1
2

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Zofija Otoničar
za duh. poklice

sob

3

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

na čast Sv. Trojici
Franc Hrbljan

ned

4

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Kraševec, obl
Viljem Milavec, obl.

18:00 Fara

Angela Ivančič

18:00 Fara

starši Mikelj in sorodniki

18:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in zahvalo za obe novi maši

8

8:00 Fara
16:00 Sv. Trojica
17:30 Fara

za mamo in očeta
za +trojiške pevce
Franc Pintar

9
10

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

v zahvalo
+Žerjavovi, Runarsko

18:00

Fara

Jože Rudolf, u. v Clevelandu

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

Fara
Sv. Trojica
Fara
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Anton Intihar, 30. obl.
Marija Srnel, V. Bl. obl.
slavljenje, maša za notr. ozdravljenje in molitve

Marija Klementina

čet

prvi petek–Natalija

pet

prva sobotaFrančišek Ks
2. adv. nedelja
Savo

pon

Miklavž

tor

Ambrož

sre

BREZMADEŽNO
SPOČETJE D. M.

čet

Valerija

pet

Loretska MB

sob

3. adv. nedelja

– December 2016 –

ned

D.M. iz Gvadalupe

pon

Lucija

tor

Janez od križa

sre

Krizina in Antonija

čet

Albina; božič.
devetdnevnica

pet

Lazar iz Betanije,
devetdnevnica

sob

4. adv. nedelja

5
6
7

11
12
13
14
15
16

7:30 Fara

po namenu





OBISK BOLNIKOV OD 9,00 NAPREJ: Studeno, V. Bloke, Sv. Trojica
obisk bolnikov od 9,00 naprej: Nova v., Metulje, H. Vrh, Studen …
celonočna molitev v kapeli



Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lovr.-Zales; Bloke: Ravnik





T. Primožič, J. Kraševec
K. Kraševec, B. Zakrajšek

Mesečno srečanje ob Božji besedi, ob 18,45

December 2016
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: H. Vrh



I. Kraševec, A. Nared
S. Rot, M. Ivančič

Zofija Lužar

19:00 Fara

Ana Škrabec

Ne bodi neučakan,« je odvrnil oče, »če si ga tako želiš, se ti bo gotovo razodel.«

19:00 fara

+Šuštarjevi, Runarsko

7:30 Fara

Ko je nekega večera deček sedel pri mizi, je v hišo stopil berač. Bil je blaten od poti in
njegova obleka je bila razcapana. Njegov obraz je bil poln gub in na upognjenem hrbtu
je nosil težak tovor. Ko je hotel breme odložiti, mu je deček osorno dejal: »Kaj pa delaš?
Ali misliš, da si prišel v gostišče?«

za dr. Anzeljc in Car

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za družine
+Lenarčič



po 22,15 molitev v župnišču Sv. Trojice

ned

18

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Micka Štrukelj, obl.
Frančiška Milavec




K. Kraševec, Z. Korošec
J. Namre, U. Ulčar

Anastazij
devetdnevnica

pon

19

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Stane Rožanc
Angela Hitij

Evgen
devetdnevnica

tor

20

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

po namenu
Angela in +Ivančič

sre

21

16:00 Sv. trojica
18:00 Fara

za duh. poklice
Franc Hribar, obl.

Frančiška
devetdnevnica

čet

22

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

v zahvalo
za žive in +Intihar in Mišič

Janez Kancij
devetdnevnica

pet

23

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Pirman, Mramorovo in st. Bavdek
Ado in st. Zabukovec

Adam in Eva,
I. sv. večer

sob

24

18:00 Fara

Frančiška Rot in vsi iz dr. Ponikvar, Benete

25

0:00
0:00
8:30
10:00

za žive in pokojne farane obeh župnij
za duše v vicah
starši Seljak
dr. Milavec

Štefan

pon

Janez ev.

tor

Nedolžni otroci

sre

Tomaž Beket

čet

SVETA DRUGŽINA

pet

Silvester

sob

Nekoč je živel dober judovski učenec, ki je imel vročo željo, da bi videl preroka Elija.
Prosil je očeta, da bi mu ga pokazal. Oče mu je dejal: »Če se boš pobožno in vztrajno
poglabljal v postavo, ti zagotavljam, da ga boš vreden videti.«

19:00 Fara

17

ned

Pričakovati Gospoda
Sin se je z vso vnemo vrgel na študij svetih knjig in jih je nekaj tednov prebiral dan in
noč. Potem je stopil pred očeta in mu dejal: »Storil sem, kar si zahteval od mene, toda
Elija se mi ni razodel.«

brat in sestra Seljak
Tone in Verena Oražem

BOŽIČ–
GOSPODOVO
ROJSTVO

Bloke in Sveta Trojica

OBISK SV. MIKLAVŽA OB 17,00 V CERKVI

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Peter Kanizij
devetdnevnica

OZNANILA

Fara
Sv. Trojica
Sv. Trojica
Fara

26
27
28
29
30

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

31

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Glina

»Ne, ne še,« je odvrnil sin.
»Ali ni bilo nocoj nikogar sem?« je vprašal oče.
»O ja, pred kratkim je bil tukaj neki klatež s težko prtljago,« je povedal sin.
»In si ga lepo sprejel?«
»Ne, nisem.«

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: domači
Bloke: domači






A. Ponikvar, B. Zgonc
R. Žgajnar, T. Kraševec
M. Žgajnar, M.Ponikvar
S. Vrtačnik, H. Knavs

za srečne družine
za blagoslov v družini

17:00 Fara
23:00 Fara

Zofija Lužar
v zahvalo

Od takrat si je sin zadal kot sveto dolžnost, da bo sprejel vsakega popotnika, ne glede
na to, kakšne zunanjosti je. Bil je prepričan, da s takim ravnanjem sprejema samega
preroka Elija.

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

In letošnji advent je namenjen prav temu: da sam naredim korak več v odnosih do
sebe, dela in ljudi, ki so mi blizu.
Blagoslovljen čas priprave je lahko z več miru, veselja, potrpežljivosti, iskrenosti,
dobrote, organiziranosti, reda, nasmeha, časa za otroke, korajže za odločitve, povabilo žene na randi, moža pa na …

sv. maša drugje

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Zakaj pa ne? Mar nisi vedel, da je to Elija? Žal je sedaj prepozno.«

Kristus nam je pokazal, da ga srečamo v svojih bližnjih: naših domačih, sosedih in
sodelavcih, v ubogih in vseh, ki so v stiski. Imamo pa še eno nalogo: da z dejavno
ljubeznijo Kristusa naredimo vidnega vsem ljudem, s katerimi živimo in se srečamo.

sv. maša drugje

starši Marolt, V. Vrh

»Ne, ne moreš ostati tukaj. Oče ne dovoli, da bi prihajali v našo hišo klateži s svojo
umazano ropotijo.«
Popotnik je zavzdihnil, si oprtal tovor in odšel. Uro pozneje se je vrnil oče in sina vprašal:
»Ali si že srečal preroka Elija?«

za duše v vicah
Alojzij Turk, obl.

18:00 Fara

»Zelo sem utrujen,« je popotnik bolj izdahnil kot rekel. »Dovoli , da se tu vsaj malo
odpočijem, potem bom poiskal prenočišče.«

Čiščenje v soboto:
Ob 18,00 novoletna večerja za može,
prijava župniku do Božiča.

Sv. Tr.: Št.-Andr.
Bloke: Nemška vas

Prisluhni srcu in Duh, ki veje ti bo dal idej kolikor hočeš. A odgovoriti zmoreš le TI
sam. To je TVOJA SVOBODA. Jo sprejmeš ali zavržeš, pa je TVOJA ODLOČITEV.

· 1 ·

Večne zaobljube v Vipavskem Križu in diakonsko
posvečenje v Ihanu

Kar nekaj Bločanov se je udeležilo obeh velikih slovesnosti. Prav je tako! Lepo je,
če čutiš molitev, ki prihaja od vseh, ki se te spomnijo. Če čutiš, da stoji župnija s
teboj, da te na tvoji poti podpira in se veseli s teboj.
Večne zaobljube redovni skupnosti kapucinov so bile javna podaritev brata Luka
in brata Mira Bogu. Oba sta se mu izročila že mnogo prej, ob svoji osebni podaritvi, ko sta vsak zase izrekla svoj »Hočem biti vedno tvoj!«. V Vipavskem Križu
je bilo nadvse slovesno, vsa župnija je praznovala svoj žegnanjski dan. Tu so bili
Lukovi in Mirovi sorodniki, prijatelji ter župljani iz župnij, od koder prihajata oba
brat kapucina.
Na slovesnosti v Ihanu pa smo doživeli čudovit obred podaritve brat Luka Modica
in Tineta Povirka Cerkvi, po kateri prihajata oba nova diakona v služenje ljudem.
To pomeni, da smo mi župljani na župnijah bogatejši za dva človeka, ki sta pripravljena na darovanje nam – ljudem.
Podpirajmo našega brata Luka še naprej z molitvijo! Spomnimo pa se tudi drugih
duhovnikov in vseh bogoslovcev, ki so še na poti k duhovništvu.
S tem, da je brat Luka izpovedal večne obljube Bogu in prejel red diakonata, lahko
po božji milosti računamo, da bo poleti v naši župniji nova maša. Kot neke vrste
povabilo k temu velikemu dogodku bo obiskal naši dve župniji nekdo iz njegove
redovne skupnosti ter nas v tem adventnem času nagovoril. To se bo zgodilo pri
vseh treh nedeljskih mašah na drugo adventno nedeljo, 4. decembra. Naš gost
bo razmišljal ob izzivalni misli Kako, čemu, zakaj naj Bogu /bolj/ zaupam?

Ob obisku članov ŽPS Bloke in Sv. Trojice
v Ljubljani 12. in 19. novembra

Živimo v času, ko se veliko parov odloči za razvezo, kar prinese veliko žalost, razočaranje in bolečino. Ko zaradi takšnih in drugačnih razlogov pride do ločitve,
imajo ti pari poleg svojih včasih tudi velike težave s sosedi in znanci, saj slednji
poleg vse bolečine širijo laži in neresnice. Tako par izgubi tudi najmanjšo možnost,
da bi se spravil med seboj, v njuna srca pa se zaseje še več bolečine in sovraštva.
Med nami je premalo sočutja, strpnosti do drugače mislečih in drugače živečih.
Vsak pri sebi bi se moral vprašati: „Kaj pa, če bi bil jaz na njenem/njegovem mestu?“
V tem času je NORMALNO, da se pari prepirajo in se cele dneve ne pogledajo in
med seboj ne spregovorijo niti besede, SAMOUMEVNO, da zakonec vse naredi za
nas. In seveda je NORMALNO, da se ločiš. NE, NI NORMALNO IN NI SAMOUMEVNO! Vsak dan posebej se potrudimo, da opazimo ženo/moža, ji/mu namenimo
poljub, objem, pogled v oči, saj oči vse povedo, in poklonimo vsaj en kompliment.
V očeh se bo zopet prebudil žar in naš zakon bo zaživel.
Ne bodimo tako NORMALNI, ampak ŽIVI in obkroženi z LJUBEZNIJO!
Nadja Govednik

Srečanje staršev šolarjev 7. in 8. razreda

Udeležila se ga je približno četrtina staršev. Vemo, da so prvi vzgojitelji in učitelji
vere starši, kateheti smo le časovno zelo skromni in malenkostni pomočniki. Dejansko so krščansko vzgojo za svoje otroke Bogu obljubili starši ob obredu cerkvene
poroke in ob podelitvi krsta tem otrokom. Kaj je tisto in kako naj bi otrokovi starši
živeli, da bosta Božja prisotnost in Božje otroštvo, ki se pri krstu podari otroku,
zaživela in postala vidna v otrokovem vsakdanjem življenju? Starši so na prvo
mesto postavili svojo molitev, prejemanje in obiskovanje zakramentov, zgled vere
staršev, branje Svetega pisma ter spodbujanje in uvajanje v dobra dela.
V drugem delu smo prebrali priliko o desetih devicah, ki pričakujejo ženina /Mt
25,1-13/. Preudarne so vzele s seboj v posodicah dodatno olje za svoje svetilke,
nespametne pa ne. Ko so ga šle kupovat, so zamudile prihod ženina in vrata na
slovesno gostijo se za ženinom zapro. S svojim vedenjem so nespametne device
pokazale, da se niso ustrezno pripravile na ženinov prihod in poseben čas, ki bi
ga lahko preživele z njim.
· 2 ·

Sprašujem se, ali s svojim redkim obiskovanjem ali celo neobiskovanjem nedeljskih maš, nedelanjem domačih nalog, brez razmišljanja in branja Svetega pisma,
ne bo naših šolarjev doletelo isto. Saj vemo, da športni trener tudi ne bo dolgo
časa v klubu gledal nekoga, ki ne bo prihajal na trening /ali zelo redko/, med
tednom ne bo zbiral kondicije in ne poslušal navodil, kako naj oblikuje in vadi
ustrezne športne veščine. Bo dovolj ¾, 2/3 ali 3/5 prisotnost? Kaj pa resnična
želja, prizadevnost in osebna odločitev posameznika? Ali gre ob prejemu zakramentov predvsem za pričakovanje darov, nagrad, obdarovanja, brez osebnega
prizadevanja?

Praznik Marijinega brezmadežnega spočetja

8. decembra bomo obhajali praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, v katerem verujemo, da se je Marija rodila ‚brez madeža izvirnega greha‘ in da po
posebni božji izbranosti tudi v življenju nikoli ni izgubila svoje svetosti, svojega
prijateljstva z Bogom. Obiščimo jo pri sv. maši: ob 8.00 in 17.30 pri Fari ter ob
16.00 pri Sveti Trojici.

Božična devetdnevnica

Vršila se bo v času od 16.–24. decembra. Vsak večer bomo spremljali Marijo na
njenem romanju v Betlehem, morda pa jo bo kdo želel povabiti po maši domov na
družinsko molitev. Pri verouku smo prejeli adventne koledarje, za vsakodnevno
branje in družinsko molitev ob adventnem vencu. Naj bo to družinsko, skupno,
veselo. Ob vsem tem pa tudi načrtujmo, kako bomo pripravili družinske jaslice,
nabrali pravočasno ustrezne pripomočke, storže, mah, razne veje, skale …

Podelitev sv. pisma: prvoobhajancem, birmancem

Naši šolarji 2. razreda, ki so se ravnokar naučili brati, so prejeli poseben dar svojih staršev: Sveto pismo Nove zaveze. Zdaj ga prinašajo k verouku, si označujejo
stavke in se učijo posameznih izrekov. Kakšen dar! Besede samega Boga lahko
ponavljajo in se ob tem z uresničevanjem teh besed učijo živeti Božjega življenja.
Na prvo nedeljo v decembru bodo med sveto mašo ob 10. Sveto pismo Stare in
Nove zaveze prejeli šolarji 7. in 8. razreda ter nato skupaj vpričo staršev in vse
župnijske skupnosti izpovedali vero.

Adventni čas

Ob večerih v adventu, ko se bomo skupaj z otroki zbrali
ob prižganih svečkah adventnega venčka in poslušanju
adventne zgodbe, nam bo spregovoril sam Jožef, ki
pripoveduje zgodbe Jezusu. Zgodbe je spisal in posnel
dramski igralec Gregor Čušin.

Ob zahvalni nedelji

Zahvalna nedelja je priložnost, da svojo hvaležnost do Boga in bližnjega še
razširimo, utemeljimo, hkrati pa tudi drugim ponudimo priložnost, da si prisvojijo
zavestno držo zahvaljevanja. Kako težko mi je, ko kdo od šolarjev po končanem
verouku pokliče domov: »…Si doma, prid' me iskat, se mi mudi«. Nobene besede
'ali je mogoče, imaš možnost, ali prosim' se ne sliši. In koliko je priložnosti za
zahvaljevanje. Pismo Ef pravi: zahvaljujte se vedno Bogu za vse v imenu Jezusa
Kristusa. Za vse, ne le za sodelavce pri liturgiji, kot so tisti, ki čistijo in krasijo,
posamezni pevci in skupine, ministranti in kitaristi. Pa tisti, ki prižigajo sveče, jih
napolnjujejo s tekočim voskom. Ob bližnjem snegu bo dovolj priložnosti za ročno
kidanje, pa hvala tudi vsem, ki pridete z večjimi stroji. Ob kakšni posebni slovesnosti se slišijo tudi pritrkovalci. Pa hvala vsem sodelavcem pri izdajanju Oznanil,
organiziranju raznih romanj in prireditev. Pa takrat ko župnikov avto obtiči sredi
ceste v okvari ali zaradi preveč snega na strmem predelu… in se ustavi nekdo ter
ponudi in omogoci rešitev, ali celo posodi avto …
Res hvala vsem in vsakomur tudi za dar bire, za konkretne oblike, ko se pojavi
polna košara, ali ob odhodu od hiše, kdo še kaj da za na pot, pa drva za kurjavo…
župnik
Naj res Bog obilno vsakemu povrne tam, kjer vi potrebujete!
· 3 ·

Silvester

2. adventna nedelja – A

4

Jaz vas krščujem z vodo, da
dec
bi se spokorili; ta pa, ki pride
za menoj, je močnejši od mene in jaz
nisem vreden, da bi mu obuvalo sezul;
on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem.
(Mt 3,1–12)

31. december – O življenju

sv. Silvestra je ohranjenih
veliko zgodb in legend,
manj
pa
zanesljivih
zgodovinskih
podatkov,
čeprav je vodil Cerkev
v prelomnem obdobju
njene zgodovine – v času,
ko je cesar Konstantin
dal kristjanom v rimskem
cesarstvu svobodo in enakopravnost. Med vladanjem papeža Silvestra I. je
Cerkev notranje najbolj
ogrožala zmota, ki jo je
širil Arij: oznanjal je nauk,
da je Logos (učlovečena
Beseda) stvar Očeta, s
čimer je tajil pravo božanstvo Kristusa. Silvester pa
je nekaj posebnega predvsem zato, ker je eden
prvih svetnikov, ki niso bili
mučenci.
Upodabljajo ga s papeškim
križem in tiaro, z angeli in s
knjigo. Svetnik je zavetnik
domačih živali in priprošnjik za dobro krmno letino.
»Postal je to, kar smo
mi, da bi lahko iz nas
naredil to, kar je on.«

Brezmadežno spočetje
Device Marije – A

8

dec

Angel ji je odgovoril:
»Sveti Duh bo prišel nadte in moč
Najvišjega te bo obsenčila; in zato
bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin
Božji. Marija je rekla: »Glej, dekla
sem Gospodova, zgôdi se mi po
tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
(Lk 1,35.38)

3. adventna nedelja – A

11

In Jezus jim je odgovoril:
dec
»Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo in hromi hodijo, gobavi se
očiščujejo in gluhi dobivajo sluh, mrtvi se obujajo
in ubogim se blagovest oznanja; in blagor mu,
kdor se nad menoj ne spotakne.«
(Mt 11,2–11)

4. adventna nedelja – A

18

Ko pa je to premišljeval,
dec
glej, se mu prikaže v spanju
Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo,
svojo ženo; kar je namreč spočela, je od
Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus,
zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar
je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: »Glej,
devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval
Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.«

sv. Atanazij Veliki

(Mt 1,18–24)

Božič – A

25

V začetku je bila Beseda in Beseda je
dec
bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. In
Beseda se je učlovečila in se je naselila med nami;
in videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorojenega od Očeta: polno milosti in resnice.
Lk 2,15–20 in Jn 1,1–18

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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