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VSI SVETI

ned

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

pon

Viktorin Ptujski

tor

Karel (Drago)
češčenje križa

sre

Zaharija in Elizabeta

čet

Lenart

pet

Ernest

sob

32. ned. med letom
ZAHVALNA
Mr 12,38-44

ned

Posvetitev lat. bazilike

pon

Leon Veliki

tor

Martin

sre

Jozafat Kuncevič

čet

Stanisalv Kostka

pet

Nikolaj

sob

33. ned. med letom
Mr 13,24-32

ned

Marjeta Škotska

pon

Elizabeta Ogrska

tor

posv. baz. Peta in Pavla

sre

Matilda

čet

Edmund

pet

Darovanje DM

sob

Nedelja
KRISTUS KRALJ
JN 18,33B-37

ned

Klemen I.

pon

Andrej Dung-Lac

tor

Katarina Aleks.

sre

Valerijanl

čet

Modest in Virgi

pet

1

7:00
8:30
10:00
13:00
15:00

2

8:00 Fara
17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za verne duše
Stanislav Žnidaršič
po papeževem namenu

18:00 Fara

Andreja Simčič

19:00 Fara

na čast Jezusovi krvi in za farane



17:00 češčenje križa 1.-5.r; 18:00 6.-9.razred – do 22,00
molitveno srečanje po večerni maši za vse člane molitvenih skupin

Karol in Frančiška Bostele








bolniki: od 9,00 naprej

3
4
5

Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

7:30 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marjan Košir
Mirko Turk
Ludvik Štritof
Marija in Anton Zakrajšek, Škufče






Bloke in Sveta Trojica
bolniki: od 8,30 naprej
15,00 ministranti pri Sv. Trojici
celonočna molitev pri Fari po sv. maši

6

16:00 Sv. Trojjica
18:00 Fara

Ivanka Hiti, obl.
v zahvalo

7

18:00 Fara

Škrabec Frančiška, obl.

8

7:00
8:30
10:00
15:30

za žive in pokojne farane obeh župnij
v zahvalo za novo mašo ter za zdravje in blagosl.
družina Namre – Petrasovi
maša za notr. ozdravljenje




A. Ponikvar, P. Zalar
S. in R. Korenjak

18:00 Fara

v zahvalo



sv. maše v kapeli v župnišču

18:00 Fara

za duše v vicah

češčenje Fatim. Marije od 17,00 naprej

19:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši





češčenje fatimske MB pri Sv. Trojici po maši

9
10
11
12
13

Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica

7:30 Fara

Jože Lah

14

18:00 Fara

starši in stari starši Lipovec




17,00 otroški zbor
celonočna molitev od 22,15 pri Sv. Trojici

15

7:00
8:30
10:00
15:00

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Nared
Franc Lenarčič, 2. obl
za pomorjene v Mačkovcu




K. Kostanjšek, T. Primožič
V. Korenjak, T. Zgonc

18:00 Fara

Milan Pavlič



za odrasle ob Sv. pismu

18:00 Fara

Lojze Drobnič in Ana Avžlahar

18:00 Fara

za zdravje družine Š.

22
23
24
25
26
27
28

Katarina Laboure

sob

1. adventna ned.
KARITAS,LETO C
Lk 21,25-28.34-36

ned

29

Andrej

pon

30

7:30 Fara

Kaj bo ostalo od našega
življenja?

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Ravnik

Kristus je v svojem oznanjevanju govoril tudi o končni prihodnosti sveta in človeka. Tako v današnjem evangeliju beremo temno napoved: »V tistih dneh, po tisti
veliki stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo
padale z neba in nebeške sile se bodo majale« (Mr 13,25). Morda smo se ljudje
osredotočili na grozote in stiske ob koncu sveta, opisane v evangeliju. Toda Jezusove besede nas nočejo prestrašiti. Ravno nasprotno! Kljub temu da bo med
narodi velika stiska in bodo nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo v Boga, ni
treba bati: »Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo
in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od
konca zemlje do konca neba.« Podobno pravi tudi prerok Daniel v prvem berilu:
»V tistem času (velike stiske) bo rešeno tvoje ljudstvo« (Dan 12,1). Bog tistih, ki
zaupajo vanj, tudi v največji nesreči ne bo zapustil, ampak bo prišel k njim.

za strica

16:00 Sv.Trojica
18:00 Fara

po namenu
Jože Milavec in starši, V. Vrh

18:00 Fara

Ana Turk, obl.

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

Čiščenje v soboto:
17,00 otr. zbor; 19,00 farni zbor

Angela Hitij
za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Zalar, obl.






18:00 Fara

za vse + Pakiž, Nemška vas



za starše prvoobhajancev

18:00 Fara

Magdalena Hribar

18:00 Fara

Marija Zakrajšek, Strmca

7:30 Fara

November 2015

Sodobni človek nerad govori o koncu sveta in seveda o lastnem koncu, smrti.
Danes otrok natančno ve, kako je prišla na svet njegova sestrica, ne sme pa ničesar vedeti, kako je umrla in bila pokopana njegova stara mama. Najbrž je ta beg
pred smrtjo posledica negotovosti sodobnega človeka, ki ne vidi nobene trdne
opore v življenju.

molitveno srečanje po večerni sv. maši

Frančiška Mestek
Ana Ivančič

16
17
18
19
20
21

Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lovr.-Zales
17,00 otr. zb.; 19,00 farni zb.
Bloke: Duhov. soseska
ŽPS Bloke, Sv. Tr. v Ljubljani; za prevoz sporočite

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Fara
Sv. Trojica
Fara
Fara

OZNANILA

S. in M. Kraševec
M. in A. Ponikvar
B. Korošec, J. Škrlj
B. Zgonc, H. Knavs

Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Hudi Vrh

CECILIJA, praznik c. pevcev
J. in I. Kraševec
J. Ponikvar in A. Premrov

za duše v vicah

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za nove duh. poklice
Jože Matko

18:00 Fara

Angela Ivančič, 2. obl.



17,00 otr. zbor; 19,00 farni zbor

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jelko Bajc
st. Mikelj in Lužar




A. Nared, K. Kraševec
M. in A. Jakopin

18:00 Fara

po namenu

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Štor-Andrejčje
Bloke: Glina

To Kristusovo oznanilo je polno upanja, ki nas navdaja ob tesnobi, da bo gotovo nastopil naš osebni konec, pa tudi konec sveta in vesolja. A tudi ko bo vse
propadlo, ko ne bo več nobene trdne točke, ostaja velika in edina trdnost Bog.
Kristus v današnjem evangeliju ne govori samo, kaj bo prešlo, ampak predvsem
govori o tem, kaj bo ostalo: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne
bodo prešle«.
Vse, kar je na svetu, bo minilo, ostalo bo samo tisto, kar je Božje. »Bog je ljubezen«
(1Jn 4,8), zato bo ostalo to, kar smo v življenju povezali z Božjo ljubeznijo! Trudimo se predvsem v tej smeri.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
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Ob križu

Vem, kako vam je blizu križ SDM /svetovnega dneva mladih/ – darilo svetega Janeza Pavla II. –, ki od leta 1984 spremlja vsa vaša svetovna srečanja. Koliko sprememb,
koliko resničnih spreobrnjenj se je zgodilo v življenju toliko mladih, ki so se srečali s
tem golim križem! Morda ste se vprašali, od kod prihaja ta izredna moč križa. In to
je odgovor: križ je najbolj zgovorno znamenje Božjega usmiljenja! Križ nam dokazuje,
da je mera Božje ljubezni do človeštva ljubiti brez mere! V križu se lahko dotaknemo
Božjega usmiljenja in dopustimo, da se nas dotakne njegovo usmiljenje!
Na tem mestu bi rad spomnil na dogodek dveh hudodelcev, ki sta bila križana ob Jezusu: eden je ošaben, ne prizna, da je grešnik, in zasmehuje Gospoda. Drugi pa prizna,
da je ravnal narobe, se obrne h Gospodu in mu reče: »Jezus, spomni se me, ko prideš v
svoje kraljestvo.« Jezus ga pogleda z neskončnim usmiljenjem in mu odgovori: »Danes
boš z menoj v raju« (prim. Lk 23,32.39–43). S kom od teh dveh se poistovetimo? Z njim,
ki je ošaben in ne prepozna svojih napak? Ali z drugim, ki prepozna, da potrebuje Božje
usmiljenje, in prosi zanj iz vsega srca? V Gospodu, ki je na križu za nas daroval svoje
življenje, bomo vedno našli brezpogojno ljubezen, ki prepozna naše življenje kot dobro
in nam da vedno možnost za ponovni začetek.
/iz papeževe poslanice mladim/

Vam, mladim, ki ste zelo stvarni, bi rad v prvih sedmih mesecih leta 2016 predlagal, da izberete po eno telesno in eno duhovno delo usmiljenja in ju vsak mesec
uresničujete.
Sporočilo Božjega usmiljenja je torej zelo konkreten in zahteven načrt življenja,
ker vključuje dela. In eno od najbolj vidnih del usmiljenja, čeprav morda med najtežje uresničljivimi, je odpuščati tistemu, ki nas je prizadel, ki nam je storil krivico,
tistim, za katere menimo, da so naši sovražniki. »Kako težko se nam tolikokrat zdi
odpuščanje! In vendar je odpuščanje orodje, izročeno našim krhkim rokam, da bi z
njim dosegli vedrino srca. Če hočemo srečno živeti, je nujno potrebno prej opustiti
zamere, nasilje in maščevanje« (Misericordiae Vultus, 9).
Ta ‚križ‘ bo v cerkvi na Blokah v sredo, 4. novembra, popoldne. Ob 17.00 uri vabimo
k polurnemu obisku šolarje do 5. razreda; ob 18.00 pa starejše šolarje. Sv. maša bo
ob 19.00, nato bomo ob križu do 22.00. V četrtek po jutranji maši ob 7.30 pa ga
bomo oddali naprej. Ob njem bomo molili, razmišljali, darovali sv. mašo, ga častili
in imeli tudi priložnost za spoved.

ŽPS Sv. Trojica

Letos ima mesec november pet nedelj: praznik Vseh svetih z obiski pokopališča,
zahvalno, nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, ko se končuje cerkveno leto, nedeljo
Karitas, ko se prične advent, čas pričakovanja. V tem času godujejo tudi mnogi
svetniki, ki so nam tako ali drugače blizu. Dovolj je razlogov in priložnosti, da
vsak dan namenimo delček svojega časa Bogu in se mu v molitvi zahvalimo, se
priporočimo Božjemu varstvu in prosimo nebeškega blagoslova.

ŽPS Bloke

V tem mesecu smo posebej vabljeni, da pred mašo ali pa doma molimo rožni
venec za rajne.

Zahvala

Zahvaljujem se vam za vse molitve in darovane sv. maše za moje zdravje. Bog
vam povrni.						
Martin Korošec

Peter Opeka v Tivoliju

Vesel dobrodelni koncert v družbi kakih 5000 ljudi dobre volje. Res doživetje med
mnogimi mladimi in družinami z majhnimi otroki. O vrednotah Slovencev: veri,
poštenosti, delavnosti in kaj je on, Peter ‚Pedro‘ Opeka, prevzel od Argentincev:
veselje do praznovanja in nogometa. Sporočilo vsega dogodka pa je solidarnost
in sodelovanje pri graditvi boljšega sveta, ta pa je odvisna od vsakega izmed nas.
Tudi na Blokah!						
C. V.

Zahvalna nedelja – maša za ozdravljanje

8. november – zahvalna nedelja, popoldne maša za notranje ozdravljanje ob
15.30 pri Sv. Trojici. Vabljeni!
· 2 ·

Kristus Kralj

Letošnji pričevalci – ne mučenci, temveč veseli jubilanti, kot gostje skupina NOV
DIH iz Ljubljane. Zakonci naj se župniku prijavijo do 10. 11. 2015. Po sv. maši skupni agape.

Sv. Katarina Labouré

8

Naprej darovane maše

za + iz druž. Plos 1x dar. Meršek; + Hren – 1x dar N.N.; st. Nared in dr. Srnel – 1x
dar. N.N.; Alojz Čampa; st. Prezelj – 1x dar. N.N.; Jože Mišič – 1x dar N.N.

Srečanje ministrantov v cerknici

V soboto, 10. 10. 2015, smo imeli ministranti kviz in nogometno tekmovanje.
Zbrali smo se v salezijanskem mladinskem centru v Cerknici. Iz naših obeh župnij
nas je šlo 13 ministrantk in ministrantov. V kvizu nam ni šlo preveč dobro, smo
se pa tem bolje izkazali v nogometu. Osvojili smo 1. mesto mlajše skupine in 2.
mesto starejše skupine. Drugo leto se zopet srečamo.		
Lenart P.

Srečanje za otroke gre

V soboto, 21. novembra ob 17. uri bo v Kulturnem domu v Cerknici srečanje ZA
OTROKE GRE. Nagovoril nas bo gospod Aleš PRIMC, sledilo bo druženje ob čaju
pred Kulturnim domom. Vabljeni vsi, ki nam družina veliko pomeni!

Sočutje in sprava?

V Ljubljani je 30. maja Nova slovenska zaveza organizirala komemoracijo v spomin
na vse žrtve povojnega genocida, ki ga je prav na ta dan na balkonu Ljubljanske univerze na Kongresnem trgu pred 70 leti napovedal predsednik Jugoslavije maršal
Tito. S svojim govorom je dal še večji zagon za morijo. To je imelo strahotne posledice za naš mali slovenski narod.
Na komemoraciji, ki se je je udeležilo okrog 1000 ljudi, je križe, na katerih so bila
napisana števila žrtev iz posameznih župnij, blagoslovil pomožni škof msgr. Anton
Jamnik.
Pred slovensko javnostjo se je sedaj pokazala razsežnost zamolčanih žrtev povojne
tragedije. Po številu žrtev je pred vsemi župnija Šentjernej s 430 žrtvami. Tudi na
križu župnije Loški potok /sosednja občina/ je številka 227 žrtev grozljiva za tako
majhno faro.
Te komemoracije smo se udeležili tudi farani Sv. Trojice, kjer je bilo 47 žrtev, ter
župnije Blok s 189 žrtvami.
Za naše najbližje, ki so vpisani na teh križih, še danes, po 70 letih, ne vemo, na katerem morišču so žalostno končali. Zdaj so ti križi v naših cerkvah in nam govorijo,
prosijo, pričujejo …

Za vse se vedno zahvaljujete

8.11., obhajamo zahvalno nedeljo, ko se Bogu in ljudem še posebej zahvaljujemo:
za velika dogodka v naših župnijah – novi maši pa tudi za veliko drugega: za mir, za
vse pridelke na poljih in dela naših rok, za možnost šolanja, študija, zaposlitve, za
streho nad glavo, za zdravje, dobre sosedske odnose … Hvala vsem sodelavcem
in prijateljem, ki pomagate pri oznanjevanju, bogoslužju in pričevanju. Pa za vašo
skrb zame, izkazano v molitvah, darovih in dobrih delih. Iskrena hvala vsem – naj
vam dobri Bog povrne z darovi, ki segajo v večnost.
Tri letošnje 'akcije' pa bi rad posebej omenil. Za obnovitev fasade na župnišču pri
Sv. Trojici je 49 družin darovalo skupaj 3245 EUR, tri družine so prispevale v materialu ali uslugah. Znaten znesek je darovala družina Žgajnar … Drugo je bila zunanja
obnova cerkve Sv. Petra na Studencu: poleg strehe lani, še letos obnovitev fasade
in drenaže okrog cerkve. Tam so vsi krajani Studenca opravili veliko prostovoljnega
dela, darovali okrogel les (43 m3) in zbrali 11.170 EUR; pri tem je pomagalo tudi
13 družin iz Topola. Vse delo je vodil ključar g. Franc Marolt. Tretja je bila obnova
strehe na cerkvi Sv. Duha, kjer je 21 družin 'duhovske skupnosti' zbralo 1480 EUR.
Povsod je bila prisotna tudi pomoč občine. Hvaležni smo tudi izvajalcem: podjetju
Jan iz Grosuplja, Fasaderstvu Bojc, podjetju Fragmat.

32. ned. med letom
Mr 12,38–44

Redovnica in vidkinja, goduje 28.
novembra.
Marija si je za svojo poslanko izbrala
mlado sestro Katarino Laboure, ki je
bila takrat novinka pri usmiljenih sestrah v Parizu. Katarina je bila preprosto in neizobraženo kmečko dekle, ki
pa je v srcu gojilo veliko ljubezen do
Jezusa in Marije. Komaj devetletna
je izgubila mamo. Pripovedujejo, da
so jo videli, kako je splezala na stol in
objela Marijin kip, ki je stal na omari,
ter rekla: »Odslej boš ti moja mama.«
Katarina je kmalu začutila Božji klic,
toda oče ji je dovolil oditi v samostan
šele, ko je dopolnila 22 let. Že kmalu
po vstopu k usmiljenkam je doživela
Marijina razodetja. 27. novembra
1830 ji je Marija razodela, naj da
kovati svetinjo, kakor jo je videla v
prikazanju.
Vse pa je ganila njena mirnost, dobrosrčnost in velika potrpežljivost do
ubogih. Posebno mil izraz na obrazu
je imela pri molitvi rožnega venca, ki
jo je razločno in natančno izgovarjala.
Tudi mi smo povabljeni, da se zatekamo k Mariji in pobožno nosimo njeno
svetinjico. 27. novembra bomo njeno
svetinjico blagoslovili pri sveti maši
in delili obiskovalcem.

»Ko pridem v kapelo, pokleknem
pred dobrega Boga in mu pravim:
Gospod, tukaj sem, daj mi, kar
hočeš! Če mi kaj da, sem zadovoljna in se mu zahvalim. Če pa mi nič
ne da, se mu prav tako zahvalim,
saj več ne zaslužim. In potem mu
povem vse, česar se spomnim: pripovedujem mu o svojih težavah in
veselju in ga poslušam.«
Sv. Katarina Labouré

Pogosto pri vzgoji otrok ne
žanjemo sadov svojega dela.
november
Velikokrat se starši trudijo pri
vzgoji, pa gredo otroci po svoje. Podoben občutek jalovosti imamo pri vsakdanjem delu, enoličnih obveznostih ali
ponavljajočih se dolžnostih. Kako težko
se je lotiti takih del! Kako težko je sesti
k učbeniku neljubega predmeta, ko pa
že »vemo«, da bomo za »veliko truda«
dobili slabo oceno. In še veliko drugih
dogodkov je v življenju, ko se nam zdi,
da je naše delo malo vredno, mi pa
nepomembni.
Pa je vendar naš napor pomemben,
kakor sta bila dragocena novčiča uboge
vdove. Ta dva sta pred ljudmi malo veljala, saj ni šlo za veliko vsoto, pred Bogom
pa veliko, ker je uboga žena ogromno
žrtvovala. Bog namreč gleda drugače
kot človek: »Človek namreč vidi, kar je
pred očmi, Gospod pa vidi v srce« (1
Sam 16,7). Bog vidi v našo notranjost in
gleda na to, koliko smo se trudili. Bog
gleda na naše prizadevanje, pa čeprav
se zdi skromno in nepomembno, kot na
dar uboge vdove: na zunaj je skromen,
Bogu pa je dragocen, ker je vanj položena ogromna žrtev. Ljudem, nemalokrat
tudi duhovnikom, ki potožijo, da njihov
trud ne rojeva želenih uspehov, rečem,
da nas Bog ne bo sodil po uspehih našega dela, ampak po trudu, ki smo ga vložili vanj. Tudi naše delo ali naš napor ni
vreden toliko, kolikor priznanja mu dajo
ljudje, marveč toliko, kolikor smo se potrudili ali koliko napora smo vložili vanj.
Bog zna blagosloviti tudi človeško
nemoč, če je le naš namen pravi. To
zgovorno poudarja prvo berilo. Vdova
iz Sarepte je imela malo moke in olja, a
je bila pripravljena to darovati preroku,
Božjemu poslancu. In Bog je njeno žrtev
obilno blagoslovil, saj »moka v loncu ni
pošla in olja v vrču ni zmanjkalo« (1 Kr
17,16).
Prosimo, naj Gospod tako obilno blagoslavlja tudi naše skromne sposobnosti
in naj nam pomaga, da mu jih bomo dali
velikodušno na voljo.

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

Vsem darovalcem se želimo javno zahvaliti, saj ste s tem pomagali ohranjati kulturno dediščino naših prednikov.

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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