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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

September 2016

– September 2016 –

In kakšna je naša miza?
Miza je središče družine, kraj, kjer se srečuje in pogovarja med seboj in tudi z Bogom. 
Žal vse redkeje, vse premalo, vse preveč v naglici. So domovi, ki postajajo vse bolj 
podobni hotelu, kamor hodimo jest in spat.

Ob mizi se od mladih nog učimo bratsko, pravično in nesebično deliti dobrine z dru-
gimi. Učimo se hvaležnosti do Boga, ki daje, da klije, raste in obrodi, s tem pa tudi 
hvaležnosti do tistih, ki so hrano s trdim delom zaslužili in s skrbjo ter ljubeznijo 
pripravili. 

Še bi lahko razmišljali o mizi, o tisti preobloženi bogatinovi mizi, s katere je padla le 
kakšna dobrina ali kost za reveža. O tem, kako zelo različno obložene so naše mize, 
kako se brezposelnost in socialne stiske razločno boleče kažejo tudi na družinski mizi.

Razmišljati bi morali o tem, koliko drage hrane z nekaterih miz roma v smeti, med 
odpadke, zaradi potrate ali tudi zaradi preobjedenosti in izbirčnosti presitih.

V eni septemberski nedelji beremo evangelij ki pravi, da se je revež želel nasititi s tem, 
kar je padlo od bogatinove mize. Kako zelo živ je evangelij tudi v tej točki! »Kruh sitega 
prepozno pride do lačnega,« pravi pregovor. Ne bom navajal podatkov o tem, koliko 
tisoč ljudi, zlasti otrok, vsak dan, celo vsako uro umira zaradi lakote ali zboli zaradi 
podhranjenosti. Vse to vemo, vse to smo že neštetokrat slišali in prebrali. Pa nam je 
kdaj zares seglo do srca, predvsem pa – do denarnice?

Človek je najdragocenejše Božje svetišče. Želim vam, da bi na vaših mizah nikoli ne 
zmanjkalo potrebnih dobrot za telo, in zlasti tudi dobrih, prijateljskih besed za dušo, 
in da bi bile vaše roke odprte za druge, za potrebne. Naj velja slovenski pregovor, ki 
obljublja: »Kdor kruh z drugimi deli, se mu v roki množi!«

Bogataš (pogosto pa tudi njegov otrok) je pogosto deležen mnogih darov in zakladov. 
Njegovo življenje je veselo in brezskrbno. V svojem življenju pogosto ne vidi ubogih, 
lačnih, bolnih in ljudi v stiski. Oči si zatiska pred njimi v prepričanju, da so nadloga, ki jo 
je treba prezreti in prezirati. Od njih se razlikuje, ker je bogat. Ne vidi pa, da mu je to 
bogastvo dano zato, da bi pomagal drugim, da bi jih reševal. Tisti ubogi ljub temu ob 
njem ostajajo le z drobtinicami iz njegovega obilja ali pa celo tudi brez slednjih. 

Zgodi se, da se zapre v svoje srce pred potrebami drugih in vidi le svoje potrebe, svoje  
udobje in svoje želje. Postane sebičen. 

Ker pa Oče vidi njegovo sebičnost in lakomnost, v njegovem kraljestvu ostane brez 
vsega. Ostane prikrajšan za zaklade in obilje. Ker je bil navajen popolnoma drugačne-
ga življenja, se slednjega ne bo mogel nikoli privaditi. Neugodje (kazen) bo zato toliko 
večja.

Po: C. A. Amesu

 
Ti in jaz, ki bereva te vrstice  pa sva povabljena, da sva si drug drugemu v spodbudo 
in deliva to kar imava in imava veliko – sebe.

Brezjanska MB čet 1 7:30 Fara po namenu  obiskovanje bolnikov od 9,00 naprej: Studeno, V. Bloke...

prvi petek pet 2
17:00
18:00
19:00  

Sv. Trojica 
Metulje
Fara

Franc Drobnič, sestri in starši
Franc in Frančiška Kraševec, obl. 
vsi iz dr. Pakiž, Nem. vas                   MLADINC


 


obiskovanje bolnikov od 8,30 naprej: 
Nova vas, Metulje, Hudi vrh...
po večerni maši molitev v žup. kapeli do 7,00 

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib.–Rožanče
Bloke: domačiprva sobota sob 3 17:00

19:00
Sv. Trojica
Fara

Mariji na čast
Franc Mlakar, obl.

ob 19,45 bo Mihaela D. bo predstavila obisk na 
Madagaskarju

23. n. m. letom –
angelska

Lk 14,25-33
ned 4

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Volčje

za žive in pokojne farane obeh župnij
za spravo in blagoslov v družini
na čast sv. Bolfenku




B. Korošec, J. Škrlj   
domači

mati Terezija pon 5 19:00 Fara Zofija Lužar                          začetek veroučne šole  ob 20. uri: srečanje staršev (brez otrok): predstavitev atrija in 
Kateheze Dobrega Pastirja, za otroke 3–5 let

Zaharija tor 6 18:30 Fara Franc Anzeljc

Regina sre 7
17:00
18:00
19:00

Studeno
Fara
Sv. Trojica 

poljska maša za Studeno
Anton Grbec
na čast sv. Jožefu in v zahvalo za obe novi maši

rojstvo Device Marije čet 8   
17:00
18:00
19:00 

Runarsko
Sv. Trojica
Fara

zaobljubljena maša – Runarsko
Micka in Miro Štrukelj
Lado Zakrajšček, 30. dan

Friderik Ozanam pet 9
17:00
18:00
19:00  

Ravnik
Sv. Trojica
V.Bloke 

st. Drobnič
vsi Pirman, Mramorovo
Rok Zakrajšek, obl.                   MLADINC

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi Vrh–Bočk.
Bloke: domačiNikolaj Tolentinski sob 10 19:00  Fara Marija Marolt  

24. n. m. letom 
Lk 15,1-32

ned 11
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Runarsko

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ivan Hiti
Mariji na čast za sosesko




K. Kostanjšek, H. Primožič
domači

Marijino ime pon 12 19:00 Fara Janez Zakrajšek, obl. in starši    

Janez Zlatousti tor 13 sv. maša drugje   

povišanje sv. križa sre 14 18:00 Metulje Lojze Lavrič, 5. obl.

Žalostna MB čet 15    sv. maša drugje

Kornelij in Ciprijan pet 16 19:00   Vel. Bloke Jerič Amalija                   MLADINC Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug.–Malni
Bloke: Nova vas 21–40Robert Belarmino sob 17  18:00  Fara Stane Lužar, obl.  

25. n. m. letom
Lk 16,1-13

ned 18
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

Mirko Marolt
Milan Žnidaršič
Simon Zalar, 8. obl.




T. Primožič, J. Kraševec
J. Ponikvar, A. Premrov

Januarij pon 19 sv. maša drugje   

Andrej Kim tor 20   sv. maša drugje   

Matej, ap sre 21    sv. maša drugje

Mavricij čet 22    sv. maša drugje

p. Pij pet 23 15:30
17: 00  

Sv. Trojica 
Fara

Ludvik Štritof, Slugovo
v zahvalo domači občini                   MLADINC Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Lovr.–Zales
Bloke: Nova vas 41–65 Anton M. Slomšek sob 24 17:00

19:00
Ravne
Fara

Alojz Bačnik, 22. obl.
Jožica in Matija Marinček


 

ob 19,45 bo s. Vesna  predstavila delo v 
misijonih

26. n. m. letom, 
Slomškova

Lk 16,19-31
ned 25

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Stanislav Doles 
Vlasta Pavlič s Strmce, u. v Clevelandu





PRI VSEH MAŠAH NAM BO SPREGOVORILA S. VESNA HITI 
I.Kraševec, A.Nared  
M.in A.Jakopin

Kozma in Damjan pon 26 19:00 Fara Alojzja Lipovec, 30. dan     

Vincencij tor 27 19:00 Fara dr. Kranjc, Studeno 8 in st. Praznik   

Venčeslav sre 28 18:00 Metulje v zahvalo sv. Antonu za najdeno stvar

Mihael, Gabriel in 
Rafael, nadangeli

čet 29 9:00
  17:00

Fara 
Fara

na čast SRT 
sklep: za pozabljene, Frančiška in Karel Modic, Volčje

 DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Nova vas 66…Hieronim pet 30 17:00

19:00  
Sv. Trojica 
Fara

Marija Škrl in Marija Marolt
Marjan Lenarčič, 30. dan                   MLADINC
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Župnik: Anton Marinko  ·  041-55-28-29

Dosegljiv sem skoraj 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

Povabilo na ogled atrija in predstavitev kateheze 
Dobrega pastirja za otroke od 3 do 5 let
Tudi letos lahko starši svojim predšolskim otrokom omogočimo, da uro in pol na 
teden preživijo v atriju.

Atrij je okolje, ki je zasnovano tako, da otroka vabi k umiritvi in zbranosti v delu 
in premišljevanju. Kateheza Dobrega pastirja je dopolnilo k domači verski vzgoji 
otrok, ki pa je dom ne more dati.

Vabljeni na predstavitev atrija in kateheze v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 17.30 v 
župnišču pri Fari. Predstavitev je namenjena staršem (brez otrok).

Za vse informacije lahko pokličete katehistinjo Albino (040 593 223) ali katehis-
tinjo Renato (031 627 854).

Moji dragi bloški prijatelji!
Ko se letos zahvaljujem Bogu in vam vsem, ki me na kakršen koli način že petin-
dvajset let spremljate na poteh mojega misijonskega poklica, vam povem, da z 
veseljem prihajam domov – na Bloke.

Hvaležna sem gospodu župniku, ki me je povabil, da skupaj preživimo nekaj 
trenutkov in da vam približam delo in življenje, upanje in trpljenje, skrbi in 
veselje naroda, ki živi tam v srcu Afrike. Zato Vas vabim na to srečanje v sobo-
to, 24. septembra zvečer, ob sliki in pogovoru, nato pa še s kratko mislijo pri 
vseh treh svetih mašah v nedeljo 25. septembra (pri Fari in pri Sveti Trojici).                                                                                                                                   
Hvala, ker mi zaupate in po meni oznanjate ubogim to veselo vest, da je Bog 
usmiljen in nas vse neizmerno ljubi! Nasvidenje na srečanju!

Vedno Vaša s. Vesna.

ŽPS Sv. Trojica
V V mesecu septembru stopajo šolarji v novo šolsko in veroučno leto.

Molimo zanje, da bodo pri šolskem pouku in pri verouku, z veseljem, zvedavostjo 
in zavzetostjo sprejemali nova znanja, izkušnje in spoznanja.

Molimo pa tudi za starše, učiteljice, učitelje, katehistinje in katehete, da bi znali 
in zmogli  otrokom vzbuditi zanimanje in navdušenje za sprejemanje posredo-
vanega znanje in spretnosti. S svojim odnosom do dela in življenja pa tudi dober 
zgled, modrost in prave vrednote.

ŽPS Bloke
Spoštovani! Mesec september je v naši župniji zelo dinamičen: najprej začetek 
veroučne šole s katehezo Dobrega pastirja, ki vabi v Jezusovo bližino tudi najm-
lajše (od 3 do 5 let). Ti pa so v svoji nedolžnosti najbolj odprti za vse Božje. Res 
jih mora nekdo pripeljati in priti iskat, toda s povezovanjem staršev med seboj je 
mogoče vse. Le k bližnjemu moramo stopiti! 

Na predvečer prve nedelje v septembru, 3. septembra po večerni maši, nam bo 
pri Fari spregovorila študentka Mihaela iz Velikih Blok o misijonarjih in življenju 
na Madagaskarju, kjer je letos poleti preživela mesec dni. Ta angelska nedelja 
nas bo pri 10.00 maši zbrala na Volčjem. Med mašo v cerkvi, po maši morda ob 
igralih ali kavici ali vsaj sprehodu okrog jezerca. Pa še vse Volčje in Nemška vas 
bodo praznovali.

Naslednjo nedeljo bomo najprej opozorjeni na 8. september, Marijino rojstvo 
ali Mali šmaren med tednom, nato pa v nedeljo povabljeni v Marijino cerkev na 
Runarsko k deseti maši. Tja prinesimo kakšno stvar v zvezi s šolo, ki jo manj radi 
ali celo težko delamo: za nekatere je to telovadna oprema, za druge knjiga s pe-
smimi, za tretje matematika, za nekatere zvezki za domače naloge, ipd. Vse to 
bomo blagoslovili in prosili Marijo, naj nam pomaga v šoli in življenju.

V tednu pred 18. in 25. 9. bomo posebej molili, da bo za Mihajəlov səmen in 
občinsko praznovanje primerno vreme in veliko obiska.

V zadnjem tednu pa bo v četrtek, 29. septembra, dan celodnevne molitve in 
zahvaljevanja v farni cerkvi: praznik sv. nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafae-
la. V nedeljo /to bo že 2.oktober/ pa zunanja slovesnost, popoldne pa romanje 

k Svetemu Križu na Vipavsko, kjer bo brat Luka Modic iz Velikih Blok izpovedal 
svojo večno zaobljubo Bogu.

Obvestilo vsem, ki radi pojete in ste bili lani z nami: prvo pevsko srečanje /vaje/ 
bo v soboto, 24. 9. po večerni sv. maši. Vabimo tudi vse druge ljubitelje petja, da 
se nam pridružite, ker začenjamo že priprave na novo mašo /julij 2017/.

Večne zaobljube p. Luka Modica
Pater Luka vabi v nedeljo 2. oktobra popoldne prebivalce obeh župnij: Blok in 
Sv.Trojice ter seveda tudi druge na svojo največjo redovno slovesnost. Tega dne 
bo izrekel večne zaobljube: da želi Jezusu pripadati vse življenje kot redovnik. 
Da želi živeti samo z Njim in Zanj! In mi bomo smeli biti zraven, ko bo izrekal te 
besede. Kako čudoviti trenutki!

Slovesnost bo v nedeljo, 2. oktobra, ob 16.00 v samostanu v Vipavskem Križu. 
Za avtobusni prevoz se prijavite go. Martini Ivančič /031 652 458/. Cena prevoza 
je za odrasle 7 evrov, za otroke pa 4 evre. Prijavite se čim prej ali vsaj do 25. 
septembra.

Sv. Mihael, farno žegnanje
Naš nevidni, največji zaveznik, poveljnik nebeške vojske in vsi njegovi so vedno 
na naši strani. Premalokrat opazimo njegovo delovanje, premalo smo mu 
hvaležni, ker se ne zavedamo duhovnih bojev, ki se vrše okrog in v nas samih. 
Hvala Bogu, da večkrat molimo to molitev k sv. nadangelu Mihaelu. Gotovo 
ne samo ob koncu maše: Ob vseh nevihtah, neurjih, neobvladljivem položa-
ju v gozdu, na cesti, v strminah, vodah, kot blagoslov in zaščita, kot prošnja 
za varstvo, pomoč. Zato bo gotovo prav, da njegov praznik, 29. septem-
ber, čim bolj slovesno praznujemo doma, v nedeljo za tem pa še vsi skupaj.                                                                                                                                      
Povabimo sorodnike in znance, povejmo jim o rešitvah in varstvu ter zaščiti, ki 
ste je deležni! Sv. maši bosta ob 9.00 in 17.00, vmes pa češčenje. Gotovo naj 
pridejo vsaj predstavniki vsake družine ali hiše. Od 12 do 13 bomo molili dekani-
jski duhovniki. Ob 17.00 bo sklep z duhovnikom od drugod!

Matej
21. september – Preden ga je Gospod poklical, je Matej-Levi 
opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. De-
jstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez 
oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po 
Palestini, vpijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. 
Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa de-
loval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja 
z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo hčerko Ifigenijo. Ta je po 
prejemu svetega krsta naredila zaobljubo devištva in je zavrnila novega kralja 
Hirtakulsa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ 
da ji je on vtepel v glavo te misli in ga je dal prebosti s sulico, ko je obhajal sveto 
daritev. To naj bi se zgodilo ok. leta 69.

Življenje na Madagaskarju

Oratorij 2016

To poletje sem bila s skupino Pota na 
enomesečni odpravi na Madagaskarju. 
Predstavitev s slikami bo 3. septembra 
ob 18:45, sem pa bom napisala nekaj 
odlomkov z naših odkrivanj. 

»Če lahko kar koli naredimo za lepši, 
bratsko povezan svet, storimo vendar 
to!« pravi Pedro Opeka. Ko smo ga 
srečali, je bil obkrožen z otroki. Pozdra-
vil nas je z veseljem in nam predstavil 
svoje mesto. V Akamasoi, kar v prevo-
du pomeni  ‹dober prijatelj›,  je 2 mili-
jona prebivalcev. Starši so dolžni delati 
v kamnolomu, otroci pa hoditi v šolo, 
če želijo bivati tam. Zjutraj ljudi prebu-
di sonce in petelinje kikirikanje. Vodo 
črpajo v plastične kante in jo domov 
nesejo na glavi. Otroci pozdravljajo in 
brez strahu pridejo do tujcev, nekateri 
so bosi, drugi v sandalih. Iz nosu so jim 
visele drobne svečke, saj je bilo hladno 
obdobje in je bila večina prehlajenih.                                                                                         
Zjutraj smo se z našim pomočnikom 
iz Akamasoe odpravili na razgled. 
Slišali smo živahno glasbo in petje in 
vstopili v veliko halo. Množica otrok 
je pela in plesala, ker se je pripravljala 
na mašo. Pridružili smo se jim in post-
ali točka zanimanja. Nadaljevali smo z 
ogledom, videli smo ogromno luknjo 
– kamnolom in ljudi, ki so razkropljeno 
tolkli kamen. Na sredi vdolbine stoji 
velik kamnit oltar. »To je katedrala,« 
nam je pojasnil vodič in tudi največ-
jo mašo lahko priredijo samo v tem 
veličastnem kamnolomu. Z ljudmi smo 
se hitro spoprijateljili in igrali z otroki. 
Vendar nas je naša naloga čakala v 
570 km oddaljenem mestu Befotaka.                                                                                                                                   
S podeželskim kombijem (javnim 
prevozom) smo prišli do stične-
ga mesta, kjer sta nas čakala dva 
misijonarja – Janez Krmelj in Tone 
Kerin, skupaj smo odšli na zajtrk. Prvi 
nas je prišel samo pozdravit in urejat 
zadeve s prtljago, drugi pa nas je vzel 
v prtljažnik MIVA avta, mudilo se mu je 
na 100 km dolgo pot. Počasi smo lezli 
v hrib, začelo je deževati in zemlja se 
je razpustila v blato. Tam ni utrjenih 
cest, ker na tem področju ni skalna-
tih tal. Podlaga je samo zemlja, ki se 

spremeni v rdečkasto blatno kopel. 
Prtljaga, ki smo jo imeli privezano v 
notranjosti, se je že razlezla zaradi 
tresljajev, čedalje bolj smo bili stisnje-
ni. Prvič smo morali iz avta, ker se ni 
več premaknil, gume so se v blatu vr-
tele v prazno. Tone je imel sodelavca, 
ki mu je pomagal zabiti barabin, sam 
pa je potegnil vitlo. Na ta način sta 
reševala avto, mi pa smo tisti del poti 
pešačili s palmovimi listi nad glavo. 
Tisti dan smo naredili okrog 50 km in 
10 takih postankov. Prespali smo pri 
župniku sosednje župnije. Bili smo za-
dovoljni, da nam je do enajstih zvečer 
uspelo priti tja, vmes namreč ni bilo 
gotovo, da bomo. Srečali smo se nam-
reč s tremi kamijoni, ki se zelo počasi 
prebijajo skozi blato v divjini. Eden je 
bil ugasnjen sredi ozke blatne ceste in 
ni nameraval nadaljevati poti. Tone se 
je dogovoril in ga na tesno obšel, mi 
smo mu s telefoni in lučkami pomagali 
svetiti ob strani. Naslednji dan smo po 
maši ob sedmih, ko se je že zdanilo, 
nadaljevali pot. Še isti dan smo prispe-
li v Befotako! Umili smo blatne čevlje 
in se preoblekli v sveža oblačila, čakala 
pa nas je množica otrok, ki se je želela 
igrati z nami. Vzklikali so ‹vazaha!›, kar 
pomeni ‹belec, delodajalec›. Za njih 
smo takoj postali vodje, ne glede na 
to, da smo bili drugačni, nepoznani, 
Tone pa je že dolgo njihov neformal-
ni vodja. Ljudje ga dobro poznajo 
in tudi mi smo se počasi privadili na 
njegov misijonarski značaj v divjini. (se 
nadaljuje)

25. septembra bo popoldne ob 16.00 
v Begunjah pri Cerknici pogrebna sv. 
maša za žrtve iz Krimske jame. Sv. 
mašo bo ob somaševanju duhovnikov 
vodil upokojeni nadškof dr. Anton 
Stres. Tudi obisk take slovesnosti gov-
ori o našem usmiljenju!

Naša dekanija Cerknica pripravlja 
svetoletno romanje v božjepotno 
središče Čatež – Zaplaz v soboto, 1. 
oktobra. Odhod avtobusa z Blok, če 
bo dovolj prijav, ob 7.30 ali iz Cerknice 
ob 8.00.


