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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

November 2014

– November 2014 –

VSI SVETI sob 1
7:00
8:30

10:00
13:00
15:00

Fara     
Sv. Trojica   
Fara     
Sv.Trojica  
Fara    

za farane obeh župnij
Anton Korošec, Cerknica
Marija Korenjak
Ana Intihar in domači
Rok Zakrajšek

 BRALCI:
K. Kraševec, Z. Korošec
V. in R. Korenjak
M. Žgajnar, M. Ponikvar
M. Ivančič, J. Namre



Na pokopališču Sv. Trojica molitve po maši ob 13;00 /okrog 13,45/
Na pokopališču Bloke molitve po maši ob 15,00 /oktog 15,45/
Ob 17,00 molitve v cerkvi – vsi 4 deli r. venca; 
kdor ne bo molil doma, povabljen v cerkev

 SPOMIN VSEH VERNIH 
RAJNIH 

Mt 5, 1-12a
ned 2

7:00
8:30

10:00
15:00

Fara   
Sv. Trojica   
Fara   
Fara    

Stanisalv Zakrajšek, obl.
Ivanka Hiti. 33. obl.
Drago Bačnik in +Bačnikovi, Ravne
za pobite v Mačkovcu




R. Žgajnar, T. Kraševec
U. Ulčar, M. Ponikvar

Viktorin Ptujski pon 3 18:00  Fara   Frančiška Škrabec, obl.

Karel(Drago) Boromejski tor 4   18:00 Fara bratje Oražem

Zaharija in Elizabeta sre 5  19:00 Sv. Trojica !!! na čast sv. Jožefu...  Srečanje vseh molitvenih skupin in molilcev pri maši ter molitev

Lenart čet 6 7:30 Fara Ciril Tanko                         19:00 ŽPS Sv. Trojica  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Studeno
Otroški zbor ob 17,00

PRVI PETEK pet 7
16:00
16,45
18:00

Sv. Trojica  
Ravne    
Fara     

bratje Košir                            spoved 15:30
Alojz Bačnik
Ana Ivančič, 30. dan               spoved 17:30





OBISK BOLNIK. OD 8,15 NAPREJ

20:15 mladi 

PRVA SOBOTA sob 8 8:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za verne duše 
starši Hribar, Studenec

ZAHVALNA NEDELJA-
POSVET. LATER.BAZILIKE 

Jn 2, 13-22
ned 9

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za farane obeh župnij
Pavel Mati, 30. dan
Jože Matko




V. Jerič, F. Seljak
A. Ponikvar, B. Zgonc

Leon Veliki pon 10   18:00  V.Bloke Amalija Jerič  19:30 Sestanek za starše prvoobhajancev 

Martin tor 11     18:00 Fara Alojzija Zakrajšek

Jozafat Kuncevič sre 12  18:00 Fara st. Čeh in bratje, Ptuj

Stanisalv Kostka čet 13 7:30   V. Bloke Anton Modic, obl. Fatimska pobožnost k Mariji   19:30 ŽPS Bloke  Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib.-Rožanče
Bloke: Fara
Otroški zbor ob 17,00

Lovrenc Irski pet 14 17:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

st. Nared 
v zahvalo  20:15 mladi

Albert Veliki sob 15  18:00  Fara Jože Ivančič, Runarsko               srečanje čl. ŽPS  BLOKE IN SV. TROJICA v Lj. odhod Bloke 7,20, Sv. Tr. ob 7,40

33.n.m.letom 
TEDEN ZAPOROV 

Mt 25, 14-30
ned 16

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za farane obeh župnij
Alojzija Zakrajšek 
Pavla Zakrajšek, 10.ovl




I. Kuclar, J. Žnidršič
H. Knavs, S. Korenjak

Elizabeta Ogrska pon 17  1800 V. Bl. Marija Drobnič  19,30 Srečanje odraslih ob BB

posvet. bazilik Peta in Pavla tor 18  18:00 Fara st. Zakrajšek, V. Vrh

Matilda sre 19 18:00 Fara Jože Milavec, 6. obl.   

Edmund čet 20 19:00  Fara maša za notr. ozdr.: za nerojene otroke iz…      
gost g. Anton Opetnik, dekan Koroška 

Spoved od 18,00; slavljenje ob 
18,40; sv. maša ob 19,00... Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lepi v.-Bočkovo
Bloke: Topol
Otroški zbor ob 17,00

Darovanje DM pet 21 17:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

po papežev namenu
Jože Zalar, 39. obl

 


 
20:15 mladi

Cecilija sob 22 19:00 Fara Ana Turk

KRISTUS KRALJ VESOLJ-
STVA,  ZAHV. MAŠA ZAK 
JUBILANT. MT 25, 31-46

ned 23
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

Franc Lenarčič, 2. obl
Mariji v zahvalo
za farane-v zahvalo – zakonski jubilanti




Ob 15,00 posvetitev novega nadškofa p. Staneta Zoreta v Lj. stol.
M. in A. Hiti
J. Ponikvar, A. Premrov

 Andrej Dung-Lac pon 24  18:00 Fara st.Kočevar, Vikrot in Polde   

Katarina Aleks. tor 25  18:00 Fara Jerič Viktor, 25. obl.

Leon Portomavriški sre 26 18:00 Fara Marinkček Nežka, in st.  

Modest in Virgil čet 27 7:30 Fara Milka in st. Premrov  Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug.-Malni
Bloke: Metulje
Otroški zbor ob 17,00

Katarina Laboure pet 28 17:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

za duh. poklice
Ivan Dolšak, obl.  20:15 mladi

Filomen sob 29 18:00  Fara Stane Drobnič in st.

1. adv. nedelja
začetek novega c. leta – B 

Mr 13, 33-37
ned 30

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za farane obeh župnij
Kristina Mišič, kot 30. dan
Rudolf Oražem, obl. in Avžlahar




S., M. Kraševec
 M., A. Jakopin

Obisk bolnikov bo kot običajno v četrtek, 6. 11. od 9,00 naprej in petek 7. 11. od 8,15 naprej. 
Kdor pozna koga, ki bi želel obisk  v mesecu novembru, tudi če ni hudo bolan, a ne more v cerkev, naj sporoči, pokliče.

Poslednja sodba
Oznanilo sodbe v poslednjih dneh je zelo skrivnost-
no. Vsekakor si je ne moremo predstavljati kot neka-
kšen sodni tribunal. Nič ne bo imela skupnega z našimi  
sodišči. Mnogo bolj bo podobna skrivnostnemu razsvetljenju 
vseh ljudi, in to do obisti njihove notranjosti; razsvetljenju, v kat-
erem bo vsakemu posamezniku in vsem skupaj postalo povsem 
razvidno njegovo ravnanje. 

Takrat si ne bo mogel nihče več zatiskati oči pred resnico o sebi in o svetu, a tudi o 
Bogu, ki ostaja ljubezen tudi v tem dogajanju. Preživela bo samo dobrota do bratov 
in sester kot udejanjena ljubezen. Vse drugo ne bo imelo večnostne vrednosti in bo 
propadlo. Pravzaprav ne bo Bog nikogar obsojal, ampak je vsak sam s svojim življenje 
sodil samega sebe.

dr. Marjan Turnšek

Zahvaljen, Gospod, 

za spodbudo k čuječnosti. 

Če boš prišel zvečer, 

nas boš našel dremave. 

Če prideš opolnoči, 

bomo še na plesišču. 

Ko potrkaš ob petelinjem petju, 

nas bo vsrkavala vase 

toplota mehke postelje. 

In če prideš ob zori, 

bomo nejevoljni, 

da nas budiš iz sna.

Vseeno pridi kadar koli. 

Pričakujemo te grešni, 

da nas obsiješ s svojo svetlobo.

 

B. Golob, Zahvala za Božji kruh
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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

Oddani mašni nameni novembra
Za zdravje 1x-N.N.; Mišič Jože, Studenec 1x-N.N.

Diakonsko posvečenje, 26. 10. 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – A

2. november 2014

Jezus ji reče:
»Tvoj brat bo vstal.« 
Marta mu odgovori: 
»Vem, 
da bo vstal ob vstajenju, 
poslednji dan.« 
Jezus ji reče: 
»Jaz sem vstajenje 
in življenje. Kdor veruje 
v mene, bo živel, 
tudi če umrje; 
in kdor koli živi 
in veruje v mene, vekomaj 
ne bo umrl. Veruješ to?« 

(Jn 11,23–26)

ZAHVALNA NEDELJA – A        
POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE

9. november 2014

Praznik zahvale je dan hvaležnosti 
in zahvaljevanja, vendar ne le za leti-
no in pridelke, ki jih je dala narava, 
ampak tudi za druge darove, npr. za 
spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, 
vero. Zahvala zajema vse naše življenje 
– vse, kar smo in kar imamo. Cerkev 
z opozarjanjem na pomen zahvale in 
hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem 
prebuja in krepi osnovno razsežnost 
medsebojnih odnosov in jim daje novo 
kakovost. Najvišja oblika zahvale za 
kristjane je daritev maše, kjer se Bogu 
Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je 
podarjeno.
In naredil je iz vrvi nekak 
bič in vse izgnal iz templja, 
ovce in vole; menjavcem je 
raztresel denar 
in prevrnil mize, 
prodajalcem golobov 
pa je rekel: 
»Spravite to proč 
in iz hiše mojega Očeta 
ne delajte tržnice!« 
In njegovi učenci so 
se spomnili, da je pisano: 
»Gorečnost za tvojo hišo 
me razjeda.« 
Tedaj so se oglasili Judje 
in mu rekli: 
»Kakšno znamenje 
nam pokažeš, 
da smeš tako delati?«
Jezus jim je odgovoril: 
»Poderite ta tempelj in v 
treh dneh ga bom postavil.«

(Jn 2,15–19)

33. NEDELJA MED LETOM – A

16. november 2014

In pristopil je tisti, 
ki je bil prejel pet talentov, 
in je prinesel pet drugih 
talentov ter rekel: 
»Gospod, pet talentov 
si mi izročil, glej, 
pet drugih sem pridobil.«
Njegov gospodar 
mu je rekel: 
»Prav, dobri in 
zvesti služabnik, 
v malem si bil zvest, 
čez veliko te bom postavil:
pojdi v veselje 
svojega gospoda!«

(Mt 25,20–21)

Bog zasluži, da mu damo največ, kar 
imamo, najboljše, kar premoremo, in 
da mu dajemo z veseljem, kot je sam 
nam z veseljem zaupal svoje talente. 
Če bomo takšni, bomo vredni vstopiti v 
njegovo veselje. 

Franc Cerar

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – A

23. november 2014

Ko pa pride 
Sin človekov v svoji slavi 
in vsi angeli z njim, 
takrat bo sédel na prestol 
svojega veličastva. 
In zbrali se bodo pred njim
 vsi narodi in ločil jih bo 
ene od drugih, 
kakor pastir loči 
ovce od ovnov; 
in bo ovce postavil 
na svojo desnico, 
ovne pa na levico.

(Mt 25,31–33)

1. ADVENTNA NEDELJA – B 
NEDELJA KARITAS

30. november 2014

Čujte torej, zakaj ne veste, 
kdaj pride hišni gospodar,
ali zvečer ali opolnoči 
ali ob petelinjem petju 
ali zjutraj, da vas 
ob nenadnem prihodu 
ne najde spečih. 
Kar pa vam pravim, 
pravim vsem: Čujte!« 

(Mr 13,35–36)

Zgodilo se  je med srečanjem  za ministrante začetnike. Župnik razlaga in kaže  
posamezne predmete, ki se uporabljajo pri sv. maši : vrčke, prtičke, sveče, kadil-
nico, čolniček, zvonec, kelih, pateno … Prepričati se hoče ali so vse razumeli, 
zato vpraša: »Kaj je to: vroče je, kadi se in diši?«

Najhitrejši se oglasi: »Odojk!!!«

Srečanja ŽPS
ŽPS Sv. Trojica se sreča na 1. četrtek v mesecu, to je 6. 11. ob 19,00, ŽPS Bloke 
se sreča na 2. četrtek v mesecu to je 13. 11. ob 19,30. Morda bosta z nami na obeh 
srečanjih tudi oba diakona, g. Aljaž in g. Blaž  in morda njihov pomočnik pri oblikovanju 
nove maše, t. im. ceremonijer.

V soboto 15. 11. 2014 od 9:00 do 13:00 ure bo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu 
potekalo usposabljanje članov ŽPS. Obenem bo to srečanje nadomestilo za dekanijsko 
srečanja članov ŽPS, ki po dekanijah običajno potekajo konec meseca novembra. Zato 
ste vsi člani ŽPS lepo povabljeni. Vzemite si čas, ne bo vam žal.

Posvečenje novega ljubljanskega nadškofa 
Posvečenje Staneta Zoreta za novega ljubljanskega nadškofa bo v nedeljo, 23. 11. ob 
15,00 v Lj. stolnici. Vabljeni!

 Napoved adventne duhovne obnove v decembru
Potekala bo na 2. ali 3. nedeljo v adventu za obe župniji. Veselimo se in molimo za odziv! 

Za mamo Anico
Hvala Bogu za našo dobro mamo Anico Ivančič, ki se je po 15 letih vrnila na Bloke, tokrat 
za vedno.  Hvala vsem, ki ste jo prišli pokropit, z nami poklepetali o njej, jo pospremili na 
božjo njivo k sv. Mihaelu, darovali za maše ali v dober namen, prinesli cvetje in sveče. 
Hvala g.  župniku Marinku za večerno molitev ob mami z njenimi sorodniki in vaščani 
iz Nove vasi in za somaševanje.  Hvala g. Jožetu Kastelicu za ganljivo opravljen obred 
ob njenem slovesu, Janezu in pevcem za lepo zapete pesmi v cerkvi in na pokopališču. 
Hvala našim prijateljem iz Nove vasi za besede slovesa in za vse dobro, ki ste ga kot 
sestre in bratje storili ob tej priliki za nas in za našo mamo. Hvala vsem, ki se mame 
spominjate.

Hvala in lepo pozdravljeni!    Anica z družino

Molitve za notranje ozdravljenje
G. Tone Opetnik, župnik in dekan v Graffsteinu na Koroškem, nas bo nagovoril in za 
nas molil na tretji četrtek, 20. novembra ob 19,00 pri maši za notranje  ozdravljenje. 
Pod naslovom: »Kristus, kralj mojega srca - Kako nas Bog ljubi in moj odgovor na  to, 
da sem ljubljen.

Ogrevanje
Mnogi napovedujejo letos hudo zimo, zato v župnišču razmišljamo, da ne bi v rezervi 
več imeli olja pač pa možnost kurjave z drvmi. Uporabili bom staro peč. Če bi kdo imel 
kaj drv odveč, morda 2, 3 ali 5 m bi to pod kozolcem lahko shra-
nili. Dejansko v preteklih letih nismo nikoli imel kakšne posebne 
nabirke za ogrevanje. Zato se za vaš dar lepo priporočamo! Pro-
sim, če lahko sporočite, kdaj bi kdo lahko kaj pripeljal oz. ali ima 
kje pripravljeno, da bomo pripravili ustrezen prostor,        župnik

Manjši spremembi 
KDP2:  Do sedaj se je ta skupina zbiral ob torkih ob 17,00. Z mesecem novembrom  bo 
ob torkih od 16,00 do 17,30.

KPD1: Srečanja bodo pol ure prej, torej ob ponedeljkih 16,30 do 18,00. Hvala za razumevanje!

ŽPS Bloke: Povabilo: ‚Moj dar bodočemu novomašniku je obisk 9 prvih petkov do nove 
maše, ko vsakokrat darujem svojo spoved, obhajilo in sv. mašo za njegovo bodoče delo, 
zdravje, oznanjevanje ter vso potrpežljivost, ki jo bo rabil kot duhovnik‘. Začel bom v 
novembru /7. 11./.

Povabljeni tudi k molitvi rožnih vencev za vse naše rajne: v cerkev Sv. Mihaela, 1. nov 
ob 18,00.

ŽPS Sv. Trojica v mesecu novembru vabi k nadaljevanju molitev za diakona Aljaža in 
vse naše bogoslovce in k vsem aktivnostim, ki že potekajo v pripravah na novo mašo. 
Povabilo velja tudi k večerni molitvi rožnega venca na praznik Vseh svetih.

Ob zahvalni nedelji
Vabimo vas k razmisleku o vseh dobrih ljudeh, ki nas spremljajo skozi življenje, o lep-
otah narave, o vseh dobrinah našega vsakdana. Naj naše srce, ustnice in veder obraz 
izražajo veliko hvaležnost Bogu in ljudem. Z veliko prisrčne hvaležnosti se spomnimo 
tudi vseh rajnih, se o njih pogovarjajmo, jih obiščimo 1. ali 2. nov. Na Vernih duš dan je 
nedelja, gotovo ne pozabimo na sv. maše  obhajilo, ki ga lahko darujemo za rajne. Njim 
bo naša iskrena /četudi kratka/ molitev veliko več pomenilo kot še toliko rož, sveč in 
peska na ali ob grobovih.

Pomislimo tudi ali vzgajamo svoje otroke tako, da bodo nekoč oni molili na našem grobu 
in za naše dobro ‚darovali‘ za sv. maše?!

»Molitve očenašev za …«
Po navadi, ki se je bolj ali manj udomačila v naših župnijah se daruje v ta namen … Na 
stranskem oltarju pri Mariji za očenaše, na listek napišete imena: molili jih bomo na 
vernih duš dan. Na desni strani na oltarju: ‚maše za verne duše‘. Vsoto darovanega 
bomo delili s 17 in objavili za koliko maš je bilo darovano. Vsi vemo: »V delih svojih živel 
sam boš večno …«

Zakonski jubilanti
23. nov. bo skupna zahvala vseh tistih parov, ki so v tem koledarskem letu obhajali ali 
še bodo, okroglo obletnico poročenega življenja. Prijave za Sv. Trojico zbira ga. Helena 
Primožič, za Bloke ga. Nadja Govednik /040 856881/. Prijave do 15. novembra. V so-
boto 22. 11. ob 17,00 možnost spovedi v farni cerkvi pred tem pomembnim dogodkom; 
v nedeljo po sv. maši skupno kosilo.


