– November 2016 –
VSI SVETI

tor

1

SPOMIN VERNIH
RAJNIH

sre

2

Viktorin

čet

3

8:00 Fara
18:00 Fara
19:00 Sv. Trojica

pet

4

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

starši Otoničar, Ulaka, obletna
Jaklič, Ravnik
Franc Pintar, darovali vaščani




Zaharija in Elizabeta

sob

5

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Mariji na čast
Frančiška Škrabec



obhajanje bolnikov od 9,00 dalje

32. ned. med letom
ZAHVALNA

ned

6

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Ponikvar, obletna
Stanislav Žnidaršič, Strmca

A. Hiti, S. Kraševec
V. in Ž. Pešič

Ernest

pon

18:00 Fara

v zahvalo za ugoden izid





Bogomir

tor

18:00 Fara

Franc Pintar, 30. dan

posv. lat. bazilike

sre

18:00 Fara

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

Leon Veliki

čet

Martin

pet

Jozafat

sob

33. ned. med letom

ned

Lovrenc
TEDEN ZAPOROV

pon

Albert Veliki

tor

Marjeta Škodska

sre

Elizabeta Ogrska

čet

Karolina

pet

Matilda

sob

1. petek

ned. KRISTUS KRALJ
praznovanje
zakonskih jubilantov

ned

darovanje Dev. Marije
TEDEN KARITAS

pon

Cecilija

tor

Klemen l.

sre

Andrej Dung

čet

Katarina Sinajska

pet

Valerijan Oglejski

sob

1. adventna nedelja

ned

Katarina Laboure

pon

Filomen

tor

apostol Andrej

sre

7
8
9
10
11
12
13

Fara
Sv.Trojica
Fara
Sv.Trojica
Fara

7:30 Fara

7:30 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Janez in Marija Kraševec, Jeršanovo
Franc Hrbljan
Karel in Marija Mramor, Slugavo
Marija in Anton Zakrajšek, Škufče







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

za verne duše
za Valetove
po papeževem namenu

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Ravne

Čiščenje v soboto:

Anton Zalar

18:00 Fara

Namre



!!Člani ŽPS na srečanju v Lj od 9-13

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
starši Nared
Zofija Lužar




M. Kraševec, B. Korošec
B. Jerič, T. Jerič

za zdravje
Angela Hiti

19

18:00 Fara

Jože Milavec, Vel. Vrh 9

20

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

Cvirnovi, Runarsko
Intihar Franc in domači
za žive in pokojne farane, zakonski jubilanti

18:00 Fara

Lado Zakrajšek

18:00 Fara

po namenu

18:00 Fara

Modic, Glina

Sv. Tr.: Hrib-Rožanče
Bloke: V.Vrh

sveta maša drugje
sveta maša drugje

7:30 Fara

7:30 Fara

Franc Pintar in +Turk
za duhovne poklice

Čiščenje v soboto:




pri Sveti Trojici – celonočna molitev pred
NAJSVETEJŠIM od 22,15 naprej
!! Člani ŽPS na srečanju v Lj od 9-13





J. Škrlj, A. Ponikvar
M. Kljun, S. Vertačnik

Sv. Tr.: L.vrh-Bočkovo
Bloke: Volčje

19,00 starši veroučencev 7. in 8. razreda

Milka in starši Premrov

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

po namenu
po namenu družine Zakrajšek, Hudi Vrh

18:00 Fara

Franc Lenarčič, 4. obl.

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marjan Košir
Jože Matko in Pepca Prijatelj

18:00 Fara

družina Kranjc

18:00 Fara

po namenu

18:00 Fara

starši in + iz družine Turk

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slugovo-Malni
Bloke: Duh. soseska




K. Kostanjšek, H. Primožič
T. Kljun in V. Kraševec

November 2016

Za vas so že plačali!

mesečno srečanje ob Božji besedi 18,45

15:30 Sv. Trojica

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

28
29
30

obhajanje bolnikov
Bloke-celonočna molitev pred
NAJSVETEJŠIM po večerni maši

Terezija Kotnik in družina

18:00 Fara

27

Bloke in Sveta Trojica

Jože Rudolf, umrl pred 2 tedni v Clevelandu

14
15
16
17
18

21
22
23
24
25
26

OZNANILA

/
T. Primožič, J. Kraševec
V. Kraševec, K. Kraševec
I. Kraševec, A. Nared
B. Zakrajšek, S. Rot

Predstavljam si naslednjo situacijo:
Stojim na banki. Pri sebi imam zadolžnico. Stopim k okencu. Tam stoji
prijazen možakar s prikupno kravato.
Ko preleti mojo zadolžnico, se tresem
po vsem telesu. Potem priznam, da
dolgov žal ne morem odplačati. Čisto
sem na koncu … Kaj naredi možakar
na okencu? Dvigne pogled, mi prijazno pogleda v oči in raztrga zadolžnico,
tako da od nje ostanejo le še drobceni
koščki. »Nič hudega,« reče, »za vas so
že plačali.«
Tako deluje spoved: »Za vas so že plačali …« – Jezus je plačal zame! Ja, res je
nepojmljivo, ampak Bog se je pred dva
tisoč leti v resnici postavil na glavo, da
bi odplačal naše grehe. Ko neko podjetje plača drese kaki nogometni ekipi,
direktor podjetja seveda zahteva, da
nogometaši v zameno na dresih nosijo
ime podjetja in na ta način seveda
podjetju povečujejo prepoznavnost
in profit. Bog razmišlja popolnoma
drugače. Bog to dela iz ljubezni. Bog je
ljubezen. In ljubezen ni preračunljiva in
nikakor ne gleda le na lastno korist.

Dokler živimo, se borimo,
dokler se borimo, je to znamenje,
da nismo podlegli
in da v nas prebiva dober duh.
Če ob smrti ne boš zmagovalec,
bodi vsaj bojevnik.
(sv. Avguštin)

In iz te ljubezni te Bog vabi, da se tudi
ti opogumiš in opraviš sv. spoved; prosi
ga za odpuščanje tistega, kar ni bilo
ravno zgledno v tvojem življenju, pa
četudi ti je že tolikokrat spodletelo v isti ali podobni situaciji.
Bog v vsej zgodovini človeštva ni zavrnil še nikogar, ki ga je prosil odpuščanja. To
ni samoumevno, če pomisliš, kako bi se odzval ti, če bi npr. tvoj prijatelj vedno
znova počel isto sr…. . Opravičil bi se ti, ti bi mu odpustil, on bi to ponovno naredil – v nekem trenutku ima vendar vsakdo poln kufer.
Bog ne. Ne pozabi: Bog je ljubezen!		
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Po: Youcat – spoved

Poročilo o oktobrski seji ŽPS Sveta Trojica
V pogovoru smo takole modrovali:

1. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da ljubezen v zakonu raste?
- Da si vzamemo čas drug za drugega.
- Se povabimo na zmenek enkrat na mesec.
- Nujna skupna molitev, reden osebni pogovor, medsebojna podpora v težavah
in preizkušnjah.

Otroški pevski zbor vabi

Na naši prvi pevski vaji se nas je zbralo 17, pa so še mnogi drugi obljubili. Veseli
smo vseh šolarjev, posebej 1. in 2. razreda, ker nas preproste in iskrene pesmi
najbolj navdušijo. To nedeljo, 30. okt., bo izjemoma pevska vaja po maši, ki je ob
10; drugače pa se bomo zbirali ob sobotah ob 11. uri.

- Odsotnost pogovora, pomanjkanje časa; Ker se ne znamo poslušati (ne slišimo,
kaj nam zakonec želi povedati). Ker ni odpuščanja, ni dovolj zaupanja, ni molitve, se premalo poznata.
3. Katera so preprosta, vsakdanja dejanja, s katerimi zakoncu/osebam, ki so nam
blizu, pokažemo, da jih imamo radi in jih spoštujemo?

Zakonci – pričevalci.

- da opravimo dela, ki jih običajno ne, iščemo pogovor, pozornost do zakonca,
- molitev, da ugotoviš, kaj si želi (branje med vrsticami)
- si vzameš čas za zakonca, znaš pohvaliti, se zahvaliti, znati reči rad te imam
4. Kaj so izzivi parov in družin v trojiški župniji?
- pot na delo je daljša, oddaljenost od šole, cerkve, trgovine, uradov
- pot in čas za obisk kulturnih prireditev (gledališče, kino …) sta daljša
- mnogi poleg službe opravljajo delo na kmetiji
- različne dejavnosti v prostem času, otroci zaposleni tudi na kmetiji
- otroci se učijo osnovnih, vsakdanjih del
5. Problem otrok, ki se pripravljajo na prejem prvega svetega obhajila, birme:
odsotnost pri verouku oz. pri nedeljski sv. maši; kot da nalog ni treba delati,
pretirano pričakovanje darov ob zakramentih. Otrok ne more prejeti zakramenta, če o tem ni poučen. Če so ga starši vpisali k verouku in želijo, da otrok
prejme zakrament, se morajo za to potruditi. G. župnik išče način, kako staršem
to razložiti oz. jih spodbuditi.
Brat Luka bo imel naslednje leto novo mašo. V pripravi na ta dogodek se povabi
kapucine tudi k Sveti Trojici. ŽPS Sveta Trojica se strinja, da povabimo brata Luka
na ponovitev nove maše k Sveti Trojici.
Ponovno oživimo praznovanje kvaternih nedelj z molitvijo za rajne na pokopališču po nedeljski sv. maši.
V ‚‘župnijski‘‘ drvarnici je potrebno pospraviti in zložiti drva in vse ostalo, da se bo
lahko prišlo do polen. Čim prej!.
Dogovorili smo se, da bomo imeli pred sejo ŽPS sveto mašo. Naslednje srečanje
bo tretjo sredo v novembru. M. Ž.
/podobno smo se pogovarjali na Blokah/

ŽPS Bloke

Mesec november je namenjen molitvam za rajne, darovanju odpustkov, obisku
pokopališč in grobov. Ni toliko pomembno prinašanje cvetja in prižiganje sveč,
pač pa naj naše srce gori ob hvaležnem spominu na rajne.

Naprej oddane sv. maše

Za naprej oddane sv. maše so darovali: za Franca Hrbljana so darovali po eno sv.
mašo: Mihelčič, Grahovo; Zdenka Škof, Dolenja vas; Tina Košir, Grahovo; Casermanovi, Cerknica; Dobravec, Velike Bloke; Milavec, Runarsko; Gregorjevi, Velike
Bloke; Dondič, Velike Bloke; Govednik, Cerknica; Koščakovi, Velike Bloke; Marjan
Kraševec, Ulaka; France Hribar, Studenec; Jože Mišič 1x dar N. N.; Franc Pintar, 1x dar
Resnik; 3x dar N. N.; 1x dar Francka Belaj. Ob pogrebu so domači darovali za cerkev.

Zakonska skupina

21 parov, ki so različno dolgo poročeni, je pripravljeno spregovoriti o svoji življenjski poti. Niso najlepši, ne najbolj izobraženi, ne najbolj pametni in ne najbolj
idealni oz. pobožni ter nimajo vsi po 10 otrok; toda življenju so rekli ‚da‘ in dovoljevali vinogradniku, da jih je tu in tam ‚privezal ob palico, jih okopal, jim pognojil
oz. jih obrezal‘. Ni bilo vedno prijetno, toda znašli so se v ljubečih rokah ‚živega
Boga‘. Razmišljamo, da bi kak par povabili med nas ob praznovanju naših letošnjih zakonskih jubilantov, ki jih še pričakujemo, da se prijavijo k zahvalni maši. /ga.
Martina I. 031 652458/.

Miklavž nas bo obiskal …

… pri Fari 4. decembra pri maši ob 10. uri. Otroke vabi, da bi mu kaj narisali, se
naučili kakšno pesmico ali molitvico ALI OBLJUBILI KAKŠNO DOBRO DELO!

Madagaskar III.

Ogledali smo si še njegov bolniški sklop ‚Ampitafa‘, kar pomeni ‚privaditi se‘. Od
tu se nam je mudilo naprej. Želeli smo priti še pred temo, ker je potem vožnja
zelo naporna, ampak nam to ni uspelo. Vozili smo se s sestrami Malgašinjami
in se nismo znali pogovarjati z njimi, razen v francoščini. Najhuje je bilo, ko smo
se ob enih ponoči zakopali in nasedli na skalo, na cilj smo prišli šele okoli štirih
zjutraj. Tam smo pravzaprav samo čakali dva dni, da smo nadaljevali pot na zadnjo postojanko, k Janezu Mesecu z Jesenic. Pri njem je bilo najtopleje in ni bilo več
znakov tamkajšnje zime. Bili smo v bližini morja. Na oratorij je prišlo največ, okrog
500 otrok. Ker je bil to naš zadnji oratorij, smo bili v marsičem že izkušeni in smo
prosili, da bi imeli pomočniki – kateheti boljše priprave. Tudi mi smo znali nekaj
stavkov več in smo se z otroki lažje sporazumeli. Kateheze so uspele najbolje,
otroci so bolje sodelovali, ker so kateheti dovolili delati vsem, ne samo starejšim. To je bil dober korak naprej. Spoprijateljili smo se z laiškim misijonarjem
Matevžem Strajnarjem, ki je živel tam, in veliko prepevali, tudi z otroki. Otrokom
bi morali razdeliti majice, vendar smo jih imeli 100 premalo. Da ne bi povzročali
slabe volje, jih nismo dali nikomur, ampak smo jih pustili misijonarju. Nekateri so
še nekaj ur po koncu čakali nanje, vendar jim nismo mogli ustreči. Po poslednjem
oratoriju smo bili prosti. Imeli smo 10 dni na voljo, da si še kaj ogledamo in prepotujemo okoli 500 km do letališča. S seboj smo vzeli še 3 nove prijatelje domačine
(2 bogoslovca in enega, ki se sam rad uči govoriti slovensko), ki so nam pomagali,
da smo se dogovorili za prenočišča in prevoz. Izkušnja je bila nepozabna zaradi
celote – našega dela in potovanja. Moja izkušnja je, da povsem drugače doživljaš
svet, ki ni že vnaprej določen (z vsakdanjim urnikom), ampak ga doživljaš vsak dan
sproti. Nove nevarnosti, ki jih drugače ne občutiš, pa te naredijo pogumnejšega.
Ničesar ni večjega od vere, ki te varuje tudi sredi noči na blatni cesti, ko ti je
slabo in si osamljen, ko je cela skupina prestrašena, ali pa ki te razveseli, ko vidiš
množico hvaležnih obrazkov. Hvala vam, ker ste me podprli, še naprej tako pridno darujte za misijone, ker je tam en evro vreden veliko več kot pri nas, in upam,
da bo šel še kdo izmed nas k tem našim preprostim bratom in sestram. Molimo
zanje. /zaključeno/

Snuje se nova zakonska skupina, če poznamo kakšen par, ki bi se želel vključiti,
ga povabimo.
· 2 ·

32. nedelja med letom – C
Zahvalna nedelja
6

Tisti pa, ki bodo vredni,
da dosežejo oni vek in
nov
vstajenje od mrtvih, se
ne bodo ženili in ne možile, zakaj
tudi umreti ne bodo mogli več;
enaki so namreč angelom in so
Božji otroci, ker so otroci vstajenja.

Za pokojne molitev očenaš in maše za duše v vicah

Že nekaj dni je na naših stranskih oltarjih pri Fari in pri Sveti Trojici košarica z listki,
kamor lahko napišete imena tistih, za katere želite, da vsa cerkev skupaj moli
‚očenaš‘, /zanje bomo molili tudi pri molitvi ‚rožnih vencev‘ na 1. nov. ob 17.30.
Na drugi strani pa je košarica, kamor lahko prispevate za maše za duše v vicah.
Tudi to je delo usmiljenja!

2. Katere ovire zavirajo rast ljubezni v zakonu?

Andrej

Mihaela Drobnič

· 3 ·

30. november – Bil je

ribič iz Kafarnauma,
brat Simona Petra.
Jezus ju je poklical,
ko sta ribarila v Tiberijskem jezeru, z besedami: »Hodita za menoj
in naredil vaju bom za
ribiča ljudi!« Večkrat
je omenjen v evangelijih, pri pomnožitvi
kruha, kot spremljevalec Grkov, ki so se
hoteli srečati z Jezusom. Ni znano, kje je z
mučeništvom zapečatil
svoje življenje, najverjetneje v Ahaji. Njegove
relikvije so iz Partrasa
prenesli v Carigrad
leta 357, potem pa v
Amalfi. Njegovo glavo
so leta 1462 prenesli v
Rim. Papež Pavel VI. jo
je vrnil Grkom. Sv. Andrej je zavetnik Rusije
in Škotske.

(prim. Lk 20,27–38)

33. nedelja med letom – C
Tedaj jim je govoril:
»Vstal bo narod zoper
nov
narod in kraljestvo
zoper kraljestvo; veliki
potresi bodo in kužne bolezni in
lakota po mnogih krajih; grozote
bodo in velika znamenja na nebu.
Pred vsem tem pa bodo stegnili
roke po vas in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili
zaradi mojega imena pred kralje in poglavarje. Zgodilo
pa se vam bo to v pričevanje.

13

(Lk 20,5-19)

Nedelja kristusa kralja – C

Posmehovali so se mu
tudi vojaki, ki so pristopali in mu podajali
nov
kisa ter govorili: »Če si
ti judovski kralj, se reši!« Bil je nad
njim tudi napis, pisan z grškimi, latinskimi in hebrejskimi črkami: »To je judovski kralj.«

20

(Lk 23,35–43)

1. adventna nedelja – A
Nedelja karitas

Čujte torej, ker ne
veste, katero uro pride
vaš Gospod. To pa venov
dite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride
tat, čul in bi ne pustil spodkopati
svoje hiše.« Zato bodite tudi vi
pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne
mislite, bo prišel Sin človekov.

27

»Celo Bog ne more
pomagati tistemu, ki
mu ni dal prostora.
Biti moramo popolnoma izpraznjeni, da
ga spustimo noter,
da lahko dela, kar
hoče.«

(Mt 24,37–47)

sv. mati Terezija

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
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