziljenja
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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
· 4 ·

