Brigita Irska, op.

pon

JEZUSOVO DAROVANJE-SVEČNICA

tor

Blaž, šk.

sre

Leon, muč.

čet

prvi petek, Agata

pet

1
2
3
4
5

– Februar 2016 –
18:00 Fara

Franc Modic

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Franc Jakopin
Angela Hitij

18:00 Fara

na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši

7:30 Fara

v zahvalo




po maši: Uvodno srečanje v Delavnice molitve in življenja
bolniki: od 9,00 naprej

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

na čast Srcu jezusovemu, spoved od 16,00
Ivica Škrabec, 9. obl., spoved od 17,20

6

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

Mariji na čast, spoved od 16,00
st. Kovačič, Strmca, spoved od 17,20




bolniki od petka: od 8,30 naprej
17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor

7

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
st. Hiti
Angela in Ivan Turk




A. Nared, K. Kraševec
V. in Ž. Pešič

18:00 Fara

za zdravje

18:00 Fara

Irena Modec




ni verouka

10
11

17:00 Sv.Trojica
18:00 Fara

za d. poklice
Nuška Žnidaršič, 30. dan



po maši pri Fari: Delavnice molitve in življenja

16:00 Sv.Trojica
17:00 Metulje
18:00 Fara

Čiščenje v soboto:

prva sobota, Pavel

sob

5. ned. m. letom

ned

Kult. praznik

pon

Apolonija, muč.

tor

PEPELNICA

sre

LURŠKA MB

čet

Feliks, op.

pet

12

sob

13

16:00 Fara

Rado Mišič



17,00 otr. zbor; 19,00 farni zbor;
odhod v opero ob 17,00

14

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jožef in Marija Hiti
Stane Perušek, obl.
maša za notr. ozdr.




Zd. Korošec, M. Žgajnar
B. in T. Jerič

Kristina, vd.

1. postna nedelja

ned

Klavdij, red.

pon

Julijana, muč.

tor

Aleš, sp.

sre

Frančišek, muč

čet

Bonifacij, šk.

pet

Leon, šk.

sob

2. postna nedelja

ned

Sedež ap. Petra

pon

Polikarp, muč.

tor

Matija, ap.

sre

Varburga, op.

čet

Aleksander-Branko

pet

8
9

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Gabriel od ŽNM, red.

sob

3. postna nedelja

ned

28

prestopni dan

pon

29

7:30 Fara

Fara
Sv. Trojica
Fara
St. trg/Lož



je reden verouk
po maši srečanje za odrasle s sv. pismom

za v. duše
Marija Prek, 30. dan
Karel Hitij, obl.

za zdravje in z starše

18:00 Fara

za Cvirnove, Runarsko

18:00 Fara

Ivanka in Rafael Kraševec

Bližam se Bogu,
ki mi je blizu

7:30 Fara

za starše in Milko Premrov

Čiščenje v soboto:



Sv. Tr.: Št-Andrejćje
Bloke: V. Bloke 21-40

po maši pri Fari: Delavnice molitve in življenja

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Marolt, Studenec 20
na čast SRT

18:00 Fara

Viljem Milavec

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Tekavec
Stanko Rot, obl.

18:00 Fara

sv. maša drugje

KATEHETSKI SIMPOZIJ-NI VEROUKA

18:00 Fara

sv. maša drugje

KATEHETSKI SIMPOZIJ-NI VEROUKA

18:00 Fara

st. Koren

Čiščenje v soboto:







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

Sv. Tr.: Sleme
Bloke: V. Bloke 41....

NA BREZJAH. DEKANIJSKI DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
M. Ponikvar, R. Žgajnar
T. Kljun, V. Kraševec

po maši pri Fari: Delavnice molitve in življenja

za poglobitev vere domačih

16:00 Sv.Trojica
18:00 Fara

za bolnike
Hitij Angela

18:00 Fara

Franci Mlakar, 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
+Rožanc
Bregar Franc, 3. obl.




T. Kraševec, V. Jerič
K. Kraševec, B. Zakrajšek

18:00 Fara

sv. maša drugje



19,00 za starše prvoobhajancev

Nekateri pravijo: »Preveč hudega sem storil, ljubi Bog mi ne more
oprostiti.« To so bogokletne besede. To pomeni, da postavljamo Božji
usmiljenosti meje. Toda ona jih nima. Je brezmejna! Nič ne razžalosti
ljubega Boga bolj kot to, da dvomimo v njegovo usmiljenost.
(sv. Janez-Marija Vianney)

Bloke in Sveta Trojica
Februar 2016

za duše v vicah

18:00 Fara

7:30 Fara

Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: V. Bloke 1-20

OZNANILA

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: Studenec

Znamenje iskrenega kesanja je, da se oddaljimo od
(grešne) priložnosti. (Bernard iz Clairvauxa)
Večina ljudi sploh ne sluti, kaj bi Bog naredil iz njih,
če bi se mu le dali na razpolago.
(sv. Ignacij Lojolski)

Profesor je v razred prinesel sliko dekleta. Dijake je
vprašal: »Kaj menite, kako se počuti dekle na fotografiji?« Vsak je trdil svoje in mnenje utemeljeval z izrazi na
dekletovem obrazu. Nato je eden dejal: »Njo bi morali
vprašati!« »Pa bi nam povedala?« je vprašal profesor.
»Bolj kot bi bili prijatelji z njo, več bi nam povedala,« je
odgovoril učenec. Ne samo o tem dekletu, o vsakem
človeku bomo več vedeli, če se mu bomo približali in
postali njegovi prijatelji. Bolj ko bomo ljubili človeka,
več nam bo povedal o sebi. To je zlato pravilo pristopanja k bližnjemu. Pa tudi k Bogu. Bolj ko bomo prijatelji z njim, bolj ko ga bomo ljubili, več nam bo odkril
(razodel) o sebi. Čudovit pouk bližanja Bogu je današnje prvo berilo, ki govori o Mojzesu pred gorečim
grmom. Mojzes je videl grm, ki »je gorel s plamenom,
a ni zgorel« (2 Mz 3,2). Takrat si je rekel: »Moram stopiti tja in si ogledati, … kako da grm ne zgori«.
Tako razmišljanje je značilen primer instrumentalne
logike: videti, izmeriti, otipati. Oceniti in presoditi.
Tako običajno ljudje tudi delamo. Tako celo pristopamo k človeku: ogledujemo njegovo zunanjost,
presojamo, sodimo in ocenjujemo ga, a ne odstremo
njegovega bistva. Še manj se na tak način dokopljemo
do bistva Boga. Delovanje Svetega Duha z agapično
(ljubezensko), ne instrumentalno logiko, nas vabi, da
pokleknemo, si sezujemo sandale in zaživimo odnos.
Ljubezen nam pri vprašanju »Kaj je tu?« prišepne: »Kdo
je tu?« Pomen stvari lahko spoznamo le, če priznamo
in upoštevamo drugega in če živimo v odnosih. Dati
prednost drugemu in ga upoštevati, ne biti zaverovan
vase in lastni prav, so razsežnosti, ki vrnejo temeljno
držo duhovnemu življenju. Ko Mojzes upošteva Boga
in ga natančno posluša ter naredi, kar mu veleva, sprejme logiko ljubezni. Brez ljubezni ne moreš spoznati
Boga, pa tudi človeka ne.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
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Do Jezusa je prišla
govorica, ki je razburila
javnost. Pilat je zajel
skupino Judov, ki jih je
imel za upornike, ter
jih dal brez usmiljenja
pomoriti. To novico so
prišli nekateri Jezusu
pripovedovat s posebnim
pričakovanjem, da bo
javno obsodil Pilatovo
početje, obenem pa potrdil splošno prepričanje,
da si ljudje z zgrešenim
življenjem sami zaslužijo nesrečno smrt. Jezus
teh pričakovanj ni izpolnil. Dodal je primer, ki
je bil poslušalcem prav
tako dobro znan, kako
se je podrl stolp v Siloi in
pokopal pod ruševinami
osemnajst ljudi. Splošno
mnenje je bilo, da se je
to zgodilo kot kazen za
njihovo grešnost. Tudi
v tem primeru Jezus ne
deli z ljudmi njihovega
prepričanja. Uporniki, ki
jih je pobil Pilat, in nesrečniki, ki so končali pod
stolpom, niso bili večji
grešniki kot vsi drugi
Judje. Razpravljanje o
njihovi krivdi ne vodi
nikamor, odvrača pa od
nečesa pomembnejšega:
od razmišljanja o lastni
grešnosti. Tega naj bi se
vsakdo lotil!

Koledovanje po Blokah

Skupine kolednikov so se v nedeljo, 3. 1. 2016, podale na pot oznanjevanja vesele
novice. Kralji so se ustavljali po hišah na Bloški planoti in blagoslavljali prebivalce.
Ljudje so jih spet ljubeznivo sprejeli in darovali za potrebe misijonarjev. Najlepša
hvala vsem, ki ste dobrega in usmiljenega srca!
Koledniki z Blok

HUJŠANJE – Obilna Rezka se odpravi k osebnemu zdravniku, da bi ji pomagal pri njeni težavi s kilogrami. Ta ji po pregledu predpiše recept za
zdravilo: sto tablet v steklenički. Rezka nekoliko debelo pogleda, nato pa le
vpraša: »Koliko naj jih vzamem vsak dan?« – »Prav nobene,« odvrne zdravnik.
»Trikrat na dan vsebino stekleničke stresite na tla in vsako tabletko posebej
poberite. To vam bo najbolj koristilo.«

8. februarja goduje
Josephina Bakhita

ZAJČKI – Zajčji par gleda, kako čarodej pričara iz klobuka zajčka za
zajčkom. Zajec reče svoji zajčici: »Iskreno povedano, najina metoda
mi je bolj všeč.«

Svečnica

Svečnica, 2. februar, nas bo ob blagoslovu sveč spraševala, koliko je Luči v mojem
življenju. In komu ta Luč sveti po mojem življenju?
Na dan po svečnici pa smo povabljeni, da z vero sprejmemo blagoslov sv. Blaža,
škofa in mučenca. To je molitev, ki naj nas reši: ‚vsake bolezni grla in vsakega
drugega zla‘. »Kdor pa bo veroval bo…,« pravi sv. Marko.

Pepelnica

Koledovanje

V soboto, 2. januarja, sta se po trojiški župniji odpravili dve skupini kolednikov.
Vsako skupino so sestavljali trije modri: Gašper, Miha in Boltežar ter pastir. Hodili
smo od hiše do hiše in prinašali novoletno voščilo ter koledniški blagoslov, hkrati
pa zbirali darove za potrebe v misijonih. Prevozili in prehodili smo celo župnijo,
povsod smo bili lepo sprejeti. Mladi koledniki smo se vrnili utrujeni in sijočih oči,
saj je za večino otrok koledovanje lepa izkušnja, ko s svojim trudom naredimo
nekaj dobrega za župnijo in sovrstnike, ki živijo v pomanjkanju. Hvala vsem, ki ste
kolednike sprejeli in darovali za misijone.				
Koledniki

Priporočilo ŽPS Sv. Trojica

Plamen sveč, blagoslovljenih na svečnico, naj odseva v srcih, nas spremlja v postni pripravi na Veliko noč in žari v družinah, župniji in domovini.
Glavno sporočilo postnega časa, v katerega bomo vstopili v tem mesecu, ni v
tem, da bi delali manj slabega, pač pa je predvsem potrebno delati več dobrega
… in bo slabo samo izginjalo iz našega življenja. Lahko pa se zamislimo tudi nad
papeževim predlogom mladim:
BODI dober, DELAJ dobro
Za sveto leto usmiljenja je papež Frančišek mlade spodbudil: »Vabim vas, da
ponovno odkrijete telesna in duhovna dela usmiljenja. Vsak mesec leta 2016
vam predlagam, da izberete po eno telesno in eno duhovno delo usmiljenja in
ju uresničujete. Navajamo nekaj možnih del, ki jih lahko izbereš v posameznem
mesecu. Dodaš lahko svoje dejavnosti, za katere si boš prizadeval:
ZA FEBRUAR
A: žejne napajati
B: dvomljivcem prav svetovati
A: Vsaj enkrat na teden beri Sveto pismo, ki napaja tvojo dušo. – Pij pijače, ki so
zdrave za tvoje telo; vodo namesto kokakole … – Nekomu kupi kavo ali čaj. – S
seboj vzemi dodatno plastenko vode in jo podari brezdomcu. – Skrbno zapiraj
pipo pri umivanju in pazi na porabo vode. – Ne meči smeti v naravo. – Uporabljaj
naravi prijazna pralna sredstva in šampone.
B: V obdobju dvoma se spominjaj časov/izkušenj svoje vere in dotikov Boga. –
Poišči si duhovnega spremljevalca. – Prosi prijatelja, da te opozarja na napake, ki
jih sam počneš. –Opogumi prijatelje, naj se ne bojijo biti zvesti vrednotam evangelija. – V pogovorih/srečanjih z drugače mislečimi jih poslušaj in poskušaj razumeti. – Na kritična in predsodkov polna mnenja odgovarjaj s pozitivnimi stališči.
– Ne sodeluj pri opravljanju ali obrekovanju, bodi dober zgled. – Na družbenih
omrežjih objavljaj sporočila s pozitivno vsebino		
/se nadaljuje/
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Pepelnica kot začetek postnega časa, 10. februarja, nas bo presenetila po pustnem torku. To se dogaja vsako leto, ker smo nanjo različno pripravljeni /nepripravljeni/. Ta dan bo pri vsaki maši blagoslov pepela in obred pepelenja.

Možnost spovedi

V začetku februarja bo pri Sv. Trojici v petek, 5. 2., od 16.00 do maše, v soboto 6.
2. od 16.00 do maše; na Blokah v petek, 5.2., od 17.20 do maše, v soboto, 6. 2.,
od 17.20 do maše ter na 1. nedeljo v februarju med jutranjo mašo. Lahko pa se
dogovorimo za čas spovedi tudi po telefonu.
Morda pa se nam bo v letošnjem sv. letu Božjega usmiljenja kdaj utrnila želja po
ureditvi najinega neporočenega življenja. Morda še sama ne veva, zakaj se nisva
poročila v Cerkvi, takrat morda res ni bilo časa, ne sredstev … KAJ PA ZDAJ? Naš
pregovor pravi: ‚Bolje pozno, kot nikoli! Če je med nama le še dovolj ljubezni?!?

Svetovni dan bolnikov

Svetovni dan bolnikov obhajamo v četrtek, 11. februarja. Gotovo v teh dneh
obiščimo kakšnega bolnika, ki ni naš sorodnik!

Skupna molitev Križevega pota na postne nedelje

Na prvo postno nedeljo, 14. 2., bo moliev križevega pota v Velikih Blokah; na
drugo, 21. 2., bo pri sv. Trojici; na tretjo, 28. 2., bo na Runarskem. Zakonska skupina pripravlja družinski križev pot v marcu, kar bo objavljeno v naslednji številki
Oznanil.

Priporočilo Žps Bloke
Delavnice molitve in življenja

Eden od načinov približevati molitev posameznemu verniku so tudi delavnice
molitve in življenja, ki jih bomo po več kot 10 letih znova imeli za obe župniji.
Vršile se bodo ob sredah po večerni maši. Delavnice imajo 15 srečanj in so bile
predstavljene najprej članom ŽPS ter nato pri vseh nedeljskih mašah. Vodili jih
bodo odgovorni iz Cerknice, ki so nam jih tudi predstavili. Lepo povabljeni!

Maša za notranje ozdravljenje

Maša za notranje ozdravljenje bo v Starem trgu pri Ložu v nedeljo, 14. februarja,
ob 15. uri.

Tečaj za pripravo na zakon

Josephina Bakhita se je rodila leta
1869 v Sudanu. Pri sedmih letih, so
jo ugrabili arabski trgovci s sužnji in
v naslednjih osmih letih so jo petkrat preprodali. Ob surovosti svojih
ugrabiteljev je doživela tako travmo,
se ni mogla spomniti svojega lastnega imena. Njeni ugrabitelji ji dal ime
„Bakhita“ - kar pomeni „srečna“. Njen
končni lastnik, italijanski konzul, jo
je pripeljal v Italijo za varuško svoje
hčerke. Ko je družina morala oditi na
poslovno pot, so zapustili Bakhito in
otroka v oskrbo kanosijanskim sestram v Benetkah. Tam je spoznala in
izkusila Božjo ljubezen. Leta 1890 je
Bakhita prosila za krst in dobila ime
Josephina. Ko se je družina vrnila,
so zahtevali nazaj hčerko in Bakhito.
Josephina se je uprla in njen primer
je šel na sodišče, ki je ugodilo njeni
prošnji za svobodo, saj suženjstvo v
italijanskem pravu ni bilo priznano.
Leta 1896 je naredila zaobljube kot
kanosijanska sestra in naslednjih
petdeset let je živela preprosto
življenje molitve in služenja (zlasti
kot vratarica v samostanu). Vedno
je bila prijazna do vsakogar, posebej
do otrok na ulici. V svojih zadnjih
letih je trpela zaradi bolezni in srhljivih spominov na bičanja in pretepanja, ki jih je prejela v suženjstvu.
Josephina Bakhita je umrla leta
1947 in bila leta 2000 razglašena za
svetnico - prva Sudanka kdajkoli.
Njene relikvije, pa lahko počastimo
v Ivančni Gorici. Njen zgled nas
spodbuja, naj tudi v najtežjih preizkušnjah ne izgubljamo poguma.
Vabi nas tudi k spravi v osebnem
in narodnem merilu, saj je neizmernemu trpljenju navkljub, znala
iskreno odpuščati.

5. nedelja med letom

Simon se je oglasil in mu rekel:
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na februar
tvojo besedo
bom vrgel mrežo.« In
ko so to storili, so zajeli
veliko množino rib, da se
je njih mreža trgala.

7

(Lk 5,1–11)

1. postna nedelja

Jezus se je vrnil od Jordana
poln Svetega Duha; in Duh ga
je vodil po puščavi štirideset
dni, hudič pa ga je skušal.

14

februar

Tiste dni ni nič jedel; ko pa so minili, je
bil lačen. Tedaj mu je hudič rekel: »Ako
si Božji Sin, reci temu
kamnu, naj bo kruh.«
In Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj
človek ne živi samo od
kruha.‘«
(Lk 4,1–13)

2. postna nedelja

In ko je molil, se je podoba
njegovega obličja spremenila
in njegovo oblačilo je postalo februar
belo in se je svetilo. In glej, dva
moža sta govorila z njim; bila sta Mojzes
in Elija; prikazala sta se v veličastvu in
govorila o njegovi smrti,
ki ga je čakala v Jeruzalemu. Prišel pa je iz oblaka
glas, ki je govoril: »Ta je
moj Sin, moj Izvoljenec,
njega poslušajte!«

21

(Lk 9,28–36)

3.postna nedelja

Rekel je vinogradniku: »Glej, tri
leta je, kar hodim iskat sadu na
tej smokvi, pa ga ne najdem. februar
Posekaj jo torej; čemú še zemljo izrablja?« Ta mu je odgovoril: »Gospod,
pústi jo še to leto, da jo
okopljem in ji pognojim,
morda bo obrodila sad;
če pa ne, jo boš potlej
posekal.«
(Lk 13,1–9)

28

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

13. februarja se začne Tečaj za pripravo na zakon. Ima 5 srečanj ob sobotah in
eno v nedeljo. Vršil se bo v župnišču Cerknica, prijaviti pa se je treba na zupnijabloke@gmail.com, vsaj do nedelje 7. februarja.

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