– November 2017 –
Fara
Sv.Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pok. farane obeh župnij
Franc Mestek, Hiteno 2
Jože Matko, obl.
Marija in Anton Zakrajšek, Škufče
Karel in Marija Mramor

2

8:00 Fara
16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

za verne duše
po papeževem imenu
Stanislav Žnidaršič, Strmca, 9. obl.

pet

3

16:00 Sv. Trojica
17:00 Vel. Bloke
18:00 Fara

za verne duše
Anton Drobnič, 8.dan
Frančiška Škrabec, obl.

PRVA SOBOTA
Karel B.

sob

4

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

31. ned. m. letom
ZAHVALNA
NEDELJA

ned

5

Lenart

pon

Engelbert

tor

Bogomir

sre

Posv. later. bazilike

čet

Leon Vel.

pet

Martin

sob

32. ned. m. letom

ned

Stanislav Kostka

pon

Nikolaj Tavelić

tor

Leopold

sre

Jedert, Jerica

čet

Elizabeta Ogr.

pet

Posvetitev bazilik
Petra in Pavla

sob

33. ned. m. letom

ned

Edmund

pon

darovanje DM

tor

Cecilija

sre

Klemen

čet

Andrej Dung

pet

Katarina Sinajska

sob

KRISTUS KRALJ

ned

MARIJA S
ČUDODEL SVETINJO

pon

Katarina Laboure

tor

Filomen

sre

Andrej

čet

VSI SVETI

SPOMIN
VERNIH RAJNIH
PRVI PETEK
Viktorin Ptujski

sre

čet

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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











Sv.Tr.: K. Kraševec, Z. Korošec
Bloke: M. Ivančič, J. Namre
Sv.Tr.: M. Žgajnar, M. Ponikvar
Bloke: U. Ulčar, M. Ponikvar

za duh. poklice
Zgonc, Radlek 7



17:00 otr. zbor

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

za žive in pok. farane obeh župnij
Ivanka Hiti in sorodniki
Marija in Peter Kraševec




R. Žgajnar, T. Kraševec
A. Ponikvar, B. Zgonc

19:00 Fara

Stane Lužar

18:00 Fara

družina Ravljen in sorodniki

18:00 Sv. Trojica

na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše

7:30 Fara

Franc Zbačnik in starši



17:00 otr. zbor; I.ZAKONSKA SK.

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

za žive in pok. farane obeh župnij
Gregor Petek
Doles, Ravne




V.Jerič, F.Seljak
S.Vrtačnik,H.Knavs

18:00 Fara

Frančiška Milavec



za odrasle ob Sv. pismu

18:00 Fara

starši Pakiž, Benete

18:00 Fara

po namenu

18

Viktor Simčič

19

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

Ana Turk
za žive in pok. farane obeh župnij
starši Dobravec in Nežka Marolt

18:00 Fara

Jože MIlavec, V. Vrh 9. obl

18:00 Fara

Jože Lah

18:00 Fara

za žive in + pevce obeh župnij

27
28
29
30

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lepi Vrh-Bočk.
Bloke: Društvo Zarja

November 2017

Izrazimo hvaležnost
Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug.-Malni
Bloke: Volčje
ob 18:30 MOŠKA SKUPINA

Čiščenje v soboto:


17:00 otr. zbor
II.ZAKONSKA SK.





I. Kuclar, J. Žnidaršič
S. in R. Korenjak

Sv. Tr.: Lovr.-Zales
Bloke: Duhov.soseska

po maši za starše prvoobhajancev

za duše v vicah

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

Klemen Župančič
Anton Drobnič, 30.dan

18:00 Fara

Franc Lenarčič, 5. obl.

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

Ervin Samida in starši Anzeljc
Neža Korošec
za žive in pok. farane obeh župnij; naši jubilanti

18:00 Fara

Miro Ivančič

18:00 Fara

Viktor in Amalija Jerič

18:00 Fara

za duh. poklice

7:30 Fara

Bloke in Sveta Trojica

Milka in Fani Premrov

18:00 Fara

OZNANILA

Prav je, da se vsaj enkrat v letu posebej spomnimo na tisto osnovno lastnost, ki
bi jo moralo imeti naše življenje: na hvaležnost. Morali bi biti hvaležni Bogu; bolj
bi mu morali biti hvaležni! Pa tudi ljudem, saj smo tako odvisni drug od drugega.

18:00 Fara

v zahvalo
Marija Srnel

26

obisk bolnikov od 9:00 naprej
20:15 mladinc

na čast Srcu Jezusovemu
Rafael Škrabec

7:30 Fara

ob 17:00 molitev rožnega venca

obisk bolnikov od 9:00 naprej
PO MAŠI molitev OČENAŠEV
PO MAŠI molitev OČENAŠEV

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

7:30 Fara

ob 16:00 molitev rožnega venca

Jože in Marjeta Rudolf, 2 brata in sestra

16:00 Sv. Trojica
18.00 Fara

20
21
22
23
24
25

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

Na hvaležnost Bogu nas bodo na zahvalno nedeljo spomnile bogato okrašene
slovenske cerkve; ne toliko s cvetjem, ampak predvsem z različnimi pridelki s
polj, vrtov, vinogradov in gozdov, pa tudi z izdelki človeških rok in njegovega
uma, tega velikega Božjega daru. Če morda drugače kaj radi pozabljamo, da bi
se Bogu zahvaljevali za vse prejete darove in za ljudi, po katerih tudi prejemamo
veliko pomoči in dobrega, naredimo to vsaj na zahvalno nedeljo. Storimo to z
dobro mislijo in besedo, posebej pa še z molitvijo, ki nas odpira za globljo povezanost z Bogom, s tistimi, s katerimi živimo tesneje povezani in jim dolgujemo
veliko hvaležnosti, pa tudi z vsemi drugimi ljudmi, s katerimi smo tako ali drugače
povezani, pa jih morda niti ne poznamo. Saj iz vsakdanjega življenja dobro vemo,
kako drugače bi bilo, če bi se vsi potrudili biti hvaležni drug do drugega in bi to
tudi vsaj kdaj pa kdaj pokazali.
Udeležba pri evharistični daritvi na zahvalno nedeljo nas posebej vabi k hvaležnosti za Jezusa, za evharistični kruh, ki se lomi in deli za naše življenje. Ob evharistični mizi se zbiramo kakor velika družina, ki skupaj moli, poje in prejema kruh
življenja. Ali ni to obenem povabilo, da Jezusa povabimo medse tudi takrat, ko se
zbiramo ob družinski mizi? Tisočere dobrote prejemamo: rodi jih zemlja, ki jo Bog
zaliva s svojim blagoslovom. Preden pa pridejo do nas, je vmes dostikrat še cela
vrsta ljudi, ki bi jim tudi morali biti hvaležni. Zaradi vsega tega je še kako na mestu
vprašanje: ali še zveni po naših domovih skupna molitev pred jedjo in po jedi, kot
izraz naše hvaležnosti za to, kar prejemamo? Pokažimo Bogu svojo hvaležnost za
darove zemlje s tem, da to molitev zavestno gojimo in ohranjamo.
Po: www.notredamke2.rkc .si

Čiščenje v soboto:


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





M. in A. Hiti
V. Korenjak, J. Ponikvar

Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Ravnik

Pa ne pozabi pokazati
hvaležnosti človeku,
ki je ob tebi bil, je ali bo!

po maši večer za žene

Milka in starši Premrov
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Nauk o vernih dušah

En sam dan vernih duš je za večnost
več vreden kot 50 do 70 let razkošnega življenja. Je najboljši pridigar prave življenjske
modrosti, uči:
1. Pravo vrednost življenja. Če se danes
zvečer ali jutri zjutraj sprehajamo med
okrašenimi in osvetljenimi grobovi,
uzremo tukaj grob bogataša, tam kraj
zadnjega počitka reveža, tu sveži grob
cvetoče device, tam gomilo priletnega
starca, o tedaj nam postanejo besede preroka Izaija tako jasne kot še nikoli: »Vse meso
je trava, vsa njegova milina kot cvetlica na polju.
Trava
se posuši, cvetlica ovene, človeško življenje mine kot
senca« (prim. Iz
40), tedaj spoznamo, kako resnično je Gospod govoril: »Kaj koristi človeku, če si
ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi?«
2. Uči nas, da čas življenja modro koristimo. Kot glas trobente nam iz grobov
zvenijo Jezusove besede: »Delajte dobro tako dolgo, ko je dan, pride noč, ko
nihče več ne bo mogel delati. Ta noč je za nas pokojne prišla, za vas živeče brate
in sestre še sveti milostno sonce življenja, o, porabite kratki čas življenja, je cena
večnosti. Vse napake, slabosti naj bodo odstranjene, vsaka krivica popravljena,
zbirajte za večnost zaklade, ki jih ne uniči molj, noben tat ne ukrade. Pridobite
si prijatelje s svojimi zemeljskimi dobrinami, zato da vas nekoč, ko boste odpoklicani, sprejmejo v večna bivališča. Ti vaši prijatelji smo tudi mi verne duše, o ne
pozabite na nas.«
3. Uči nas, da bdimo in smo pripravljeni na veliki vse odločujoči klic: »Daj račun
o svojem gospodarjenju,« ker ne boš mogel več gospodariti. Tisoče grobov nam
danes govori pomembne Kristusove besede: »Gospodar življenja bo prišel ob uri,
ko boste najmanj mislili, zato kar vam pravim, to pravim vsem: Bodite pripravljeni!« Sveti Janez iz Damaska nam pripoveduje o uglednem bogatem kmetu in
njegovih treh različnih prijateljih. Le tedaj bomo tudi mi pripravljeni na smrt, če
si bomo po svojem premoženju pridobili prijatelje za večnost. Tedaj bo na našem
grobu zapisano z zlatimi črkami: Blagor mrtvim, njihova dela jim sledijo.
Po: A. M. Slomšek – Prazniki (od pepelnice do zahvalne nedelje)

S pesmijo in plesom slavimo Gospoda
"Hvalite Gospoda z bobnom in plesom, hvalite
ga s strunami in flavto." (Ps 150,4)
S plesom in pesmijo bomo z roko v roki skupaj
slavili Gospoda v sredo, 23. novembra, ob 18:45
uri v župnišču Bloke.
Ples v krogu je vstopanje v tišino, k zavedanju
življenja. Koraki in geste ob glasbi spodbujajo
zbranost v ravnanju in prisotnost s celim telesom. To nas vodi v tiho navzočnost pred Bogom.

Skupna zahvala

Zakaj verujemo v vstajenje 'mesa'?

Tudi letos VABIMO vse, ki praznujete okrogle obletnice cerkvene poroke, da se
na praznik Kristusa Kralja, 24.11. ob 8:30 oz. 10:00 v cerkvi zahvalimo za leta skupnega življenja. Vemo, da vedno ne sije sonce, pa tudi mraza ni vsak dan. Tako
je življenje vedno v dinamični razpetosti, kar nas samo po sebi vodi k večjemu
zaupanju v Boga in sopotnika, v potrebnost molitve in osebnega prizadevanja.
Komu bomo pravzaprav hvaležni za vsa leta skupnega življenja, če ne Bogu in
drug drugemu. Dovolj velik razlog za en velik HVALA! Prijave na e-mail ali po telefonu/SMS do 15.nov.

Zunanje in notranje gibanje nas bo vodilo skozi
sončno pesem sv. Frančiška Asiškega, ki je čudovita hvalnica stvarstva in nas
bratsko povezuje v slavljenju in zahvaljevanju.
Plesni koraki so preprosti in skrbno vodeni, zato se jih vsak zlahka nauči.
Povabljeni vsi, ki čutite, da bi lahko tudi na tak način molili – slavili Gospoda.

Dolga leta je bila z nami. Nihče pa zagotovo ne ve,
koliko je bila stara, saj se je njen rojstni list že davno
tega izgubil v birokratskih predalih.

Spominjali se je bomo po tem, da je ohranjala in
drugim posredovala pametne nauke, kot so, da se
je z dežja pametno čim prej umakniti pod streho
in ne pod kap, da kdor prvi pride, prvi melje in da
življenje ni vedno pošteno.

***

Zdrava Pamet je živela preprosto, držala se je načela, da lahko zapraviš le toliko, kolikor zaslužiš. Vedela je, kaj je zdravo starševstvo (da so glavni starši, ne
pa otroci).
Njeno zdravje je začelo vidno pešati, ko so v veljavo stopila sicer dobronamerna načela, ki pa so jih ljudje vzeli preveč resno. Ko je slišala, da so šestletnika
obtožili spolnega nadlegovanja, ker je poljubil sošolko, da so najstnike izključili
iz šole, ker so po malici uporabljali ustno vodico in da so učitelja odpustili, ker
je kaznoval trmoglavega dijaka, se je njeno stanje močno poslabšalo.
Še huje je bilo, ko je izvedela, da morajo učitelji prositi za dovoljenje staršev,
preden učencu dajo aspirin, ne smejo pa staršev obvestiti, če učenka zanosi in
hoče splaviti.
In končno je gospa Zdrava Pamet izgubila voljo do življenja, ko so prepovedali deset zapovedi, ko je cerkev postala posel in ko so začeli z zločinci ravnati
lepše kot z njihovimi žrtvami.
Ko je gospa Zdrava Pamet izvedela, da se je gospa polila z vročo kavo,se pritožila in za nagrado dobila visoko odškodnino, je izdihnila še zadnji dih.
Za njo žalujejo njeni starši, Resnica in Zaupanje, njen mož Preudarnost, hčerka
Odgovornost in sin Razum. Preživeli sta jo tudi obe polsestri, Moja Pravica in
Jaz Hočem.
Pogrebcev je bilo malo, saj se večina ni zavedla, da je umrla. Če se je še spomniš, pošlji osmrtnico naprej. Če se je ne, pa kot velika večina ostani križem rok.
poročevalec /Res Škoda/
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Bomo po smrti postavljeni pred sodbo?
Tako imenovana posebna ali tudi osebna
sodba se zgodi ob posameznikovi smrti. Splošna sodba, ki jo imenujemo tudi zadnja ali poslednja, se zgodi na sodni dan, torej ob koncu
sveta, ob Gospodovem ponovnem prihodu.
(KKC 1021–1022)

V umiranju pride vsak človek do zadnje točke
resnice. Zdaj ni mogoče ničesar več potlačiti
ali prikriti, nič več spremeniti. Bog nas gleda
take, kot smo. Stopimo pred njegovo sodbo,
pred njegovo pravilno uravnavo, kajti v sveti
Božji bližini smo lahko le enkratni, ali pa sploh
ne moremo biti – tako enkratni, kot nas je želel
Bog, ko nas je ustvaril. Morda moramo iti še
skozi proces očiščevanja, morda pa se lahko
takoj znajdemo v Božjih rokah. Morda pa smo
tako polni zlobe, sovraštva, polni našega »ne«
k vsemu, da za vedno odvrnemo svoj obraz od
ljubezni, od Boga. Življenje brez ljubezni pa ni
nič drugega kot pekel.

Zrelo
očetovstvo
Zapusti očeta in mater,
kakor naroča Sveto pismo
»Zaradi
tega
bo mož
zapustil
očeta in
mater in
se pridružil svoji ženi in bosta
eno meso.« (1Mz 2,24)
Fizična in čustvena nenavezanost na starše je
pogoj za zrelo zakonsko
življenje in očetovstvo.
Takšne nenavezanosti pa
ne dosežemo le s fizično
zapustitvijo staršev, ampak
se moramo z njimi tudi
notranje spraviti. Odhod od
doma brez resnične notranje
sprave s starši je bolj izhod
v sili kot »moški odhod«.
Da bi postali neodvisni od
staršev, moramo biti z njimi
v svobodnem odnosu. Veliko
mož ni sposobno notranje
»zapustiti očeta in matere«
zato, ker jim ne želijo resnično odpustiti in se spraviti
z njimi. Nenavezanost na
starše možu omogoči polno
uporabo darov, ki jih je od
njih prejel, po drugi strani
pa ga postopoma osvobaja
pogojenosti, ki so posledica
njihove vzgoje.
Vir: Božje okolje 1/2017, str.10

YOUCAT-katekizem za mlade

Marsikomu pomeni svoboda pravico,
svetnikom pa daje moč,
da iz ljubezni in odpovedi
delajo tudi to, kar jim ne ugaja.
(sv. Janez Pavel II.)

Ob vstopu na skupno pot želimo našemu sodelavcu Simonu
in njegovi izvoljenki Meti veliko
Božjega blagoslova, medsebojnega darovanja in skupnega
veselja, njej pa želimo, da se bo
na Blokah dobro počutila!
župnik, člani ŽPS in drugi sodelavci

VOZNIŠKI IZPIT – Benjamin sreča prijatelja Petra: »Kako je šlo na izpitni uri? Si
naredil?« – »Ne, prihodnji teden ga moram ponavljati.« – »Ali upaš, da predsednik
komisije ne bo isti.« – »Gotovo ne bo isti, v bolnišnici so rekli, da je zdaj dober za šest
mesecev!«
NADARJENA HČERKA – »Joj, kako ljubka je ta vaša mala punčka,« pravi soseda navdušeno, »ali že zna reči mama?« – »O ja, samo črka m ji še dela težave.

Vodi: Petra Volovšek Rot

(KKC 988–991, 997–1001, 1015)

Bog nas je ustvaril s telesom (mesom) in dušo.
Ob koncu sveta 'mesa', in še celo celotnega
stvarstva, ne bo preprosto zavrgel kot staro
igračo. Na 'poslednji dan' nas bo obudil v
mesu – to pomeni: spremenjeni bomo, vendar
se bomo počutili v svojem elementu. Tudi za
Jezusa življenje v mesu ni bila le epizoda. Ko
se je Vstali prikazal, so učenci videli njegove
telesne brazgotine.

Umrla Zdrava Pamet!			

Meditativni ples v krogu nam daje možnost, da
ne molimo le z besedami in mislimi, ampak celovito, to je tudi s telesom. Molitev dobi v telesu
podobo oziroma telo daje podobo molitvi.

Biblična beseda 'meso' označuje človeka v
njegovi šibkosti in umrljivosti. Bog pa človekovega mesa nima za nekaj manjvrednega. V
Jezusu Kristusu je sam sprejel 'meso', da bi
odrešil ljudi. Bog ne odrešuje le človekovega
duha; človeka odrešuje celotnega, s telesom
in dušo.
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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
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