– Januar 2016 –
Marija, Božja Mati
Novo leto – dan miru
PRVI PETEK

pet

1

8:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

po namenu
Marija Marolt



Bazilijj, Gregor
PRVA SOBOTA

sob

2

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Mariji na čast
Franc Hribar, Studenec



17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

2. ned. po božiču
Jn 1,1-18

ned

3

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Milan Žnidaršič
Gregor Petek, obl.




M. Kraševec, B. Korošec
S. Knavs, K. Lah-Majkič

Rigobert

pon

18:00 Fara

st. Knavs, Ravne 16

Janez Nep. Neuman

tor

18:00 Fara

po namenu

GOSP. RAZGLAŠENJE
Sv. trije kralji: Gašper,
Miha, Boltežar

sre

18:00 Fara
19:15 Sv. Trojica

za zdravje in Božjo pomoč
na čast sv. Jožefu in v zahvalo za obe novi maši

Rajmund Penjafortski

čet

Severin Noriški

pet

Pij IX

sob

JEZUSOV KRST
Lk 3,15-22

ned

Pavlin Oglejski

pon

Tatjana

tor

Hilarij

sre

Odon

čet

Absalom

pet

Berard in maroški muč.

sob

2. ned. med letom
Jn 2,1-11

ned

Marjeta Ogrska

pon

Irenej Baraga

tor

Boštjan

sre

Agnes (Neža)

čet

Vincencij, diakon

pet

zaroka Jožefa in Marije

sob

3. ned. med letom
Frančišek Sal.
Lk 1,1-4;4,14-21

ned

Spreobrnitev ap. Pavla

pon

Timotej in Tit

tor

Angela Meriči

sre

Tomaž Akvinski

čet

Boleslava Lament r.ust.

pet

Peter Bolgarski

sob

4. ned. med letom,
ned. Sv. pisma
Lk 4,21-30

ned

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

celonočna molitev pri Fari po sv. maši

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib.-Rožanče
Bloke: Metulje

Bloke in Sveta Trojica
Januar 2016

Jože Miklavčič, V. Vrh, 8. obl.



bolniki: od 9:00 naprej

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

v zahvalo
Ivan Anzeljc



bolniki: od 8:30 naprej

Čiščenje v soboto:

18:00 Fara

Viljem Milavec, 30. dan



17,00 otr. zbor

Sv. Tr.: Lepi v.-Bočkovo
Bloke: Nova vas 1-20

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
za Martinovo uspešno zdravljenje
Vinko Paternost

18:00 Fara

Ožbolt in Hiti

18:00 Fara

Iva Debevec /Zimova/ + v Ameriki

18:00 Fara

za duše v vicah

7:30 Fara

7:30 Fara

OZNANILA





Maša za notranje ozdravljenje bo ob 15,00 v Sodražici
J. Škrlj, A. Ponikvar
A. Vintar, F. Ivančič
za starše prvoobhajancev

Modic Jože, Volčje

Bog, ki nam prihaja naproti
Božič pravzaprav nima prav nič opraviti s tem, za kar ga je naredila potrošniška
družba in velika večina ljudi. Božič ni samo prijeten družinski praznik – to niso mir,
veselje, harmonija in prijaznost – omejeni na 48 ur!
Božič – pravi božič postavi naš svet na glavo, je radikalen, želi preobrazbo. Bog, v
katerega verujemo, postane človek. Ko nas Bog tako ljubi, da nam postane enak.
In tako se veliki, vsemogočni Bog naredi šibek in nemočen kot dete v jaslih. Tako
zelo se nam približa, da sam postane človek. Tako zelo nas ljubi, da se spusti v našo
temo, v našo bolečino, v našo žalost in našo omejenost. Tako se nam približa v
podobi otroka, da bi vsaj v njem zaslutili nekaj o veličini Boga in ga mogoče celo
dojeli.

16:00 Sv.Trojica
18:00 Fara

po namenu
za spreobrnjenje v župniji

18:00 Fara

Stanko Drobnič, obl.



17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

7:00
8:30
10:00
11:15

za žive in pokojne farane obeh župnij
za duše v vicah
Viljem Milavec
na čast sv. Antonu Pušč. za sosesko




P. Serjun, K. Kostanjšek
J. Anzeljc, I. Oražem

To je naš Bog, tako velik in močan, da se lahko naredi majhnega in šibkega. To je
naš Bog, poln ljubezni, da se ves podari človeku. Bog, ki pride na svet. Ne čaka na
to, da svet pride k njemu. Ne sedi milostljivo na prestolu, ne – prihaja nam naproti.
Ne želi udobja, prihaja v našo resničnost – v našo temo, brezdomstvo, umazanijo
in omejenost človeškega življenja.

18:00 Fara

Lojze Dobravec in Ana Avžlahar



za odrasle ob Sv. pismu

Ne čaka na to, da se podamo na pot do njega. On nam prihaja naproti. Prihaja k
nam – ker nam je pogosto tako težko iti do njega.

18:00 Fara

Sara Riegel

18:00 Fara

Jože Lah

Fara
Sv. Trojica
Fara
Metulje

7:30 Fara

Sv. Tr.: Slug.-Malni
Bloke: Nova vas 21-40

Božič je resnično praznik »naprotiprihajajočega« Boga. To je praznik Boga, ki
pripoveduje o svoji ljubezni do človeka. In to je praznik ljudi, ki slavijo to Božjo
ljubezen. Bog, ki nam prihaja naproti in skozi vse dni našega življenja.

za duše v vicah

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za nove d. poklice
v zahvalo

18:00 Fara

Mirko Turk

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Alojzija Zakrajšek, 5. obl., Škufče
+Milavec

18:00 Fara

za zdravje /Grže/

18:00 Fara

za duše v vicah

18:00 Fara

Jože in Frančiška Hiti, V. Bloke

7:30 Fara

Čiščenje v soboto:

Po: A. Schwarz

Čiščenje v soboto:


17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor





H. in T. Primožič
C. Kovačič, R. Marolt

Sv. Tr.: Lovr.-Zales
Bloke: Nova vas 41-65

Dragi brat, draga sestra,
iz srca ti želim, da srečaš tega Otroka,
tega Boga, ki ti želi, da odkriješ srečo

za starše birmancev

v sebi, v svojih bližnjih, da srečaš Njega,
ki te ne obsoja in te vztrajno išče.
V letu 2016, pa ti želim doživeti

po namenu

16:00 Sv.Trojica
18:00 Fara

po namenu
za člane naših pevskih zborov

18:00 Fara

vsi Bahnetovi, Volčje



17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Branko Zakrajšek, 10. obl.
za Laro in Ivo




J. in I. Kraševec
M. Zidar, M. Grže

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Nova vas 66...

Usmiljenega, ki te neizmerno
ljubi, objema in … čaka.
		

župnik Tone s sodelavci

· 1 ·

Iz dela ŽPS Bloke

Za uvod smo po pesmi izrekli nekaj prošenj ter se nato pogovarjali, kako se v družini pripravljamo na Jezusovo rojstvo. Sledil je pogovor o Oratorijskem dnevu, kdaj
bo in čemu je pomemben za župnijo.
Sveto leto usmiljenja se je začelo 8. decembra 2015 na slovesni praznik Brezmadežnega spočetja. Zaključilo se bo na slovesni praznik Jezus Kristusa, Kralja
vesoljstva, 20. novembra 2016. Za Cerkev je to leto ugoden čas, da še močneje in
učinkoviteje pričuje vernikom. Na težo greha Bog odgovarja s polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo vedno večje od slehernega greha in nihče ne more omejevati
Božje ljubezni, ki odpušča. Zato je geslo tega leta: Usmiljeni kakor Oče. Prav v
usmiljenju imamo dokaz za to, kako nas Bog ljubi. Daje se vsega, za vedno, zastonj,
in ne da bi kaj zahteval v zameno. Duhovniki so naprošeni, da bi več časa namenili
za spovedovanje.
Župnik poudari, da si želi in je pripravljen obiskovati starejše ljudi, ki zaradi bolezni
in starosti ne morejo v cerkev. Želi si v čim več domov prinesti obhajilo in božji
blagoslov. Vabi vse, ki koga poznajo in bi to želel, da mu sporočijo. Nekateri so
slišali, da imajo ljudje zadržke, češ da je potem potrebno nekaj prispevati, a so
v materialni stiski. Gospod župnik ponovno pove, da obiska ni potrebno plačati.
Odločili smo se tudi, da v mesecu juniju organiziramo srečanje za starejše. Župnik
je povedal, da bo verjetno nova maša brata Luka leta 2017 ter razmišlja, ali ne bi
bilo dobro, da bi se na ta dogodek pripravili z obnovo misijona/z misijonom. To bi
lahko bilo v adventu 2016 ali v postnem času 2017.
Glede 20. decembra 2015, ko je referendum, smo izmenjali svoje poglede ter bili
enotni, da ne sprejemamo novosti, ki jih prinaša novela Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, saj je za nas družina oče, mati in otrok.
H.K.

Oddane maše

V pričakovanju prihoda fatimske MB

Prvo dogajanje praznovanja 100 obletnice prikazovanja Marije v Fatimi /leto 19172017/ je izredno sveto leto usmiljenja (od 8. decembra 2015 do 20. novembra
2016). S tem v zvezi bo tretji milostni obisk fatimske Marije v Sloveniji (od 13. maja
do 13. oktobra 2016). Marijo kličemo tudi Mati usmiljenja, ker je rodila Jezusa, ki je
po svojem bistvu in poslanstvu usmiljen. Še več, je odsev Očetovega usmiljenja, je
Usmiljenje samo, ker nas je prostovoljno na križu odrešil. Marija pa je skupaj z njim
za nas trpela. K njej se z zaupanjem vedno znova obračamo s prošnjo: »Prosi za nas
grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.«
Kot duhovna priprava na Marijin obisk bo na vsakega 13. v mesecu pri sv. maši tudi
nagovor v zvezi s fatimskimi dogodki.

Opera

Za soboto 13. februarja so rezervirane vstopnice za Verdijev opero Nabucco. To
njegovo tretje operno delo je bilo prvič izvedeno 9. marca 1842. Kakih 40 let kasneje je o njej napisal, da ‚se je z Nabuccom dejansko začela njegova kariera opernega skladatelja.
Osrednja tema opere so sanje ljudstva o samostojni deželi in se naslanja na
zgodovinski dogodek, ko je leta 586 pr. Kr. kralj Nabukadnesar razdejal Jeruzalema
ter ljudstvo odpeljal v sužnost. Poslušalci in cenzura so sporočilo hitro povezali z željo po zedinjeni Italiji, kar je bilo takrat aktualno v gibanju (risorgimento).
Povsem v tej smeri je izjemno učinkovit in znan t. i. zbor sužnjev iz tretjega dejanja:
Va, pensiero /slov. Splavaj misel na krilih kipečih/. Ta spevna melodija je bila izbrana celo za neuradno himno domoljubnega gibanja.
Cena vstopnice s prevozom je za odrasle 28 ter za otroke, srednješolce in študente
19 EUR. Vsaj 20 oz. 15 EUR poravnajte ob rezervaciji vstopnice ge. Martini Ivančič
oz. Jerci Žnidaršič do 15. jan. 2016.

Rezka Plos – 1x darovala M. Meršek; Viljem Milavec za 12 sv. maš so darovali: A.
Anzeljc, soseda, Pavla Trhlen, Namretovi, Zabukovec(Nova vas), Jeklar, sodelavci
Inlesa, Markovi, Marica Milavec, sošolci (Karin)

Kronika za lani in letos

Oratorijski dan

Pri Sv. Trojici sta bila v letu 2014 in 2015 krščena po dva otroka, v letu 2014 pa še
dva odrasla. Starši otrok so bili vsi poročeni v cerkvi

V soboto, 11. 12. 2015, je bil oratorijski dan. Ko sem našega predšolskega
spraševala, ali bi šel, ni bil nič navdušen. V soboto zjutraj pa je skupaj z bratoma
šel k zobozdravniku. Ne vem, kaj so se po poti pogovarjali, a ko so prišli domov, je
hotel z njima še na oratorij.

Rojstva, prvo sv. obhajilo, poroke, umrli:

Na Blokah pa je bilo lani in letos krščen po 7 otrok. Od sedmih parov je bilo leta
2014 5 poročeni v cerkvi, 2 para sta le skupaj živela, leta 2015 pa so bili 4 pari
cerkveno poročeni, 3 pa so živeli skupaj.

Dopoldne mi je ob hišnih opravilih hitro minilo. Malo po dvanajsti so domov prišli
otroci. Veseli in zadovoljni. Najbolj pa naš predšolski. Kar žarel je, ko je pripovedoval, kaj vse so delali: sveče, snežinke, zvezdice, angela. Pa tudi peli so in gospod
župnik je pripovedoval. Angela je hitro poimenoval: »To je Gabriel. Tisti, ki je prišel
k Mariji.« Skupaj smo se nato spomnili besed, ki jih je povedal angel Mariji in so tako
pomembne, da jih vsak dan izrekamo v molitvi.

Prvo sv. obhajilo je pri Sv. Trojici leta 2014 prejel en šolar in 2odrasli osebi , leta
2015 pa štirje otroci.

Vesela sem gledala otroka. Hvaležna sem g. župniku in vsem animatorjem, ki so
pripravili ta dan druženja, pesmi in molitve.			
Albina

Biti 'previden' pomeni, da je oseba pred smrtjo prejela sv. spoved, sv. maziljenje in
sv. obhajilo in se je s temi zavestnimi dejanji pripravila na srečanje z Bogom.

Dobrodelni božični koncert
27. 12. ob 17.00 pri Fari

Na Blokah je lani od 10 cerkveno pokopanih oseb bilo previdenih 7, letos pa so bile
od 15 cerkveno pokopanih le tri osebe previdene.

Eden izmed klicev 3. adventne nedelje, nedelje veselja, so tudi besede Janeza
Krstnika ob Jordanu, s katerimi je pozval ljudstvo k spreobrnjenju. Govoril je: »…
kdor ima dve suknji, naj da eno tistemu, ki nima nobene … kdor ima živež, naj stori
enako …«
Iz veselih src, ki rada prepevajo Bogu, se je najprej porodila misel na Božični koncert, kmalu pa še misel, da je Martin na okrevanju v Soči po nesreči v gozdu. Če bi
se oboje povezalo, združilo … gotovo bodo potrebna družini sredstva za adaptacijo dostopa v hišo, pa še marsikaj. Letošnji novomašnik Aljaž pa je tudi pripravljen
uro pred koncertom darovati sv. mašo za Božjo pomoč pri okrevanju.
Vsi torej lepo povabljeni: ob 16.00 bo sv. maša, ob 17.00 dobrodelni koncert pri sv.
Mihaelu na Blokah. Peli bodo: cerkveni otroški zbor Angeli, vokalna skupina Diva
ter domači mešani pevski zbor sv. Mihaela.
· 2 ·

Prvo sv. obhajilo je na Blokah prejelo lani 6 otrok, letos pa 9.
Cerkvene poroke že nekaj let ni bilo pri Sv.Trojici. Na Blokah pa sta bili lani dve,
letos pa ena.

Lani je bilo pri Sv. Trojici 9 cerkvenih pogrebov; od teh sta bila dve osebi prevideni.
Letos pa je bilo 5 cerkvenih pogrebov ter so bile 3 osebe previdene.

Lavra Vikunja

2. nedelja po božiču
PRESVETO JEZUSOVO IME – In
Beseda se je učlovečila in se je naselila med nami; in videli smo njeno januar
slavo, slavo kakor edinorojenega
od Očeta: polno milosti in resnice. Janez je o
njej pričeval in klical: »Ta je bil, o katerem sem
rekel: On, ki pride za menoj, je pred menoj, ker
je bil prej ko jaz.« (Jn 1,11–18)

3

Rodi se 5. aprila 1891 v Santiagu
de Chile. Oče ji kmalu umre,
mama pa najde delo pri bogatem
veleposestniku Manuelu Mori.
Nanj se naveže, hčerko pa pošlje
v zavod Marije Pomočnice. Pri uri
verouka Lavra skrbno posluša o
zakramentu sv. zakona in o teži
greha tistega, ki živi brez tega
zakramenta. Pomisli na mamo
ter se od prevelike žalosti onesvesti. Med počitnicami se vrne
na Manuelovo posestvo. Manuel je bil hudoben in jo je hotel
zlorabiti. Ker se mu je uprla, se
je maščeval tako, da je pretepal
mamo. Vse njene molitve za
mamo, da bi ga pustila, ne pomagajo, zato se odloči, da Bogu
ponudi svoje življenje za mamino spreobrnjenje. Kmalu zboli.
Mama najame revno hišico blizu
zavoda in sama skrbi zanjo. Ko je
začutila, da gre njeno življenje h
koncu, Lavra mami pove, zakaj
umira. Bilo je 22. januarja 1904.
Mama končno spozna, da Lavra
umira zanjo. Tedaj dobi pogum,
da za vedno zapusti bogatega
Manuela.
Leta 1988 jo je papež Janez
Pavel II. razglasil za blaženo in jo
mladim postavil za zgled evangeljske radikalnosti, ki jo je pripeljala vse do darovanja svojega
življenja za rešitev duš.
»O moj Bog, daj mi življenje,
polno ljubezni do vseh.«
Lavra Vikunja

»Do nikogar nočem
PLES – Na neki zabavi krepka dama pleše z mladim moškim. »Upam, da vam
ne povzročam prevelikega napora?« – »Kje pa, delam v pivovarni in cele dneve
valim sode piva!«

biti brezbrižna.«
Lavra Vikunja

Gospodovo razglašenje
Ko pa so zagledali zvezdo, so se
silno razveselili. Stopili so v hišo
in zagledali dete z Marijo, njegovo
materjo, in so padli predenj in ga
počastili; in odprli so svoje zaklade
in mu darovali zlata, kadila in mire.
(Mt 2,1–12)

Jezusov krst
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in
je bil tudi Jezus krščen ter je molil,
se je odprlo nebo: in nadenj je prišel
Sveti Duh v telesni podobi kakor
golob; in iz nebes se je začul glas: »Ti
si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.« Lk 3,15–16.21–22

6

januar

10

januar

2. nedelja med letom
Jezus jim reče: »Napolnite vrče z
vodo!« In napolnili so jih do vrha.
Nato jim reče: »Zajemite zdaj in ne- januar
site starešini!« In nesli so. Ko pa je
starešina pokusil vodo, ki je postala
vino, in ni vedel, od kod je – strežniki
pa, ki so bili vodo zajeli, so vedeli –
pokliče ženina in mu reče: »Vsak človek najprej
daje dobro vino, in ko se napijejo, tedaj slabše.
Ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Jn 2,1–11

17

3. nedelja med letom
Dali so mu knjigo preroka Izaija.
Odprl je knjigo in našel mesto,
kjer je bilo pisano: »Duh Gospodov januar
je nad menoj, zato me je mazilil.
Poslal me je, da ubogim oznanim
blagovest; da naznanim jetnikom
oproščenje in slepim pogled; da
zatirane izpustim v prostost in oznanim leto
Božjega usmiljenja.« In zaprl je knjigo, jo dal
služabniku in sédel; in vseh oči v shodnici so
bile uprte vanj. Začel jim je govoriti: »Danes se
je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Lk 1,1–4;
4,14–21

24

POSEBNA SPOSOBNOST – V cirkusu velik in močan moški popolnoma iztisne
sok iz limone in obljubi tistemu, ki bi iz te limone iztisnil še kakšno kapljico,
veliko nagrado. S tribune pristopi slaboten možiček. Gledalci strmijo, velikan
se prizanesljivo smehlja. Možiček vzame v roko limono in z lahkoto
iztisne iz nje še nekaj kapljic. »Nemogoče,« zajeclja velikan, »kaj ste
po poklicu?« – »Delam na davčni upravi!«

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dosegljiv sem skoraj vedno po maši ali po telefonu.
Dobrododošli kadarkoli sem doma.

