– September 2017 –
Prvi petek

pet

Prva sobota

sob

22. ned. m. l.
(angelska)

ned

Rozalija

pon

Mati Terezija

tor

Zaharija

sre

Regina

čet

Rojstvo device
Marije
Peter Klaver

17:00 Sv. Trojica
1900 Fara

v zahvalo in za blagoslov
Verena, Tone Oražem, Marija Kraševec

2

16:00 Studenec
18.00 Sv. Trojica
19.00 Fara

poroka Manca in Tomaž
Ciril in Frančiška Košir
Viktor Simčič, 8. dan



17,00 otr. zbor; 20:00 farni zbor

3

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Ludvik Štritof
na čast sv. Volbenku + KATEHETSKA MOLITEV




M. Žgajnar in M. Ponikvar
domači

19:00 Fara

Ervin Samida

18:30 Fara

Viktorija Turk

19:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše




po maši srečanje molilcev vseh molit. skupin obeh župnij

4
5
6
7

7:30 Fara

družina Riegel

pet

8

17:00 Sv. Trojica
18:00 Runarsko
19.00 Fara

sob

9

12:30 Ulaka
19:00 Fara

poroka, Melita in Gašper
Rok Zakrajšek in st. starši

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Zvone Kovačič in Frančiška Rot
Mariji na čast, za sosesko

19:00 Fara

Zofija Lužar

18:30 Fara

Stane Drobnič, Nemška vas

19:00 Fara

starši Mazi in Počkaj

7:30 Fara
17:30 Metulje

Jože in Frančiška Rot
Alojzij Lavrič

15
16

17:00 Sv. Trojica
19:00 Fara

za vero
Marija Zakrajšek, Strmca, obl.

19:30 Fara

Janez Zakrajšek, obl. in starši

17

7:00 Fara
8:00 Sv. Trojica
9:00 Fara

23. nedelja m. l.

ned

Bonaventura

pon

Marijino ime

tor

Janez Zlatousti

sre

POVIŠANJE
SV. KRIŽA

čet

ŽALOSTNA M. B.

pet

Kornelij, Ciprijan

1

sob

24. nedelja m. l.

ned

Jožef Kupertinski

pon

Teodor Angleški

tor

Evstahij

sre

Matej

čet

Mavricij

pet

10
11
12
13
14

18
19
20
21
22

Pij iz Pietrelcine

sob

23

25. nedelja m. l.
(Slomškova)

ned

24

Nikolaj

pon

Kozma in Damijan

tor

Vincencij

sre

Venceslav

čet

Mihael, Gabriel,
Rafael

pet

Hieronim

sob

26. nedelja m. l.

ned

25
26
27
28
29
30
1
okt.

ZA BLAGOSLOV VEROUČNEGA LETA
PROSIMO PRI MAŠI NA VOLČJEM



17,00 otr. zbor; 20:00 farni zbor

za žive in pokojne farane obeh župnij
Škrlj in Marija Marolt
Simon Zalar, 9. obletna

18:30 Fara

družina Kranjc, Studeno 8, družina Praznik

19:00 Fara

Antonija Lah, Glina 20, obl.

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

R. Žgajnar in T. Kraševec
domači
ob 17,30 sestanek samo za staršev otrok, ki se zanimajo
za katehezo Dobrega Pastirja ali so otroka tja prvič vpisali

Čiščenje v soboto:


17,00 otr. zbor; 20:00 farni zbor





V. Jerič, F. Seljak
C. Kovačič, R. Marolt
za odrasle ob Sv. pismu

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

 po maši starši 2. razreda

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

dr. Pupis in Pakiž
Jože Ponikvar
Rozalija in Franc Usenik, Vel. Vrh

19:00 Fara

Frančiška Milavec

18:30 Fara

starši, Miroslav in France Zgonc

19:00 Fara

Ivica in Mojca Škrabec

Novost v krščanstvu je v » popolnosti«, ki s strogimi pravili številnih zakonov
in predpisov nima nič skupnega, ampak z dobroto in odpuščanjem, z učenjem
ljubezni do sovražnika in s poslušanjem besede tistega, ki nas ljubi kot oče in mati
in govori v našem srcu.
Krščanstvo ni prisilni jopič, ki nam ne pusti dihati, niti ni steznik, v katerem se
dušimo. V krščanstvu si svoboden.

Krščanstvo ni perfekcionizem. Ni potrebno, da si prvi in najboljši.
Ni treba biti superčlovek.
Krščanska popolnost nima nič skupnega s perfekcionizmom, z natančnim
izpolnjevanjem zakonov.
Vendar, če si v krščanstvu na kaj
vezan, si vezan na zapoved ljubezni!

17:00 Sv. Trojica
Zajčeva Vida
18:00 Velike Bloke starši Modic in Rupar
19.00 Fara
Viktor Simčič, 30. dan
Matija in Jožica Marinček

Krščanstvo ni prisilni jopič

Krščanstvo dopušča človeku, da uživa
življenje. Obstaja pa v njem zakon, ki
zajame vse: to je ljubezen!

starši Kos in Čož

19:00 Fara

Bloke in Sveta Trojica
September 2017

obisk bolnikov od 9,00 naprej
20,15 mladinc, dogovarjamo se za Stično 16. 9.





OZNANILA

obisk bolnikov od 9,00 naprej




Karolina Lenarčič, 30. dan

7:30 Fara

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

st. Otoničar
Tone Urbas
Ivan Modic, 30. dan

19:00 Fara

7:30 Fara

Čiščenje v soboto:

Čiščenje v soboto:


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





I. Kuclar, M. Hiti
M. Zidar, V. Pešič

Sv. Tr.: Štor.-Andr.
Bloke: V. Bloke 21-40

po maši večer za žene

V krščanstvu lahko imaš napake in slabosti. Poklican si, da si dober človek
– lahko pa padeš … padeš sedemdesetkrat sedemkrat.


Človek si želi,
da bi spet prišla taka šola,

Pri krščanskem Bogu je tudi grešnik
dobrodošel. Le kdor nima dobre volje
in se čisto zavestno odloči za zlo, se
sam izključi!

ki nudi dijaku vse, kar potrebuje
za življenje, resna šola, zahtevna.
(Alojzij Šuštar)



Po: Phil Bosmans, Bog – moja oaza.
Po: Tonino Lasconi

Jakob, Marija in Franc Zbačnik

9:00 Fara
12–13
16:30 Fara

na čast SRT
molit. ura duhovnikov
za farane in vse dobrotnike župnije



19:00 Fara

Franc Anzeljc, 10. obletna



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
velika zahvala in prošnja za prave življenjske odločitve
na čast sv. Mihaelu za sosesko




Tekmovanje: prstomet, podiranje koze, odbojka
A. Hiti, S. Kraševec
domači
PO MAŠI SLAVJE PRED CERKVIJO

celodnevno češčenje SRT

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: V. Bloke 41…

Naj nam bo začetek šolskega, veroučnega in
še kakšnega … leta izziv, za iskanje, poglabljanje in
graditev odnosa z Njim, ki nam daje svobodo.
Odkrijmo jo!
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Oddane maše

Za + Karolino Lenarčič je bilo darovano 27 sv. maš, ki bodo oddane v Ljubljani.
Darovali so: sestra Pepca-Loški potok 2x; brat Ivan-Loški potok 2x; soseda Matičeva-Loški potok 1x; Pakiševi-Nemška vas 1x; Parežnikovi-Lavrica 1x; Švigljevi Ivanje selo 1x; Slava Korošec-Jeršanovo 1x; Irena Kraševec-Jeršanovo 1x; Pavla
Urh-Runarsko 1x; Metod Kraševec-Jeršanovo 2x; Marica 1x; Ivanka Špehar-Dane
1x, Barbara Poje-Lož 1x; Zmago Ponikvar-Nemška vas1x; Rojc Alojz-Srednja
vas 1x; Marija Debeljak-Hrib-Loški potok 1x; družina Gabrejna-Unec 2x; družina
Nared-Sv. Vid 3x; družina Grže-Nemška vas 1x; družina Čampa-Nemška vas 1x;
Marija in Tina iz Ljubljane 1x! Viktor Simčič-soseda 1x;

Izlet pod Triglav

15. avgusta popoldne smo se nekateri pevci otroškega pevskega zbora in nekateri ministranti odpravili z gospodom župnikom v Dovje. V župnišču smo se namestili in šli na sprehod po Dovjem, potem pa je bil že čas za spanje. V cerkvi
v Dovjem imajo tudi zavetnika sv. Mihaela tako kot pri nas. Prvi dan smo si šli
ogledat slap Peričnik. Videli smo veličasten slap, sprehodili smo se tudi pod, oziroma za njim. Zvečer smo se igrali različne družabne igrice. Drugi dan smo šli na
pohod v Martuljkovo skupino, na Rajske poljane, kjer stoji Finžgarjeva kapelica.
Ogledali smo si še dva slapova, bila sta lepa, tretjega pa na žalost nismo mogli
videti. Potem smo šli še na sankališče v Kranjsko Goro. Vsi smo bili tako pogumni,
da smo se spustili s sankami. Ker je bil dan vroč, smo se šli kopat v jezero Jasna.
Voda nas je prijetno ohladila.

»… čeprav se tega nisem zavedal, se mi je strah pred njim zarezal do kosti in šele
kot odrasel moški sem v sebi začel odkrivati debel čustveni zid v odnosu do vsega,
kar se je navezovalo na očeta in se je v meni gradil skozi otroštvo in mladost …
tako sem zdavnaj v otroštvu izgubil stik s svojo pristnostjo, občutji, iskrenostjo,
veseljem, živahnostjo. Oče je bil zgolj nekdo, h kateremu me je posadilo življenje,
moja naloga je bila, da ob njem zdržim in mu čim manjkrat pokažem, da se ga
bojim ali sem šibak kot on. V sebi sem zatrl vsakršno kal jeze in žalosti, da bi očetu
dokazal, v kakšni veliki zmoti je s svojim nasilnim in besnim ravnanjem …«
Tokrat bo srečanje v nedeljo, 10. septembra, ob 19,30 v župnišču Bloke /potrebno je naredili drugo nalogo na str. 321/.
Kratka predstavitev knjige:

Morris Cerullo, Zaznamovani za Božji zapovedani
blagoslov – Sem Božji otrok, Založba Ignis 2004
Božji blagoslov je Božja nadnaravna moč, ki jo Bog podeljuje svojim.

Božji blagoslov je veliko večji kakor samo nabiranje svetnega bogastva. Veliko
ljudi je pridobilo bogastvo tega sveta. Imajo bogastvo, vendar nimajo Božjega
blagoslova. Skupaj s svojim bogastvom so si pridobili tudi veliko skrbi. Stalno si
prizadevajo in skrbijo, da bi ohranili svoje bogastvo in da bi ga pridobili še več.
Božji blagoslov prinaša pravo bogastvo.
Gospodov blagoslov bogati, pehanje ne doda ničesar. (Prg 10,22)
Knjigo je mogoče dobiti pri župniku.

Fatimska Marija ob 100-letnici obiskuje
naše slovenske družine

Naši dve župniji sta zadnji v dekaniji. Lani je prišla Fatimska Marija le za nekaj ur,
letos bo za več dni. Od 24.do 30. sept. bo v župniji Sv. Trojice. Kje bo, preskrbi ŽPS
pri Sv. Trojici. 1. do 13. okt. pa je na Blokah. Kje bo, poskrbi ŽPS Bloke. Svoj obisk
F.M zaključi na Blokah 13.10 z litanijami ob 16:00, nato bo sv. maša in ob 17:15 se
FM prepelje v Cerknico, kjer bo zaključna sv. maša naše dekanije ob 18,00.

Ženska skupina

Zaradi interesov, želja, potreb … se načrtuje ženska skupina, ki ima svoje uvodno
oz. informativno srečanje v pon. 18. 9. po večerni maši v župnišču Bloke. Prijavite
se go. Jerci Žnidaršič na 031 667 448 do 15. 9.

Katehetska nedelja
Tretji dan smo si šli ogledat Planico. Videli smo skakalce, ki so trenirali na manjših skakalnicah, mi pa smo šli peš na planiško velikanko. Razgled je bil res super.
Domov smo se vrnili pozno zvečer. Na izletu smo imeli priložnost, da se malo
bolje spoznamo in vidimo kraje, raj pod Triglavom. Vse dni so za nas prijazno
skrbeli župnik Tone, mamica Sonja in prostovoljci. Bilo je res zabavno, malo pa
smo že pogrešali domače. 			
Lena Lah Majkić in Anja Milavec

Stična mladih

V soboto 16. sept., od 9. do 18. ure.
Poglej tudi www.sinoda2018.si in tudi nagradno žrebanje.
Poveži se z mladimi, da se lahko skupaj odpeljemo V STIČNO.

Voščilo ŽPS Bloke

Začetek veroučne šole, Mihaelov semenj z občinskim praznikom /17. 9./ ter celodnevno češčenje SRT /29. 9./ in praznik, zunanje praznovanje farnega zavetnika sv.
Mihaela /1. 10./ so le okvir. Mesec september nas z Marijinim rojstvom spomni, da
smo tudi mi rojeni za nebesa. Veselimo se tega ter z veseljem prihajajmo skupaj.
· 2 ·

Zrelo
očetovstvo

Moška skupina

in blagoslov pred začetkom ver. in šol. leta bo 3. septembra ob 10. uri na Volčjem. Prinesite posebej tiste učbenike, kjer obstajajo težave, napetosti in vam ne
gre. Po maši bo v cerkvi kratko srečanje s starši glede verskega izobraževanja v
naši župniji.

RAZVEDrILO
IZGUBA – Judovski trgovec se pritožuje:
»Vsak dan imam izgubo s to trgovino!« –
»Sveta nebesa, Izak, kako sploh lahko še
živiš?« – »Tako, da imam ob sobotah in
nedeljah zaprto.«
SLOVENŠČINA – Učiteljica je pri uri
slovenščine na tablo napisala stavek:
„Reven moški je umrl zaradi lakote.“ –
„Peter, kje je subjekt?“ je vprašala. „Verjetno na pokopališču!“

BREZDOMEC – To jutro sem sedel na
klopci poleg brezdomca in ga vprašal,
kako je tako končal. – Odgovoril mi je:
»Še prejšnji teden sem imel vse. Kuharja, ki mi je kuhal, mojo sobo so čistili,
oblačila prali in likali, imel sem streho
nad sabo, TV, internet, lahko sem šel
v telovadnico, knjižnico, lahko sem se
šolal.« – Vprašal sem ga, kaj se mu je
zgodilo. Droge, alkohol, ločitev? –“Nič
od tega. Odpustili so me iz zapora.“
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Znamenja

Že od prvih časov krščanstva
se je razširila navada, da so
blagoslavljali predmete ali ljudi
z znamenjem križa. To so naredili tako, da so zarisali znamenje
križa na sebi ali drugih. Zdi se, da
so znamenje naredili najprej na
čelu, počasi pa so ga začeli delati še na ustih in prsih, kot to delamo danes. To imenujemo mali
križ. Tega naredimo npr. pri maši
pred poslušanjem evangelija.
Seveda ima to globok pomen.
Gospoda prosimo, da bi Božja
beseda razsvetlila naš razum, da
bi jo z usti oznanjali in vedno nosili v svojem srcu. Poznamo pa
tudi veliki križ. Pri tem se z roko
dotaknemo čela, nato prsi ter
leve in za njo še desne rame ob
tem pa izgovarjamo: »V imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha.«

Hrepenenje po očetovski ljubezni je
globoko zapisano v srcu vsakega človeka,
tudi odraslega. Še posebej pa so očetovske
ljubezni potrebni otroci in mladostniki.
Otrok ne išče le materine topline in
nežnosti, ampak tudi dobrohotno očetovo
ljubezen, ki mu daje občutek varnosti.
1. zapoved: išči Boga kot očeta

Starševstvo je darovanje življenja po
zgledu samega Stvarnika. Mož in žena z
rojevanjem otrok uresničujeta božji klic:
'… Množita se in napolnita zemljo.' Tu
sodelujeta z Božjo stvariteljsko močjo.
A življenje, ki ga darujeta ni njuno, pač
pa pripada Bogu. Pristna starševska
ljubezen lahko temelji le na doživetju
Boga kot Očeta, ki ljubi svojega Sina z
večno ljubeznijo. Zato je za vsakega moža
odkrivanje božjega očetovstva pogoj za zavesten in zrel odgovor na klic k očetovstvu.
vir: Božje okolje, 1/2017, str.10

Prva kretnja, ko jo duhovnik
naredi na otrokovem čelu pri
krstu, je ta, da mu s palcem
zariše majhen križ na čelu. Za
njim naredijo isto znamenje
starši in botri. Starši tudi pozneje v življenju večkrat na ta način
blagoslavljajo otroka: zvečer,
preden ga dajo spat, ko gredo
otroci v šolo, pred (zlasti daljšim) potovanjem …
Znamenje križa delamo premišljeno, počasi, lepo in spoštljivo.
Ko gremo z roko od čela do prsi
in od enega ramena do drugega, s tem pokažemo, da nas
ljubezen Boga Očeta, odrešilna
smrt Sina in moč ter življenje
Svetega Duha popolnoma objema. Objema naše telo in dušo,
misli in voljo, čute in čustva, trpljenje in vse delovanje.
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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