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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Januar 2014

– Januar 2014 –

Marija, Božja Mati 
Novo leto - dan miru sre 1       8:30

    10:00
Sv. Trojica
Fara

Zakrajšek-Jaklič
Marija Marolt

Bazilij V.; Gregor N. čet 2 18:00  Fara Franc Primožič

Presveto Jezusovo ime  
PRVI PETEK pet 3

17:00
18:00

Sv. Trojica 
Fara

Janez Kraševec in družina
na čast Srcu Jezusovemu
                                                                          20:15 mladi





8:30 OBISK BOLNIKOV
18:45 katehumenat   
 po maši nočno bedenje Bloke

NOČNA MOLITEV, 
možnost spovedi

 Rigobert
PRVA SOBOTA sob 4

7:00 
8:00 

18:00

Fara 
Sv. Trojica
Fara

za duhovne pokllice
na čas sv. Miklavžu za sosesko
za  birmance





9:00 OBISK BOLNIKOV
5 prvih sobot na čast Mariji
od 21:00 nočno beden. Sv. Troj.

Čiščenje v soboto:
Sv. Trojica: Polšeče - Zavrh 
Bloke: Ravnik

2. NED. PO BOŽIČU
Jn 1,1-18 ned 5

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij 
Silvo Mramor
Jože Matko




Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
Rok in Vlasta Korenjak

GOSP. RAZGLAŠENJE 
Sv. trije kralji: Gašper, 

Miha, Boltežar 
pon 6

8:00 
16:00
18:00

Fara   
Sv.Trojica
Fara

Milavec, Podveliki Vrh
Zakrajšek, Lepi Vrh
Pavla Mikelj

Rajmund Penjafortski tor 7 18:00 Fara Jože Miklavčič, Veliki Vrh

Severin Noriški sre 8 19:00 Sv. Trojica v zahvalo na čast Svetemu Duhu  vse molitvene skupine obeh župnij

Pij IX čet 9 7:30 Fara Malka Simčič  19:30 ŽPS Bloke Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Mramorovo
Bloke: Hudi VrhGregor Niški pet 10 17:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

Marija Marolt
za mlade                                         




18:45 katehumenat
20:15 mladi

Pavlin Oglejski sob 11 18:00 Fara rodbina Modic, Studeno  16:00 otroški pevski zbor

JEZUSOV KRST
Mt 3,13.17 ned 12

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Gregor Petek, obl., Ulaka
Janez Ponikvar, obl., Fara




Marija Ponikvar, Rok Žgajnar
Tjaša in Jan Ponikvar

Hilarij pon 13 17:30 Fara Vinko in st. Paternost          Fatimska pobožnost  19,30 za odrasle - PRILIKE

Odon tor 14 18:00 Fara Franc Pintar in dr. Turk

Absalom sre 15  19:00 Fara Medved  od 18:10 možnost spovedi, nato sv. maša za notr. ozdr.

Berard in maroški muč. čet 16   7:30 Fara Jože Anzeljc  19:00 ŽPS Sv.Trojica
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Glina

žegnanje METULJE 
Anton, Puščavnik pet 17

9:00
16:30
18:00

Metulje
Sv. Trojica
Fara

na čast sv. Antonu za sosesko
za verne duše
Ljudmila Bahonek, 30. dan





18:45 katehumenat

20,15 mladi

Marjeta Ogrska sob 18  18:00 Fara Stane Drobnič, obl., Nem. v.  16:00 otroški pevski zbor

2. NED. MED LETOM
Jn 1,29.34

b. sl. Baraga misijon.
ned 19

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij 
Jaklič, Ravnik
Verena Oražem in +Oražem




Tamara Kraševec, Viktor Jerič
Ana Premrov in Marija Jakopin

Boštjan pon 20  18:00 Fara Franc Mlakar  19:00 starši prvoobhajancev

Agnes (Neža) tor 21   18:00 Fara Stanislav Žnidaršič

Vincencij, diakon sre 22   18:00 Fara Franc Lah  molit. skup. po maši

Zaroka jožefa in Marije čet 23 7:30   Fara Jože Ivančič in starši                 

Frančišek Saleški pet 24 16:30
18:00

Sv. Trojica 
Fara

za edinost kristjanov
Vlado Anzeljc, obl.




18:45 katehumenat
20:15 mladi

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hribarjevo-Rožanče
Bloke: Nemška vasspreobrnitev ap. Pavla sob 25 18:00 Fara Lojzka Zakrajšek, 3. obl.  16:00 otroški pevski zbor

3.NED. MED LETOM
nedelja Svetega pisma

Mt 4,12-23
ned 26

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane obeh župnij
Franci Korošec, obl., ata in Stane
Pavla in Jože Zakrajšek, obl.




Fani Seljak, Ivanka Kucler
Ana Jakopin, Tone Drobnič

Angela Meriči pon 27  18:00 Fara Stanislav MIlavec   19:30 starši birmancev

Tomaž Akvinski tor 28 18:00 Fara Julijana in vsi + iz druž. Ivančič, Runarsko

Boleslava Lament r.ust. sre 29 18:00 Fara Stanko in Julka Jakopin  molit. skup. po maši

Peter Bolgarski čet 30 7:30 Fara Stanislav Žnidaršič Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi Vrh-Bočkovo
Bloke: StudenoJanez Bosko, r. ust. pet 31 16:30

18:00
Sv. Trojica
Fara

Janez Tekavec
za oznanjevanje evangelija




18:45 katehumenat
20:15 mladi

 Januarja bo obisk bolnikov v petek, 4. 1. in soboto, 5. 1. (četrtkova skupina).

Tudi letos nas bodo obiskali koledniki in nam zaželeli blagoslovljeno leto 2014.

 Božič je praznik zaupanja in upanja, 
ki premaga vsako negotovost in pesimizem

Razlog našega upanja je, da je Bog z nami. Bog je z nami in nam 
še zaupa. Bog pride, da bi prebival z ljudmi, izbere zemljo kot 
svoje bivališče, da bi bil skupaj s človekom in se pustil najti tam, 
kjer človek preživlja svoje dni v veselju in žalosti. Zato zemlja ni 
več samo »solzna dolina«, ampak kraj, kjer je Bog sam postavil 
svoj šotor; je kraj srečanja Boga s človekom, kraj solidarnosti 
Boga z ljudmi. 
Jezus je Bog z nami 
Bog je hotel z nami deliti naše človeško stanje in je zato postal 
ena stvar z nami v osebi Jezusa, ki je pravi človek in pravi Bog. 
A obstaja še nekaj bolj presenetljivega: »Prisotnost Boga sredi človeštva se ni uresničila 
v idealnem, idiličnem svetu, ampak v tem realnem svetu, zaznamovanem z mnogimi 
dobrimi in slabimi stvarmi, s spori, hudobnostjo, revščino, objestnostjo in vojnami. Izbral 
je, da bo našo zgodovino živel takšno kot je, z vso težo njenih omejitev in tragedij.« Tako 
je na nepremagljiv način pokazal svojo usmiljeno nagnjenost, polno ljubezni do človeških 
bitij. »On je Bog z nami,«. »Jezus je Bog z nami, od vedno in za vedno je z nami v trpljenju 
in bolečinah sveta. Jezusovo rojstvo je izraz, da je Bog enkrat za vselej stopil na stran 
človeka, da bi nas rešil, nas dvignil iz prahu naše bede, naših težav in naših grehov.« 
Jezusovo rojstvo pomeni, da smo neizmerno ljubljeni od Boga 
Od tu prihaja velik dar betlehemskega Otroka: duhovna energija, ki nam pomaga, da ne 
podležemo pod našim naporom, obupom, žalostjo, kajti obstaja energija, ki ogreva in 
spreminja srce. Jezusovo rojstvo nam prinaša lepo novico, da smo namreč »neizmerno in 
posamično ljubljeni od Boga«. To ljubezen, ne le da nam jo daje spoznavati, ampak nam jo 
poklanja, nam jo sporoča. 
Postati majhni z majhnimi in revni z revnimi 
Bog se ob božiču ne razodeva kot nekdo, ki je visoko in gospodari nad vesoljem. Razodeva 
sem nam kot Tisti, ki se poniža in sestopi na zemljo majhen in reven. Da bi bili podobni 
njemu, se torej ne smemo postavljati nad druge, ampak se ponižati, služiti, »postati majhni 
z majhnimi in revni z revnimi«, da se ti naši bratje in sestre ne bodo nikoli čutili sami. Če 
se je Bog po Jezusu povezal s človekom tako, da je postal eden od nas, pomeni, da karkoli 
smo storili bratu in sestri, smo to storili Njemu. Na to nas je spomnil sam Jezus: kdor je 
nahranil, sprejel, obiskal, ljubil enega od najmanjših in najrevnejših med ljudmi, je to storil 
Božjemu Sinu. 
Na obličju bližnjega prepoznati podobo učlovečenega Božjega Sina »Izročimo se 
materinskemu posredovanju Marije, Jezusove in naše matere, naj nam pomaga 
ob tem svetem božiču, da bomo na obličju bližnjega, predvsem najšibkejših in najbolj 
izključenih oseb, prepoznali podobo učlovečenega Božjega Sina.«

Besedilo je s spletne strani Radia Vatikan



Zakrament pokore
Zakaj nam je Kristus podaril zakrament pokore? Išče izgubljene, ozdravlja bolne, v telesni 
in duševni slabosti nas okrepi. Kljub krstu, ki nas iztrga iz oblasti greha in smrti ter nas 
prestavi v novo življenje Božjih otrok, v nas ostaja nagnjenost h grehu. Potrebujemo 
prostor, kjer se lahko vedno znova spravimo z Bogom. Spoved je velikonočni dar v 
katerem nam Bog odpušča grehe. Jezus se je prikazal APOSTOLOM: »Prejmite Svetega 
Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani«. 
»Tvoji grehi so ti odpuščeni!« je Jezus 
lahko rekel le, ker je Božji Sin. In le, ker jih 
je Jezus pooblastil, lahko DUHOVNIKI v 
Jezusovem imenu odpuščajo grehe. Kaj 
človeka pripravi do kesanja? Iz spoznanja 
osebne krivde zraste hrepenenje, da bi se 
poboljšali. Kesanje dosežemo, ko vidimo 
protislovje med Božjo ljubeznijo in svojimi 
grehi.  Tedaj smo polni bolečine nad svojimi 
grehi; sklenemo, da bomo svoje življenje 
spremenili, in vse svoje upanje stavimo na Božjo pomoč. Kaj je pokora?  Popravilo škode 
za storjeno krivico, ki se ne more zgoditi le v glavi, temveč se mora pokazati v dejanjih 
ljubezni in delu za druge. Tudi ko molimo, se postimo in revne duhovno ter materialno 
podpiramo, delamo pokoro. K vsaki spovedi spadajo izpraševanje vesti, kesanje, trden 
sklep, priznanje grehov in pokora.  Vsi težki grehi, ki se jih pri natančnem izpraševanju 
vesti spomnimo in se jih še nismo spovedali, se nam v normalnih okoliščinah odpustijo 
samo v zakramentalni posamezni spovedi. Ko dosežemo starost razločevanja, smo se 
dolžni spovedovati težkih grehov, vsaj enkrat letno. Na vsak način se moramo spovedati 
pred prejemom svetega OBHAJILA, če smo storili težek greh. Spoved je velik dar 
ozdravljanja in globlje povezanosti z Gospodom tudi tedaj, ko se nam v strogem pomenu 
ne bi bilo treba spovedati. Ali obstajajo grehi, ki so tako težki, da navaden duhovnik 
ne more odvezati od njih? So, v nekaterih se človek popolnoma odvrne od Boga in si 
obenem zaradi teže dejanja nakoplje IZOBČENJE (EKSKOMUNIKACIJO). Pri grehih, 
ki so obloženi z ¨izobčenjem¨, lahko da odvezo le ŠKOF ali v nekaterih primerih celo 
edino PAPEŽ. V smrtni nevarnosti lahko vsak DUHOVNIK odveže od vseh grehov in od 
izobčenja. Spovedna molčečnost velja absolutno. Vsak DUHOVNIK bi bil izobčen, če bi 
drugim ljudem povedal nekaj, kar je izvedel pri spovedi. Duhovnik tudi policiji ne sme tega 
niti povedati niti  namigniti.
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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

Obisk opere
Slovensko Dramatično društvo in slovensko Deželno gledališče v drugi polovici 19. 
stoletja nista bila pomembna le za rast slovenske dramske produkcije, ampak sta 
vzpodbudno vplivala tudi na domačo glasbeno odrsko ustvarjalnost. Brez njiju si tudi 
ni mogoče zamisliti dela skladatelja Antona Foersterja (1837–1926), Čeha po rodu, ki je 
prišel v Slovenijo leta 1867 in tu živel do svoje smrti. Poleg mnogih drugih skladb se je v 
zgodovino   zapisal predvsem kot avtor prve slovenske nacionalne opere.

Opera je bila prvič uprizorjena 30. oktobra 1896.  Že takrat Smetana v svoji oceni zapisal, 
da ima delo svežo melodiko, da je domiselno ter da je vešče harmonizirano in spretno 
instrumentirano. »Slavček« se je vedno znova pojavljal na sporedu ljubljanske Opere. Med 
slovenskimi opernimi deli velja za najbolj priljubljeno, najbolj odprto, spevno in zaradi 
ljudskega duha prijetno za uho in za pogled.

Zgodba slovenske operne klasike pripoveduje o Franju, ki se vrne v domači kraj, kjer 
ga željno pričakuje prijatelj Lovro, nanj pa čaka tudi njegovo dekle Minka. V idiličnem 
gorenjskem kraju se ob tem času ustavi zabavljaški Chansonette, ki Minko sliši peti in se v 
trenutku odloči deklico odpeljati v svet, da bi si izšolala glas in si s petjem služila kruh. Vse 
to se zgodi v času, ko Minkino družino upniki podijo iz hiše. Čeprav Chansonette ponuja 
denar, vaščani sklenejo, da bodo tujcu preprečili njegove načrte …

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. Prijave s plačilom 34 eur do  10. januarja.

Duhovne vaje v Želimljah
Na duhovnih vajah za ministrante sem bil prvič, skupaj z Erikom. Nisem vedel, kako bo 
ampak na koncu sem bil zelo zadovoljen. Najbolj sem si zapomnil klub, v katerem smo 
igrali namizni nogomet in delo po skupinah. Spoznal sem tudi nekaj novih prijateljev.  Bilo 
mi je všeč in mislim, da bom šel še kdaj.    Matic Drobnič 

Miklavž
Miklavž je tudi letos obiskal našo župnijo, otroke in bolnike. Hvala vsem, ki ste pomagali 
Miklavžu, da so bila njegova darila lahko bogatejša.

Verski tisk – celoletne naročnine za leto 2014
Priporočam osebno naročnino po pošti, kar lahko uredimo tudi v župnišču. Seveda pa bo 
še vedno nekaj izvodov v prosti prodaji in lahko svoje čtivo dobite tam. Najpomembnejše 
je, da ostajamo verskemu tisku zvesti. Nadvse primerno darilo za svoje drage je lahko tudi 
plačana naročnina.

• Ognjišče 27,50 €
• Družina 93,60€, (če pa plačate v enem 

obroku do 31. 12. 2013 pa 89,44€)
• Beseda med nami 20,40€
• Božje okolje 26,40€

• Magnificat 55,80 €
• Mavrica 35,00€
• Misijonska obzorja 9 €
• Prijatelj 11,70 €
• Mohorjeve knjige 45 €

Zahvala
nedavno tega sem imela v bolnici preiskavo, ki naj bi trajala od 30-60 min. Bilo me je strah, 
kaj bodo odkrili. Tisto jutro sem prosila Marijo in Jezusa naj gresta z menoj, naj stojita ob 
meni in vodita zdravnikovo roko. 

Že ko sem odhajala od doma, me ni bilo več strah in preiskava je trajala le 15 min. Hvala 
vama, Marija in Jezus, za vajino bližino in varstvo. Vem, da sta vedno z menoj, čeprav se 
tega dostikrat sploh ne zavedam. To občutim najbolj v težkih trenutkih mojega življenja.

faranka

Bog je ljubezen, ki se je učlovečila!
Vsem, ki nam pomagate z zbiranjem kartuš, papirja, zamaškov, pločevink, da bi naša Linda 
shodila, želimo blagoslovljeno leto, 2014.                                                Mandljevi iz Ivančne Gorice

Oddane maše in darovi
Ob smrti Ivana Škrabca je bilo dvakrat darovano tudi za gospodarske potrebe cerkve, 
enkrat z istim namenom ob smrti Franca Mlakarja; Viktor in Janez Zgonc - 1x, Francka in 
Slavka Brenčič - 1x, po namenu - 1x

Jezusovo pismo
Dragi otroci,

Kaj osebno čutim o praznovanju BOŽIČA lahko najlažje razumete tisti izmed Vas, ki ste 
blagoslovljeni s svojimi otroci.

Če mi želite podariti darilo, ko se spominjate mojega rojstva, je tukaj moj seznam želja. 
Izberite nekaj izmed naslednjega:

1.      Napišite pismo o ljubezni in upanju vojakom, ki so daleč od doma. So zelo prestrašeni 
in osamljeni v tem času leta. Vem da je tako, ker mi o tem govorijo ves čas.

2.      Obiščite koga v bolnici ali v domu za ostarele.  Ni potrebno, da jih poznate osebno. 
Potrebujejo samo to, da vedo, da nekoga skrbi za njih.3.      Namesto da dajete svojim 
otrokom veliko daril, ki si jih ne morete privoščiti in ki jih ne rabijo, preživite raje čas z 
njimi. Povejte jim zgodbo o mojem rojstvu, in zakaj sem prišel živet na ta svet. Držite jih v 
svojih rokah in jih spomnite, da jih ljubim.

4.      Izberite nekoga, ki vas je ranil v preteklosti in mu odpustite.

5.      Ali veste, da si  bo nekdo v vašem mestu poskušal vzeti življenje v tem času zato, ker 
se počuti osamljenega in obupanega? Ker pa ne veste kdo je ta oseba, poskusite vsakemu, 
ki ga srečate, podariti topel nasmeh -   s tem naredite veliko.

6.      Bodite potrpežljivi z ljudmi, ki delajo v  trgovinah in jim voščite vesel BOŽIČ. Podarite 
jim topel nasmeh in lepo besedo. Nato nehajte nakupovati ob nedeljah. Če trgovine ne bi 
toliko zaslužile v nedeljo, potem bi ob nedeljah bile zaprte in bi lahko zaposleni preživeli 
dan doma s svojo družino.

7.      Če res želite narediti nekaj, podpirajte misijonarje, še posebej tiste, ki me ljubijo in 
raznašajo dobro novico tistim, ki še niso nikoli slišali mojega Imena.

8.      Ta je dobra. So posamezniki in družine v vašem mestu, ki ne bodo imeli božičnega 
drevesa, in ne bodo imeli nobenega darila, da bi ga podarili ali prejeli. Če jih poznate, jim 
kupite nekaj hrane in nekaj daril ter jih podarite dobrodelni organizaciji, ki verjame Vame 
in oni bodo dostavili darila namesto vas.

9.      Končno, če bi radi potrdili vašo vero Vame in zvestobo do mene, potem se obnašajte 
kot Kristjani. Ne delajte stvari, ki jih ne bi delali v moji navzočnosti. Naj ljudje po vaših 
dejanjih spoznajo, da ste moji.

Ne pozabite, jaz sem Bog in lahko skrbim zase. Samo ljubite me in delajte, kar sem vam 
rekel, da delajte. Jaz bom pa poskrbel za ostalo. Časa je malo. Pomagal vam bom, ampak 
sedaj ste vi na vrsti. In imejte najbolj blagoslovljen BOŽIČ s tistimi, ki jih ljubite in se jih 
spominjate.

Ljubim te, 

Jezus

Voščilo za praznike in leto, ki prihaja
Prosil sem za moč … in Bog mi je dal težave, da me utrdijo.

Prosil sem za modrost … in Bog mi je dal probleme, da jih rešim.
Prosil sem za pogum … in Bog mi je dal nevarnost, da jo premagam.

Prosil sem za ljubezen … in Bog mi je dal ljudi v stiski, da jim pomagam.
Prosil sem za usluge … in Bog mi je dal priložnost.

Nisem dobil nič od tega kar sem hotel … dobil pa sem vse, kar sem potreboval.
Moja molitev je bila uslišana …

Naj Bog na svoj ljubezniv način uresniči vse vaše molitve
župnik Tone s sodelavci


