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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Oktober 2014

– Oktober 2014 –

Terezija Deteta Jezusa sre 1  19:00 Sv. Trojica v zahvalo in na čast Sv. Duhu  Srečanje vseh molitvenih skupin in molilcev pri maši ter molitev

Angeli varuhi čet 2 7:30 Fara Katja Butulj, 4. obl.  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Ravnik
 

PRVI PETEK,
Frančišek Borgia

pet 3
16:00
17:00
19:00

Sv. Trojica
V. Bloke
Fara

st. mama,teti Franca in Mila         spoved ob 15:30
Modec Jože, obl. 
Ciril Tanko                                       spoved ob 18,15





OBISK BOLNIK. OD 8,15 NAPREJ
20:15 mladi 
po maši molitev pred Najsvet. 

PRVA SOBOTA
Fraančišek Asiški

sob 4
8:00

17:00
19:00

Sv. Trojica
Studeno
Fara

Mariji na čast
Milan Modic, 8. dan 
za duhovne poklice                        spoved ob 18,15 Otroški zbor ob 18,00

27. ned. m. letom, 
roženvenska 
Mt 21,33-43

ned 5
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok. farane obeh župnij
Alojzija Zakrajšek 
Darinka Modic




ob 7,00 drug spovednik
bralci Sv.Troj.: A. Ponikvr, P. Zalar
bralci Bloke: Bojan in Tina Jerič

Bruno pon 6 19:00 Fara Gorjup

Roženvenska MB tor 7  19:00 Fara Rozalija in Anton Trstenjak

 Benedikta sre 8  19:00 Fara Angela Ivančič, obl. in domači
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor.-Andrej.
Bloke: Hudi Vrh

Abraham čet 9 7:30 Fara  Viktor Kočevar, Hudi vrh

Danilo pet 10 17:00 
19:00

Sv. Trojica
V. Bloke

za mlade 
Marija Drobnič  20:15 mladi

Filip sob 11  19:00 Fara Ivan Škrabec, 1. obl. Otroški zbor ob 18,00

28. ned. m. letom 
Mt 22,1-14

ned 12
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok. farane obeh župnij
Tekavec in Kovačič 
družina Namre




bralci Sv. Troj.: K. Kostanjšek, H. Primožič
bralci Bloke: Majda in Tone Kljun

Gerald pon 13  17:30 V. Bloke Meden, maša in fatimska molitev

Kalist I, p. tor 14  19:00 Fara Viktor Zgonc, 1. obl. 

Terezija Velika sre 15 19:00 Fara starši Zakrajšek  Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Glina

Jadvika/Hedvika 
Marjeta Alakok

čet 16 7:30
19:00

Fara
Fara

starši, Miroslava in France Zgonc
za notranje ozdr. 

Ignacij Antiohijski pet 17 17:00 Sv. Trojica Marija Škrlj in Rotovi  20:15 mladi;  Dnevi zbran. 6.r

Luka, ev. sob 18 17:00 Fara za srečen porod Otroški zbor ob 18,00

29. ned. m. letom
Mt 22, 15-21

ned 19
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

starši in sin Anzeljc
Neža Korošec
Pakiž, Ravne




bralci Sv. Troj.: T. Primožič, J. Kraševec
bralci Bloke: Vladimira in Klavdija Kraševec

Irena pon 20  19:00 Fara Marija Marolt Srečanje odraslih ob BB ob 19,30

Uršula tor 21  19:00 Fara Ivan Lah, obl. in starši

Janez Pavel II sre 22 19:00 Fara Milan Modic, 30.dan. 

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: Nemška vas

Janez Kapistran čet 23 7:30 Fara Franc Pintar in Turk

Anton Marija Claret pet 24
17:00
18:00
19:00

Metulje
Sv. Trojica
V. Bloke

Primož Lavrič in pokojni
družini Zakrajšek-Jaklič 
Frančiška Jakopin, 30. dan  20:15 mladi-praznovanje

Tadej sob 25 19:00  Fara Rafko Ivančič in domači Otroški zbor ob 18,00

26. ned. m. l. 
žegnanjska ned. 

 Mt 22,34-40
ned 26

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok. farane obeh župnij
Marjan Košir, 1. obl. 
Janez Oražem, 20. obl. in Oražmovi




bralci Sv.Troj.: I. Kraševec, Anja Naredj
bralci Bloke: B. Zakrajšek, S. Rot
popoldne v Ljub. diakonsko posvečenje g. Blaža Dobravca

Sabina pon 27 drugje

Simon in Juda Tadej tor 28 drugje

Mihael Rua sre 29 drugje

Marcel čet 30 7:30 Fara po namenu

Volbenk, Dan reformacije pet 31 17:00
19:00

Sv. Trojica
Fara

Janez Kraševec, spoved ob 16:30
France zakrajšek, Runarsko, spoved ob 18:00

Vabimo k sv. spovedi pred praznikom Vseh svetih, možen 

prejem odpustkov pod običajnimi pogoji!

 Moj rožni venec
Oktober je mesec rožnega venca in prav bi bilo, da si, četudi niste 
»strasten« molivec, izdelate svojega. Morda pa že celo imate spleten-
ega, pa se tega sploh še niste zavedli. Sama izdelava ni težka: potre-
bujete le vrvico, jagode in seveda križ. Je pa zato čas izdelave precej 
odvisen od posameznika in njegovega življenja. 

Kot rečeno, potrebujete vrvico. Spletli jo boste iz vezi, s katerimi ste 
povezani s svojimi bližnjimi. In daljnimi. Ki pa so tudi vaši bližnji. 
Vzemite najprej sorodstvene vezi. Te so najmočnejše. To, kar nas veže 
s starši, kar kot otroci prejmemo od njih in kar kasneje, če Bog da, kot 
starši posredujemo svojim otrokom, je popkovnica. Ki pa jo je slej ko 
prej treba prerezati. 

Kar nas povezuje z brati in sestrami, strici in tetami, bratranci in ses-
tričnami v vseh mogočih in nemogočih kolenih ali komolcih, se včasih 
zna razrasti v ograjo, ki je creda ne zna, ne zmore in morda ne sme pre-
plezati. Čeprav se vedno najde kaka luknja. 

Dodajte nato prijateljske vezi. Za te ste se odločali sami: nekatere so 
šibke, druge močnejše; nekatere nujne, druge spet ne tako zelo; neka-
tere so pomembne, druge bolj mimobežne, nekatere dragocene, druge 
nepotrebne. In razen slednjih prav vse v pletite v svojo življenjsko vrvico 
ter močno zategnite. 

Zgodi se, in hvala Bogu ne tako poredko, da se iz kake prijateljske vezi 
razvije posebna vez. Nova vez. Življenjska vez. To vez pazljivo čuvajte 
in jo uporabite kot zadnjo. Ne za okras. Čeprav je res, da je prav ta vez 
še posebej barvita. Z njeno pomočjo boste na vrvico pritrjevali jagode. 
Jagode so lahko lesene. Kamnite. Jeklene. Volnene. Plastične. Umetne. 
Steklene. Pristne. 

Lažne. Jasne. Dobro ohranjene. Obtolčene. Podarjene. Ukradene. Očiščene. Umazane. 
Svete. In ne tako zelo … Odvisno pač, kako ste zastavili svoje življenje. In po katerih 
vetrovih obračate svoj plašč, kadar zapiha. 

A ne glede na to, kakšne jagode boste izbrali, vse se bodo prej ali slej povezale. V 
veseli del. Pa žalostni. In častitljivi. Ter svetli. Z vezjo popolnosti, ki je ljubezen, na svoj 
življenjski rožni venec pritrdite še križ. Kristusa. In zaupajte: ljubezen, ki nas povezuje z 
našim Očetom, je vez, ki se nikoli ne pretrga. 

In naj vam ne bo nerodno, ne bodite preponižni, predvsem pa ne preponosni, da svoje-
ga veselja, svojih žalosti, svojega ponosa, svoje vere ne bi prepletli – premolili z Marijo. 

Po: G. Cušinu. NEDELJA MED LETOM –  Če kdo stori kaj narobe
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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

www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si

Kaj mi pomeni diakonat?
»Red diakonata je zame zaveza med mojim Bogom, ki me ljubi in mano, ki se mu 
posvečujem. Diakonat je zame izročitev življenja Bogu, kar koli bo že z menoj storil. 
Diakonsko posvečenje je uradni začetek izvrševanja predvsem duhovnih del usmiljenja 
za zveličanje ljudi. Je izguba življenja, da bi drugi imeli življenje.«

diakon Aljaž

Povabilo k obhajanju prejema diakonata, 
ki bo v soboto, 25. oktobra

Na zadnjo nedeljo v mesecu oktobru, bom skupaj s sošolci Ljubljanske nadškofije, po 
rokah apostolskega administratorja, škofa Andreja Glavana posvečen v diakona. 

To je korak popolne in trajne podaritve Bogu ter hkrati korak vsestranske razpoložlji-
vosti v služenju Kristusovi Cerkvi. Za slednje dejanje nisi nikoli dovolj usposobljen ali 
popolnoma pripravljen. Jezus popolne priprave tudi ne zahteva. Pričakuje pa ponižno 
in odprto srce, ki ga lahko po svoji milosti dan za dnem oblikuje in prenavlja. 

Tudi Vam, dragi župljani želim vesele, trdne in predane hoje za Gospodom, hkrati pa 
Vas prosim, da se me v teh dnevih pred posvečenjem spominjate v svojih molitvah. 
Na diakonsko posvečenje, ki je zadnji korak pred mašniškim posvečenjem, ste prav Vsi 
lepo povabljeni. Več informacij o dogodku pa Vam po posredoval župnik.

Vaš Blaž Dobravec

27. ned. med letom
Rožnovenska 5. 10. 

Mt 21,33–43

BOG, KI SE NE NAVELICA ISKATI CLOVEKA

Jezus jim rece: »Ali niste nikoli brali v 
pismu: ‚Kamen, 
ki so ga zidarji 
zavrgli, je postal 
vogelni kamen; 
Gospod je to 
naredil in je 
čudovito v naših 
oceh.‘

Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje 
kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo 
dajalo njegove sadove.

(Mt 21, 42–43)

28. ned. med letom
12. 10.

Mt 22,1–14

VZETI ZARES VABILO NA PRAZNOVANJE 

Katehistinja je pripovedovala, kako je 
povabila starše veroučencev na srečanje.

Bila je žalostna in prizadeta, saj starši 
na srecanje niso prišli. Razočaranje, 
podobno gospodarjevemu v današnjem 
evangeliju, ko nihče ni imel časa, da bi se 
odzval povabilu. Podobne izkušnje ima 
marsikateri duhovnik, ko vabi na srečan-
ja otroke, mlade ali odrasle, a ne pridejo. 
Končno bi najbrž vsak človek lahko pove-
dal svojo izkušnjo, kako je bila njegova 
dobra volja zavrnjena  in tako izrazil eno 
temeljnih izkustev življenja, da je človeš-
ka ljubezen večkrat zavrnjena.

S podobno bolečino zavrnjene ljubezni 
se srečuje gospodar v priliki današnjega 
evangelija. Povabljeni se niso zmenili za 
njegovo povabilo. Vse jim je bilo pomem-
bnejše. Kar predstavljamo si lahko izgov-
ore, ki so jih navedli. Nekateri so zapisani. 
Ta je kupil vole, oni šel po kupčiji, a 
nobeden ni imel časa priti na svatbo. Tudi 
danes je eden najpogostejših izgovorov, 
ki jih slišimo: »Nimam časa!« Izgovore bi 
nekako razumeli, če bi gospodar vabil 
na delo, a vabi k lepi in prijetni stvari: na 

praznovanje. Gostija pa je v svetopisems-
ki govorici več kot samo gostija. Kristus 
sam primerja nebeško kraljestvo z gosti-
jo, saj je simbol sožitja, veselega družen-
ja in spoštovanja vsakega udeleženca. A 
ljudje so gluhi za to vabilo!

Kolikokrat slišim: »Gospod, nimamo časa 
za mašo! Ne more hoditi k verouku.

Veste, krožki, odbojka, nogomet, flavta, 
orkester pa nastopi …« Pri malo večjih 
pravijo: »Ob nedeljah gre delat v Merca-
tor. Naj se nauči delati!« Za Boga ni časa.

Tako vabilo na Gospodovo gostijo ostaja 
neodprto pismo…

29. ned. med letom 
Misijonska 19.10. 

»Pokažite mi davčni novec!« Prinesli so 
mu denar. In reče jim: »Čigava je ta podo-
ba in napis?« Rekó mu: »Cesarjeva.«

Tedaj jim pravi: 
»Dajte torej ce-
sarju, kar je cesar-
jevega, in Bogu, 
kar je Božjega.«

(Mt 22,19–21)

30. ned. med letom 
Žegnanska 26.10.

Mt 22,34–40

Jezus mu je odgovoril: »Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo 
in vsem mišljenjem. To je največja in prva 
zapoved. Druga pa je njej enaka: ‚Ljubi 
svojega bližnjega kakor sam sebe.‘ Na teh 

dveh zapovedih 
stoji vsa postava 
in preroki.«

(Mt 

22,37–40)

Mama kara svojega malega lažnivca: 
»Sinko, v tvojih letih nisem lagala!« 
»Kdaj si pa začela?«

Za zdravje

  Brezje – molitveni dan za duhovne poklice
Naša Notranjska dekanija je bila povabljena, da pripravi  srečanje. Vsako leto se 
vrši v določenem kraju posamezne škofije. Kot skupna prošnja vernih v naši domo-
vini. Kot goreči ognji, ki hočejo vso domovino ogreti v prošnji za vse vrste duhovnih 
poklicev: od dobrih družin, do Bogu posvečenih posameznikov, misijonarjev, ra-
zličnih vrst redovnikov in redovnic ter škofijskih bogoslovcev. Gospod, Ti si naročil  
naj prosimo: pošlji delavcev.

»Vi pa ste Božja njiva« je bilo letošnje geslo  Ta srečanja so velika opora tistim, ki 
so že odgovorili na Jezusovo povabilo oz. se za to odločajo. Vsak udeleženec, ko 
prosi za druge, razmišlja  tudi o sebi. Kako bi tudi sam Bogu predal svoje življenje 
in prosil naj ga Jezus vodi in usmerja. Bog to pogumno dejanje vzame resno in nanj 
vedno odgovori z blagoslovom. Kako lepo je Bogu zaupati!

Okrog 50 nas je šlo z avtobusom. Nazaj grede smo  se ustavili   v Podutiku nad Lju-
bljano, kjer smo obiskali sestre klarise. Njihovo glavno delo je, da ves dan izmeno-
ma molijo pred Najsvetejšim. So skrivnostne dobrotne osebe, ki kličejo in delijo 
srečo z nebes, potem, ko so Bogu v celoti veselo izročile svoje življenje. Videli smo 
torej  konkretne osebe tistega načina življenja, za katerega smo na Brezjah prosili

Gotovo je Bog tudi v srca naših otrok posejal  semena vere, upanja in ljubezni.

Več na internetu: www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si

Sodelovanju v pevskih zborih
Pevska zbora obeh župnij sta v svoj program že uvrstila pesmi za slovesnost nove 
maše. K sodelovanju pri tem izrednem dogodku /pri Sv. Trojici po 100-tih, na Blokah po 
36 letih/ vabimo vse, ki prebivate na področju naše občine ter imate veselje do petja. 
Ni vsakomur dano, da bi smel in mogel sodelovati pri takšni slovesnost! Kakšna čast 
in milost!

Možnost spovedi
Na prvi petek, 3. 10. pri Sv. Trojici ob 15,30, pri Fari v petek ob 18,15; po s. maši od 
22,00 do 23,00.         Na prvo soboto, 4. 10. ob 15,30 pri Sv. Trojici, pri Fari ob 18,15.                                       
Pri Fari v nedeljo 5.10 od 6,45 do 7, 30; 31. 10. pri Fari ob 18,00; pri Sv. Trojici  ob 16,30.

Cerkev Sv. Petra na Studencu
G. ključar in skupnost na Studencu bo v teh dneh začela delo na cerkveni strehi. Upamo 
na primerno vreme pa tudi na pomoč z lesom in finančno pomoč vseh naših faranov. 
Svoj dar lahko oddate g. ključarju F. Maroltu ali župniku.

Prvi Oratorijski dan
Voditelji letošnjega oratorija bi si radi tudi med letom kdaj privoščili dan veselja, ora-
torijski dan. V čim večjem številu vabimo otroke, da se  zberemo, pojemo, igramo, pogo-
varjarjamo in kaj koristnega delamo: v soboto, 29. novembra. Oratorijski animatorji!

Prinesite s seboj material. Vodijo oratorijski animatorji.

ŽPS Bloke
ŽPS Bloke vabi na nedeljo, 26. 10. farane obeh župnij k podelitvi diakonata našemo bo-
goslovcu Blažu Dobravcu, odhod avtobusa bo sporočen naknadno, šolarji imajo prevoz 
gratis odrasli nekaj prispevajo.  Svetopisemski maraton bo potekal v sredo, 8. 11. od 
12,00 do 19,00, ko bo zaključek s sv. mašo. Vsi bralci beril in drugi naj bi se prijavili in 
vpisali v list, ki bo na stranskem oltarju /vsak bere zdržema 15 min, lahko večkrat/

ŽPS Sveta Trojica 
Vstopamo v leto veselja in želimo si, da se nam pri pripravah na novo mašo našega 
Aljaža pridružijo prav vsi v župniji. Vsak po svojih zmožnostih in hotenjih.

Župnišče in okolica že kažeta novo podobo.

Ob torkih zvečer ob 19:00 se zbiramo ob molitvi na Jeršanovem. Za Aljaža in ostale 
naše bogoslovce molimo tudi pri vseh molitvenih skupinah in pri celonočnem bedenju 
vsako tretjo soboto. Pridite.

Pevskemu zboru so se pridružile dekleta in s pomočjo gospe Vite in gospe Vesne že 
vadimo pesmi za novo mašo. Vabimo nove pevke in pevce, zberite korajžo in se nam 
pridružite. Vzdušje na pevskih vajah je veselo in prijetno.

Povabilo k zakonskim jubilantom
Tudi letos   na nedeljo Kristusa kralja,23.11.  vabimo k zahvalni sv. maši tiste zakonce, 
ki imajo okroglo /5,10, 15 … 50, 51 … /let skupnega življenja. Prijavite se župniku ali 
Heleni Primožič do konca meseda oktobra, najraje čimprej.

Verjamem, da ima vsak človek z Bogom unikaten, edinstven 
odnos in vsak čisto svojo molitev s katero ga doseže. Zato je 
včasih tisto, kar potrebujemo samo tišina, da tuja molitev ne 
preglasi naše lastne.


