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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

December 2014

– December 2014 –
Karel de Foucauld pon 1 18:00 Fara Jože in Frančiška Rot

Bibiana tor 2 18:00 Fara Mihael, Doreteja, bratje in starši Turk

frančišek Ksaver sre 3
9.30 

19:00
Fara
Sv. Trojica

konferenca dekanijskih duhovnikov
na čast sv. Jožefu za prenovo župnije in 
blagoslov nove maše g. Aljaža in g. Blaža

 Srečanje vseh molitvenih skupin in molilcev pri maši ter molitev

Barbara čet 4 7:30
18.00 

Fara
Ravne

za verne duše
Franc in Frančiška Knavs  OBISK BOLNIK. OD 9,00 NAPREJ 

PRVI PETEK pet 5 16:00
17:00

Sv. Trojica
Fara

Milka in Janez Kraševec                  15.30 spoved
Ana Ivančič





OBISK BOLNIK. OD 8,15 NAPREJ
20:15 mladinsko srečanje
17:30 obisk sv. Miklavža v farni cerkvi

PRVA SOBOTA sob 6 18:00 Fara Domin in Ana Rot, Benete  Čiščenje: Sv. Tr.: Lovranovo, Zales Bloke: Nova vas 1-20

2. ADVENTNA NED.
Mr1, 1-8 ned 7

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

Milan Marolt
Silvo Mramor
Anton Mikelj 5 obl.




Bojana Korpšec in Jana Škrlj
Tone in Sonja Drobnič

Brezm. spoč. Device Marije pon 8 8:00 
18:00

Sv. Trojica
Fara

za duhovne poklice
Marija Mramor

Peter Fourier tor 9   18:00 Fara Terezija Usenik 40. obl., Hudi Vrh

Loretska Mati Božja sre 10  18:00 Velike Bloke Marija Srnel, 3. obl.  

Damas  l. čet 11   7:30   Fara za duhovne poklice  

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Nova vas 21-40

Devica Marija iz Guadalupe pet 12 16:00 
18:00

Sv. Trojica
Fara

za verne duše
Ana Škrabec, obl.  20:15 mladi

Lucija sob 13 16.00
18:00

Velike Bloke
Fara

Mariji na čast, za zdravje, fatimska pobožnost
starši, bratje in sestre Turk     DUHOVNA OBNOVA

3. ADVENTNA NED.
Jn 1 , 6-8.19-28 ned 14 8:00!

10:00!
Sv. Trojica
Fara

Anton Intihar in + Jurman      DUHOVNA OBNOVA
Pavla Knavs 2 obl. in pokojni  DUHOVNA OBNOVA




Albina Ponikvar in Petra Zalar
Mihaela in Matej Drobnič

Drinske mučenke pon 15  18:00 Fara starši Marolt, Veliki Vrh  po maši srečanje odraslih ob Božji besedi

Božična devetdnevnica tor 16 16.30 
18:00

Sv. Trojica
Fara

+Rožanc
Bahonek Milka, Velike Bloke

med sv. mašo predstavitev prvoobhajancev in
podelitev Svetega pisma

Božična devetdnevnica sre 17 16.30
18:00

Sv. Trojica
Fara

za duše v vicah
Koren   

Božična devetdnevnica čet 18 16:30
18:00

Sv. Trojica
Fara

Frančiška Mestek
po namenu  po maši slavljenje, govor in molitev nad posamez.

Božična devetdnevnica pet 19 16:30
18:00

Sv. Trojica
Fara

starši Pirman
Tone Modic, 21 obl.

 
 20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Nova vas 41-65Božična devetdnevnica sob 20 16.30

18:00
Sv. Trojica
Fara

za duhovne poklice
Frančiška Rot

4. ADVENTNA NED.
Lk1, 26-38 ned 21

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivan Otoničar obl.               12:45 SPOVED Sv. T. 
Stanislav Zakrajšek   14:00–15:30 SPOVED Bloke




Klara Kostanjšek in Tomaž Primožič
Mirjam Drobnič in Marjana Bačnik

Božična devetdnevnica pon 22  16.30
18.00

Sv. Trojica
Fara

za zdravje
starši in Ado Zabukovec   

Božična devetdnevnica tor 23  16.30
18.00

Sv. Trojica
Fara

Alojz in Janez Intihar, Bočkovo
Franica Jaklič

SVETI VEČER sre 24 18:00 Fara Rot Frančiška, obl. in + Ponikvar, Benete  David Brus in Teja Hribar

BOŽIČ čet 25
00:00
00.00

8.30
10.00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

za farane Sv. Trojice
za farane Bloke
starši Seljak
Milavec

 
 
 


Janez in Irena Kraševec
K. Kraševec, Zdenka Korošec
A. Lavrič Cassio, Tjaša Zabukovec
Simona Zakrajšek in Mateja Šraj

Štefan pet 26 8:30
18:00

Sv. Trojica
Fara

za duše v vicah
Štefanija Doles  20:15 mladi Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Štorovo, Andrejčje
Bloke: Nova vas 66-...Janez sob 27 18:00 Fara Alojz Turk, obl.

SVETA DRUŽINA
LK2, 22-40 ned 28

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Anton Zalar
Milavec




Marija Žgajnar in Marija Ponikvar
Simona Knavs, Angelca Vintar

Božična osmina pon 29  18:00 Fara sv. maša drugje    

Božična osmina tor 30 18:00 Fara sv. maša drugje

SILVESTER sre 31 17:00 Fara v zahvalo od 18:00 do 22:00 ‘možje praznujemo’ (Prijava do 22. dec.)

Pričevalka zvestobe
Neki duhovnik je pripovedoval o starejšem zakonskem paru, ki ga je spoznal na Kita-
jskem. Oba sta bila zdravnika. Ona je bila katoličanka, on pa ne. Želela je, da bi mož 
sprejel katoliško vero, toda on se ni želel krstiti. Kmalu po poroki se jima je rodil otrok. 
Ne dolgo zatem so Kitajsko zajeli politični pretresi. Mož je bil s številnimi drugimi izo-
braženci odpeljan na prisilno delo. Ženo, ki je ves dan morala trdo delati v bolnišnici, 
zvečer pa se posvečala sinu, je ločitev zelo prizadela. Vrh tega so komunistične oblasti 
pritiskale nanjo, naj se loči od moža ter se odpove svoji veri. Če bi to storila, bi napredo-
vala v službi in tudi drugače. Ona pa je vse te ponudbe vztrajno odbijala. Vsak večer, ko 
se je vrnila iz službe, sta s sinom kleče molila, naj jima Bog podeli moč, da bi vzdržala 
preganjanje. 

Proti koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja je zvedela veselo novico, da bo njen 
mož skupaj z drugimi političnimi zaporniki izpuščen. Ko je prišel srečni dan, sta se s 
sinom odpravila na železniško postajo, da bi pričakala moža. Bila sta edina družinska 
člana, ki sta čakala vračajočega se zapornika. Druge žene niso vzdržale pritiska in 
težavne odsotnosti mož. Moža sta ženina zvestoba in pogum tako ganila, da je sprejel 
krščansko vero. 

Ta žena je z življenjem pričevala za Kristusa podobno, kot je pričeval Janez Krstnik v 
današnjem evangeliju. Ni silila moža, naj sprejme vero, ni mu postavljala pogojev. Samo 
živela je svoje krščanstvo in ga živela za ceno žrtve! Tako moža niso prepričale njene 
besede, prepričala so ga njena dejanja, njena ljubezen. Njeno življenje je bilo najboljša 
pridiga.

B. Rustja, Zgodbe s semeni upanja
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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

Oddane maše
Marolt, Studeno-1x, N.N.; Škrabec Ivica-1x, N.N.; Kljun-1x, N.N.; brat Anton in dr. Plos, 
dar Meršek; A. Lužar in sorodniki-5x, N.N.; Žnidaršič-5x, N.N.;

Vstop v letošnji adventni čas
Ena od modrih poti za doživljanje adventnega časa je »srečanje s samim seboj«. Sliši 
se malo nenavadno, vendar nas prav v tem času, intenzivno družbeno življenje pogosto 
potisne izven dogajanja znotraj nas. Advent pričenjamo istočasno, ko naša zahodna 
kultura začenja velikimi božičnimi pripravami, t.i. »veselim decembrom«. Le-te pa imajo 
malo zveze s prihodom in rojstvom Boga.

V resnici je to zelo naporen čas in naše misli se osredotočajo na veliko majhnih po-
zornosti. Advent je prepleten s čustveno intenzivnostjo, globljimi družinskimi odnosi, 
raznimi pričakovanji in izzivi. Vse to nas, kljub mnogim radostim ovira, da bi v ta s 
skrivnostjo odet čas, vstopili globlje in v miru. 

Pomagamo si lahko z obujanjem spominov na pripravo in praznovanje božiča v svojem 
otroštvu. Ustavimo se ob Božji besedi, ki nam bo pri mašah in devetdnevnici govorila 
o veliki in starodavni starozavezni tradiciji pričakovanja Mesija. Vprašati se moramo po 
čem res hrepenimo. Je to res Bog, celo več; majhno dete, ki tudi ta advent kliče k pre-
prostosti in ljubezni? Bučnemu praznovanju sveta ter mnogim nakupom in opravkom 
ne moremo kar uiti.  Lahko pa ostanemo pozorni do naših najbolj notranjih hrepenenj. 

Slednja lahko napolni le božič - majhen Bog.   Blaž, diakon

ŽPS Sveta Trojica
vabi v mesecu decembru, v adventnem času pričakovanja in priprav na Jezusovo ro-
jstvo, k obhajanju prvega petka in prve sobote, k molitvi za Aljaža in ostale diakone in 
bogoslovce in za složno sodelovanje in prijateljstvo v župniji. 

ŽPS Bloke
vabi vse farane k  duhovni obnovi, ki  bo  na 13. in 14. decembra, na 3. adventno nedeljo. 
V soboto 13.12.  bo ob 18,00 sv. maša pri Fari z nagovorom; po maši kratko nadaljevanje, 
vprašanja poslušalcev, dopolnitev govora, kdor želi ostane. V nedeljo zjutraj, 14.12.. 
izjemoma ne bo sv.maše ob 7,00 temveč bo ta dan le ob 10,00, ko bo med mašo 
nagovor, po maši nadaljevanje v cerkvi, kdor želi. Vse govore in sv. maše bo imel g. 
msgr. Anton Kompare, župnik iz župnije Ljubljana-Trnovo. Pri Sv. Trojici bo v nedeljo 
sv. maša izjemoma ob 8,00 in nato nagovor in po maši možen pogovor. Vsi govori 
so samostojni in različni, a se med seboj dopolnjujejo na temo: KDO SEM V BOŽJIH 
OČEH? DOSTOJANSTVO ČLOVEKA. Lepo vabljeni!

Duhovna obnova: 
13. 12. ob 18:00 in 14. 12. ob 10:00 pri Fari 

ter 14. 12. ob 8:00 pri Sv. Trojici
V času devetdnevnice ROMA Marija proti Betlehemu in se ustavlja v naših družinah: 
na stranskem oltarju bo list, kamor vpišete: kdo in kdaj bi želel sprejeti Marijo, vedno 
tudi Mobi številko. Pri devetdnevnici, po procesiji Marijo sprejemete, pred naslednjo 
devetdnevnico jo vrnete v cerkev.

BLAGOSLOVLJENA VODA IN KADILO bo tudi letos na razpolaga v cerkvi. Naj bodo 
vaši domovi, gospodarska poslopja in hiše blagoslovljene in naj ‘dišijo’ po Božjem /
Zbiramo očiščene plastične steklenice a 2 dcl, ki jih oddaste v župnišče/.

SPOVED: za prvi petek,5.12. in soboto,6.12, na 2. adv. nedeljo, 7.12. pred in med prvo 
mašo. Na 4. adv. nedeljo,21.12 ob 12.45 pri Sv. Trojici; od 14,00 do 15,30 pri Fari/več 
spovednikov/. Kdor slabše sliši naj pride k spovedi v župnišče, v kapelo ob istem času!

BOLNIKI in starejši: kot običajno bo obisk na domovih za prvi četrtek, od 9,00-14,00; 
za prvi petek od 8, 15  do 15,00. Kdor je bolan ali ne more v cerkev, pa bi želel opraviti 
spoved in prejeti sv. obhajilo naj sporoči članom ŽPS ali javi na 041 55 2829. Omogoči-
mo vsem, ki ne morejo k Jezusu, da bo Jezus prišel do njih! Omogočimo jim posebne 
trenutke Jezusove ljubezni!

Pridi, pridi Sv. Miklavž!
Tudi letos bo prišel, na najbolj pomemben večer, Miklavžev večer. V petek 5.12. bo v 
cerkvi pri Fari sv. maša ob 17,00: Po maši bo otroški zbor zapel nekaj pesmi, tudi igrico 
bomo videli, Miklavž pa bo za vsakega imel majhno pozornost in nas povabil, naj bomo 
z dobroto, ljubeznijo in pozornostjo tudi mi Miklavži drugim. Prijave za otroke niso 
potrebne, svoj prostovoljni dar pa boste lahko dali v košaro.

Mašo na prvi sveti večer bom imeli 24. decembra pri Fari ob 18,00. Sodeloval bo otroški 
pevski zbor. Že od 16,00 pa bo po domovih priložnost, da pokadimo in pokropimo naše 
domove in se s tem pripravimo na ostalo praznovanje.

BOŽIČNICA pred polnočnico. Mnogi so lani pohvalili kratek program, ki je bil v obeh 
župnijah pred polnočnico. Tudi letos bodo mladi pripravili in z nami delili svoje veselje. 
Začetek ob 23,40 pred polnočno sv. mašo. Če bomo pravočasno prišli bomo gotovo 
imeli tudi sedež!

31. decembra bo drugi sv.večer sv. maša ob 17,00 v zahvalo pri Fari. Po maši vabim 
može in fante, ki so bodisi vdovci ali neporočeni na skupno skromno silvestersko večer-
jo in praznovanje novega leta, ki ga bomo začeli ob 18,00. Zaradi priprave programa in 
hrane prosim za prijavo župniku do 22. decembra. 

Ob 23,00 bo v župnišču zadnja maša letošnjega leta s katero bomo dočakali novo leto 
2015. Kdor ne ve kam, naj pride k nam, vsak bo dobrodošel!

Pričakovati
Neki slepi mož je z menoj stal sredi množice 
potnikov v letališki stavbi. »Počakaj me tu,« 
sem mu dejal. Želel sem mu prihraniti nepri-
jetno prerivanje po ogromni stavbi, zato sem 
ga pustil v varnem kotičku. Sam sem odšel 
potrdit vozovnico, oddat pošto ter preverit 
prihode in odhode letal.

Vračal sem se k njemu in ga iz razdalje opa-
zoval. Mirno je stal tam. Ljudje so hodili okrog 
njega. Neki otrok je strmel vanj. Nosač je okoli njega znosil prtljago. Fant, ki je prodajal 
časopise, se je čudil, zakaj časopisov niti ne pogleda. Slepi mož je samo stal.

Odmev korakov, različni ropot in neznani glasovi, ki so jih povzročali ljudje s svojim 
prihajanjem in odhajanjem, mu niso nič pomenili. On je stal tam in čakal, da se vrnem. 

Čakal je potrpežljivo, v prepričanju, da se bom vrnil. Na njegovem obrazu ni bilo niti 
sence dvoma. Na njem si lahko opazil le pričakovanje: Vrnil se bo, me prijel pod pazduho 
in me peljal naprej. 

Ta pogled slepega moža z zaprtimi očmi, ki je stal sredi vrveža, me je spomnil, kakšno 
bi moralo biti kristjanovo pričakovanje v adventu: polno vere in zaupanja v Gospoda, ki 
gotovo pride!     B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

1. adventna nedelja; 31. 11. 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)

2. adventna nedelja; 7. 12. 2014

In oznanjal je: 
»Za menoj pride 
močnejši od mene in 
jaz nisem vreden, 
da bi se sklonil pred njim 
in odvezal jermen 
njegovega obuvala. 
Jaz sem vas krstil z vodo,
on pa vas bo krstil 
s Svetim Duhom.« 

(Mr 1,7–8)

3. adventna nedelja; 14. 12. 2014

Marija pa je rekla: 
»Moja duša 
poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje 
v Bogu, mojem Zveličarju. 
Zakaj ozrl se je 
na nizkost svoje dekle. 
Glej, odslej me bodo 
blagrovali vsi rodovi.«

(Lk 1,46–48)

4. adventna nedelja; 21. 12. 2014

In stopil je k njej in ji rekel: 
»Zdrava, milosti polna, 
Gospod je s teboj!« 
Pri teh besedah se je 
prestrašila in je razmišljala,
kaj naj ta pozdrav pomeni. 

Angel ji je rekel: 
»Ne boj se, Marija, zakaj 
milost si našla pri Bogu. 
Glej, spočela boš in 
rodila sina, ki mu 
daj ime Jezus. 
Ta bo velik in 

Sin Najvišjega; 
Gospod Bog mu bo dal 
prestol njegovega 
očeta Davida in bo vladal 
v Jakobovi hiši vekomaj 
in njegovemu kraljestvu 
ne bo konca.«

(Lk 1,28–33)

Božič 25. 12. 2014

Danes se vam je 
v Davidovem mestu 
rodil Zveličar, 
ki je Kristus Gospod. 
In to vam bo znamenje: 
našli boste dete, v plenice 
povito in v jasli položeno.« 
In v hipu je bila pri angelu 
množica nebeške vojske, 
ki so Boga hvalili in govorili:
»Slava Bogu na višavah 
in na zemlji mir ljudem, 
ki so Bogu po volji.« 

(Lk 2,11–14)

Nedelja svete družine; 28. 12. 2014

In glej, bil je 
v Jeruzalemu mož, 
ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ 
in je pričakoval 
Izraelove tolažbe in 
Sveti Duh je bil z njim. 
Razodeto mu je bilo 
od Svetega Duha, 
da ne bo videl smrti, 
dokler ne bo videl
Gospodovega Maziljenca. 
In po navdihnjenju 
je prišel v tempelj, 
ko so starši prinesli 
dete Jezusa, da bi zanj 
storili po običaju postave.«

(Lk 2,25–27)

Vprašanje
Dedek je sedel v parku na klopci in opazoval otroke, ki so se skrivali. Tedaj priteče k 
njemu njegov vnuček, ves objokan, in mu hlipajoč pravi: „Dedi, skril sem se, pa me 
nihče ne išče.“ Dedek tiho odgovori, bolj sebi kot otroku: „Tako pravi tudi Gospod: 
‚Skril sem se, pa me nihče ne išče.‘“ Ta rabinska zgodbica nas lahko uvede v ad-
vent. „Iskal sem Gospoda in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil“ (Ps 34,5).

Ali ga res iščemo? Prav zares? Njega in ne njegovih darov? Njega, Skritega, 
Prihajajočega!


