– December 2013 –
1. ADVENTNA NED. NEDELJA KARITAS
Mt 24,37-44

ned

Natalija

pon

Frančišek Ksaver

tor

Janez Damaščan

sre

Sava

čet

prvi petek
Miklavž

pet

prva sobota
Ambrož

sob

Brezmadežno spočetje
Device Marije,
Lk 1, 26-38

ned

Peter Fourier

pon

Loretska MB

tor

Damaz I.

sre

Devica M iz Guadalupe

čet

1
2
3
4
5
6

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Silvo Mramor
Anton Mikelj

18:00 Fara

st. Jakopin in hči Nada, Studenec 3

18:00 Fara

Stane Milavec in + Vrhovi, Runarsko

18:00 Sv. Trojica

v zahvalo in na čast Svetemu Duhu

7:30 Fara

Stanislav Žnidaršič

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

v zahvalo Mali Tereziki
na čast Srcu Jezusovemu

7

7:00 Fara
8:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za nove duhovne poklice
Mariji na čast in v zahvalo
Domin in Ana Rot, Benete

8

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

za žive in pokojne farane obeh župnij Otoničar
Ivan, obl.
Rozalija in Franc Usenik, V. Vrh

18:00 Fara

Stanislav Milavec

18:00 Fara

Marija Srnel, obl.

18:00 V. Bloke

Milavec

9
10
11
12
13
14

7:30 Fara

celonočna molitev
- po maši





Ana Hiti, Sonja Kraševec
Bojan in Tina Jerič




vse molitv. skupine




8:30 obhajilo bolnikov
17:00 Miklavž




16:00 otroški pev. zbor
19:00 pevski zbor






Metod Kraševec, Bojana Korošec
Majda Klun, Vladimira Kraševec

OZNANILA

19,30 starši birmancev

9:00 obhajilo bolnikov
18:45 katehumeni

Čiščenje v soboto:
Sv. Trojica: Jeršanovo
Bloke: Ravne

na čast Jezusovem rojstvu
za žive in + Ivančič

18:00 Fara

Škrabec Ana, obl. Nemška vas

December 2013
Papež Frančišek:

19:30 za odrasle - Prilike
starši otrok KDP in 1. razreda

za zdravje in blagovslov v družini

16:30 Sv. Trojica
17:30 Fara

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Vel. vrh

LUCIJA

pet

JANEZ OD KRIŽA

sob

3. ADVENTNA
NEDELJA
MT 11,2-11

ned

15

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
st. in bratje Seljak
Rok Zakrajšek

DAVID

pon

16

18:00 Sv. Trojica
18:00 Bloke

v zahvalo
živi in+Žnidaršič

Janez de Matha

tor

17

16:00 Sv. Trojica
18:00 Bloke

za nove d. poklice
Alojz Ponikvar, obl

Vunibald

sre

18

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za može, očete
Ivančič Jože

Urban V.

čet

19

16:00 Sv. Trojica
18:00 Bloke

za duše v vicah
Frančiška Rot, obl, Benete

Vincencij Romano

pet

20

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

st. Škrlj, Sleme
Tone Modic, obl

Peter Kanizij

sob

21

18:00
Fara
18:00

Mariji na čast,
Jože in Frančiška Hiti



16:00 otroški pev. zbor

4. ADVENTNA
NEDELJA
Mt 1,18-24

ned

22

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

za žive in pokojne farane obeh župnijKrašovec
Jože, obl. Ulaka
Ado in st. zabukovec

SPOVED Sv. Trojica 12:45, Bloke 14:00
Petra Zalar, Klara Kostanjšek
Stanko Rot, Martina Ivančič

23
24




16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Intihar Alojz, 2.obl. Bočkovo 1
v zahvalo, od družine Anzeljc

18:00 Fara

Franc Mlakar,
za žive in pokojne farane obeh župnij
za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Seljak, obl.
Ljudmila Pakiž, obl. Benete

Janez Kancij

pon

Adam in Eva

tor

BOŽIČ - GOSPODOVO
ROJSTVO

sre

25

0:00
0:00
8:30
10:00

Štefan, diakon,
prvi mučenec

čet

26

8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za mlade
Alojz Turk

Janez, ev.

pet

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za pravo družinsko življenje
st. Marolt, V. Vrh

nedolžni otroci

sob

27
28

18:00 Fara

Frančiška Rot, Benete

SVETA DRUŽINA
Mt 2,13-15.19-23

ned

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

za žive in + farane obeh župnij
Karel in Marija Mramor, Slugovo
Marija Anzeljc, obl. in domači

6. dan božične osmine

pon

Silvester

tor

29
30
31

Fara
Sv. Trojica
Sv. Trojica
Fara

Fara
17:00 Fara

z Marijo v župnišču Bloke






16:00 otroški pev. zbor

19:00 pevski zbor

17:00 igra v dvorani
Jana Škrlj, Albina Ponikvar
Klavdija Kraševec, Bojana Zakrajšek
začetek 9-dnevnice pred BOŽIČEM

Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Štorovo, Andrejčje
Bloke: Volčje







19:00 pevski zbor

Jože Namre, Urša Ulčar

sv. maša na sveti večer

Mira in Ana Ponikvar
Helena in Tomaž Primožič
Janez in Irena Kraševec
Barbara Zgonc, Silva Marolt

Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Sleme;
Bloke: Duhovska soseska




Bloke in Sveta Trojica

Anja Nered, Karmen Kraševec
Helena Knavs, Simon Korenjak

Narod, ki ne spoštuje starih staršev,
nima prihodnnosti
Je zatrdil papež, ko je izhajal iz svetopisemske pripovedi o priletnem Eleazarju. Ta je zaradi
svoje vere in da bi dal pričevanje mladim, izbral mučeništvo.(prim. 2. knj.Mkb 6,18-31).
Izbral je smrt, namesto da bi se rešil pred njo s pomočjo ustrežljivih prijateljev, samo da ne
bi izdal Boga in tudi, da ne bi mladim pokazal, da je zatekanje k hinavščini lahko koristno.
Vse to je del zgodbe o plemenitem Eleazarju, svetopisemskem liku iz Knjige Makabejcev.
Eleazar pred izbiro med apostazijo, odpadom od vere, in zvestobo ne dvomi. Zavrne držo
pretvarjanja, hlinjenja pobožnosti in vernosti. Namesto da bi čuval samega sebe, misli na
mlade. Misli na tisto, kar jim bo njegovo pogumno dejanje lahko zapustilo v spomin.
Doslednost tega človeka, doslednost njegove vere, pa tudi odgovornost, da zapusti
plemenito dediščino, resnično dediščino. Te elemente iz Eleazarjeve zgodbe je izpostavil
papež. Nato je dodal, da danes živimo v času, ko stari ljudje ne štejejo. Grdo je reči, a
so odvrženi. Kajti so v nadlego. Stari ljudje so tisti, ki nam prinašajo zgodovino, ki nam
prinašajo učenost, ki nam prinašajo vero in nam jo dajejo v dediščino. So tisti, ki imajo kot
dobro staro vino v sebi to moč, da nam dajo plemenito dediščino. Spomnim se zgodbe
iz otroštve: Dogajalo se je v družini: oče, mama in veliko otrok. Poleg njih pa je bil tudi
dedek. Ta si je, kadar je za mizo jedel juho, vedno zamazal obraz. Oče se je zato jezil in je
kupil mizico, kjer je dedek nato moral jesti sam. Ko se je nekega dne vrnil iz službe, je enega
izmed svojih otrok videl, kako se igra s kosom lesa. Vprašal ga je, kaj dela, in otrok mu je
odvrnil, da dela mizico zanj, za takrat, ko bo postal star kot dedek.
"Stari starši so zaklad." V Pismu Hebrejcem beremo, da bi se morali spominjati svojih
voditeljev, tistih, ki so nam oznanjali Božjo besedo, in posnemati njihovo vero. Spomin
na naše prednike nas vodi k posnemanju vere. Starost je pogosto zares lahko tudi grda,
saj s seboj prinaša bolezni in podobne stvari. Toda modrost, ki jo imajo naši stari starši, je
dediščina, ki jo moramo prejeti. Narod, ki ne varuje starih staršev, narod, ki ne spoštuje
starih staršev, nima prihodnosti, kajti nima spomina, izgubil je spomin. Pomislimo na
stare ljudi, na mnoge, ki so po domovih za ostarele, in tudi številne, katere so njihovi
domači zapustili. Vsi ti ljudje so "zaklad naše družbe".
"Molimo za naše dedke, naše babice, ki so v času preganjanj pogosto imeli junaško
vlogo pri posredovanju vere. Kadar očeta in mame ni bilo doma in sta imela tudi čudne
ideje, katere je učila takratna politika, so bile babice tiste, ki so posredovale vero."
Četrta zapoved je edina, ki obljublja nekaj v zameno. To je zapoved usmiljenja. Pomeni
biti usmiljeni z našimi predniki. Prosimo številne stare svetnike, kot so Simeon, Ana,
Polikarp ali Eleazar, da bi nam izprosili "milost varovanja, poslušanja in spoštovanja naših
prednikov, naših starih staršev".
Vir: radio Vatikan

sv. maša drugje
v zahvalo
· 1 ·

Ponovno ‘mladoporočenca’
Na nedeljo Kristusa Kralja smo se zakonci-jubilanti srečali pri posebni, zahvalni sveti maši:
pri Sveti Trojici je bilo 6 parov, pri Fari pa nas je bilo 5.
Prisrčno sodelovanje pri sveti maši, lepa pridiga, petje, blagoslov zakoncev in obnovitev
najinih zakonskih obljub sva doživela tako kot pri najini poročni maši. Kot da se naju je
Gospod po 30- letih ponovno dotaknil in naju objel: razpihal iskre najine ljubezni, pomladil,
osvobodil, navdušil, očistil, znova odprl drug za drugega. Počutiva se kot srečno objeta
mladoporočenca.
Točno opoldne smo se zakonci obeh far zbrali pri skupnem kosilu. Sledil je družabni
program, za katerega je poskrbel gospod župnik s kitaro, gospoda Dare in Danijel pa sta
neutrudno raztegovala meh na svojih harmonikah. Ob zvokih glasbe smo veseli zapeli in
zaplesali. Bil je nepozaben dan, ob koncu pa smo si obljubili, da se ponovno srečamo, se
veselimo in praznujemo že konec tega leta.
Bog hvala ti, za obnovljen začetek in novo veselje med nama!

Duhovni trenutki
V petek,15.11.2013, smo se odpravili na tridnevne duhovne vaje v Želimlje. Z Blok nas je šlo
kar šest. Duhovne vaje so bile na temo Pogum, ogledali smo si pa tudi risani film z enakim
naslovom. Med odmori smo v klubu igrali ročni nogomet, med delom po skupinah pa smo
se tudi zabavali. Domov smo se vrnili zelo zadovoljni, saj smo se imeli zelo lepo, pa tudi
nove prijatelje smo spoznali.				 Meta Drobnič

Maša za ozdravljenje notranjih ran na Blokah
Vsaka sveta maša je Jezusova in naša daritev. Je spodbuda k odpuščanju in prošnja za
to ter vir ozdravljenja, je izliv Božje milosti in moči, je povabilo k tesni osebni združitvi z
Jezusom. Ko v Očenašu molimo: ..'odpusti nam naše dolge kakor tudi mi…' se obvezujemu
k drži odpuščanja in sprave. Prav to odpuščanje bližnjemu, sebi in Bogu je pri tej sv. maši
na poseben način poudarjeno.
Po maši sledi vedno kratka molitev nad posamezniki, ki to želijo. Molivec v Jezusovem
imenu prosi za ozdravljanje in osvoboditev osebe, nad katero moli. Jezus je v Sv. pismu
zapovedal: «Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte.
Zastonj ste (to moč) prejeli, zastonj dajajte«( Mt 10:8). Vsaka molitev je vedno uslišana,
vendar takrat, kadar Gospod to izbere in na način, ki ga On izbere.
Poleg drugih sadov, veselja, moči in potrpežljivosti, navajamo pričevanja posameznikov, ki
se jih je Jezus dotaknil s svojo milostjo in močjo:
• Ozdravljenje oziroma zmanjšanje bolečin v kolenu, hrbtenici, roki in ramenih (3 osebe)
• Izboljšanje depresivnega razpoloženja (2 osebi)
• Sprememba v smer pozitivnega čustvovanja do drugih oseb in do partnerja (2 osebi)
• Sprememba v odnosih v družini, sedaj se več pogovarjajo (1 oseba)

Črna komedija
Igra KG Menišija iz Begunj, Črna komedija, je bila napovedana za 1. december. Morali smo
jo prestaviti na 15.december ob 17,00. Lepo vabljeni!

Katehumeni
Tisti, ki se pripravljajo na prejem zakramentov, krsta, sv. obhajila spovedi, birme, morebiti
tudi sv. zakona se srečujejo ob petkih ob 18,45. Vstop v to skupino je možen še do 6. dec.
Naslednja skupina se bo verjetno začela čez eno leto.

Priprava na zakon
Priprava na zakon se je že začela, srečujemo se vsakih 14 dni. Zaključila se bo okrog velike
noči. Naslednja skupina, če bo zanimanje, se bo začela v septembru 2014. Naslednje
srečanje sedanje skupine bo v nedeljo 15. dec. ob 15,30, ko se je v to skupino še mogoče
pridružiti! /Pokličite po telefonu./

Obisk opere
Obisk opere v februarju Tudi v letošnjem pastoralnem letu se bomo podali v opero. V
petek 7. febr 2014, si bomo ogledali predstavo Gorenjski slavček, Antona Foersterja.

Po 70-tih letih
Pogrebna sveta maša in pogreb žrtev iz Mačkovca v Begunjah je bila na praznik Kristusa
Kralja vesoljstva, v nedeljo 24. novembra. Vodil jo je arhidiakon msgr. Franci Petrič.
Somaševali smo duhovniki iz župnij od koder izvirajo žrtve. Molimo za rajne in njihove
krvnike, pa tudi, da se kaj takega nikoli in nikjer ne bi ponovilo.

Naši dragi pevki v spomin in zahvalo
20. oktobra je odšla v večnost dolgoletna cerkvena pevka Marija Marolt Petrasova iz Nove vasi. Spoznala sem jo leta 1991. Že ob prvem srečanju
sem začutila njeno dobroto in prijaznost. Ko sem se kasneje tudi sama
pridružila pevcem na koru, sem spoznala, koliko življenjskih izkušenj naju
povezuje. Vedno sem občudovala njeno odprtost za sočloveka. Čeprav so
se najina pota ločila po dobrih 20-ih letih, sva bili vedno nekako povezani,
danes preko sina Janeza in snahe Tatjane, ki aktivno delujeta v župniji
Velike Lašče.
Obiskala sem jo nekaj dni pred smrtjo. Poslovila se je v mesecu roženvenske Matere, na
Gospodov dan, tiho in spokojno, kakor je živela vse življenje. Nikoli ni pozabila na Boga,
vedno se je priporočala Mariji v varstvo. Bila je ponosna na svojo družino in upam, da tudi
na nas pevce, ki smo jo pospremili na njen večni počitek ob spremljavi orgel, ki jih je igral
sin Janez. Na pokopališču smo zapeli njeno najljubšo pesem "Ko zarja zlati nam gore..." njej
v zahvalo in Bogu v čast.				
Fani in bloški cerkveni pevci

• Prejem daru molitve - več in bolj lahko moli (1 oseba)

Pomagajmo Lindi

• Oseba je dobila drugo službo (1 oseba)
Taka maša na Blokah je vsako tretjo sredo v mesecu zvečer. Pridite, in preložite svoje skrbi
na Jezusa. Dovolj moči ima, da nam jih pomaga nositi, ozdravljati in reševati.

Advent
nas vsak večer v tednu vabi k skupni družinski molitvi. Tudi, če se tega vsi člani ne
moremo udeležiti, že vsaj dva ali trije lahko v molitvi 'pridružite' prisotnost ostalih in tako
pripravljate svojo družino za Jezusov prihod. Skupaj pospravljajmo, pričakujmo, skupaj
se zbirajmo ob adventnem vencu ali sveči. Ob prošnjah in molitvah si lahko tudi kakšno
zapojemo ter se veselimi: Kralja, ki prihaja.

Linda je štiri leta in pol stara deklica iz Ivančne Gorice. Ima cerebralno paralizo, ki jo
omejuje pri gibanju in hoji. Terapije so večji del vse plačljive. Starši jih ne zmorejo več
plačevati, zato so začeli z akcijo zbiranja ZAMAŠKOV, KARTUŠ, ODPADNIH BATERIJ,
PAPIRJA IN PLOČEVINK.

Zakrament zakona
Zakrament zakona nastane po obljubi, ki jo mož in žena
izrazita pred bogom in pred Cerkvijo in ki jo Bog sprejme
ter zapečati, in se izvrši s telesnim združenjem para. Ker
Bog sam zveže vez zakramentalnega zakona, ta veže do
smrti enega od obeh partnerjev. K zakramentalnemu
zakonu nujno spadajo trije elementi: svobodna privolitev,
privolitev v dosmrtno, izključno zvezo in odprtost za
otroke. Najgloblje pri krščanskem zakonu je, da par ve:
sva živa podoba ljubezni med Kristusom in Cerkvijo.
Zakon je trikratno neločljiv, ker je v skladu z naravo
ljubezni, da se drug drugemu predata brez pridržka, ker
je podoba brezpogojne Božje zvestobe do njegovega
stvarstva in ker predstavlja Kristusovo predanost
njegovi Cerkvi do smrti na križu. To, kar zakone resnično
ogroža, je greh; kar jih obnavlja, je odpuščanje; kar jih
krepi, je molitev in zaupanje v Božjo navzočnost.
Poroka se mora praviloma dogajati javno. Poročenca sta vprašana po njuni volji za
sklenitev zakona. DUHOVNIK ali DIAKON blagoslovi prstana. Poročenca si izmenjata
prstana in obljubita »zvestobo v sreči in nesreči, v zdravju in bolezni, dokler naju smrt ne
loči« ter: »da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja«. Duhovnik potrdi poroko
in podeli blagoslov.
Kaj storiti, ko bi se katolik rad poročil z nekatoliškim kristjanom? Za poroko je potrebno
pridobiti cerkveno dovoljenje. Tako imenovan mešani zakon namreč od obeh partnerjev
zahteva posebno zvestobo do Kristusa, da se neodpravljen škandal razkola v krščanstvu
ne nadaljuje v malem in morda celo pripelje do opustitve verske prakse. Za katoliške
vernike more za lastno vero in vero bodočih otrok biti težko, če sklenejo in živijo zakon s
partnerjem, ki pripada drugi RELIGIJI. Iz odgovornosti za vernike je zato katoliška Cerkev
postavila zadržek različne religije. Tak zakon je zato lahko veljavno sklenjen le, če je bil
pred sklenitvijo oproščen tega zadržka (dispenziran, DISPENZIJA), in ni zakramentalen.
Cerkev zelo spoštuje človekovo sposobnost, da drži obljubo in se veže v dosmrtni
zvestobi. Človeka drži za besedo. Vsak zakon lahko ogrozijo krize. Skupni pogovor,
molitev, včasih tudi terapevtske pomoči lahko odprejo poti iz krize. Predvsem spomin
na to, da je v zakramentalni zakonski zvezi še vedno tretji, Kristus, ki lahko vedno znova
vzbudi upanje. Za kogar pa je njegov zakon postal neznosen ali kdor je celo izpostavljen
duševnemu ali telesnemu nasilju, se sme ločiti. To imenujemo ¨ločitev ob obstoječi zvezi¨,
ki jo je treba sporočiti Cerkvi. Četudi je v teh primerih življenjska skupnost razpadla,
ostaja zakon veljaven. Kdor se po cerkveni poroki loči in se za časa partnerjevega življenja
spusti v novo zvezo, seveda
živi v nasprotju z Jezusovo
jasno zahtevo po neločljivosti
zakona. Te zahteve Cerkev
ne more odpraviti. Preklic
zvestobe je v nasprotju
z EVHARISTIJO, v kateri
Cerkev obhaja ravno
nepreklicnost Božje ljubezni.
Zato tisti, ki živi v taki
protislovni situaciji, ne more
prejeti svetega OBHAJILA.

Z vsakim zamaškom je večja možnost, da bi Linda shodila. Hvala vsem, ki z zbiranjem
pomagate. Zanjo zbiramo v župnišču Bloke.

Oddane maše

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dosegljiv sem vedno po maši ali po telefonu.

Posebno tistih zadnjih devet dni po 15. decembru ta srečanja načrtujmo-morda povabimo
k sebi domov tudi 'Marijo, ki bo romala po naši župniji' na poti v Betlehem.

Rezka Ploz-1x:Meršak;Marija Marolt-8x; Palčič Franc,Runarsko 1x: sestrična Ana;Ivan
Škrabec-1x;Ivica škrabec-1x;za duše v vicah-2x; Pavla Knavs-1x; Košir Marjan 1x:Kraševec;
starši Nared 1x

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com

· 2 ·

· 3 ·

· 4 ·

Dobrododošli kadarkoli sem doma.

