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Prvi petek

pet

Prva sobota

sob

1. adv. nedelja

ned

Barbara

pon

Savo

tor

Nikolaj

sre

6

Ambrož

čet
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Brezmadežno
spočetje
Device Marije

pet

Valerija

sob
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2. adv. nedelja

ned

10

Damaz I.

pon

Marija iz Guadalupe

tor

Lucija

sre

Janez od Križa

čet

Kristina (Tinca)

pet

8

11
12
13
14
15

16:00
18:00
15:30
19.00
7:00
8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara
Fara
Sv. Trojica
Fara

na čast sv. Trojici
SPOVED:
Turk
SPOVED:
Mariji na čast
Ana Škrabec
za žive in pokojne farane obeh župnij
mama Marija in pokojni Milavec
starši Mikelj in Lužar

18:00 Fara

Jože Matko, obl.

18:00 Fara

Rafko Ivančič

17:00 Ulaka
18:00 Vel. Bloke
19:00 Sv. Trojica

na čast sv. Miklavžu
Jožef Jakopin, 8. dan
na čast sv. Jožefu in v zahvalo za tri nove maše

7:30 Fara

Mariji na čast
za zdravje
Terezija Mulc, 1. obletna

18:00

Viktor Simčič

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

za žive in pokojne farane obeh župnij
Anton Intihar in vsi Jurmanovi
Bogomir Velikanja, 30. dan

18:00 Fara

Kristina Otoničar, 30. dan

18:00 Fara

v zahvalo, da smo streho obnovili brez nezgode

18:00 Fara

Braniselj

7:30 Fara

Majda Štrukelj
Jože Pakiž in sorodniki
za starše in za zdravje
Frančiška Rot in +Ponikvar, Benete

sob

16

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

3. adv. nedelja,
devetdnevnica

ned

17

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
9:00 Fara

Gacijan,
devetdnevnica

pon

18

Anastazij,
devetdnevnica

tor

Evgen,
devetdnevnica

S. in M. Kraševec
A. Premrov, M. Jakopin

December 2017
Čiščenje v soboto:


17,00 otr. zbor;





B. Korošec in J. Škrlj
S. Drobnič, M. Drobnič

Prva zakonska skupina



za žive in pokojne farane obeh župnij
Jože Kraševec, obl.
+Oražem, Runarsko ter +Bačnik in Kraševec, N. vas




A. in A. Ponikvar
M. Bačnik, T. Hribar

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Štrukelj Marija
Angelca in Karel Hitij



večer za žene ob 19,00

19

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za družino Krajc
Viljem Milavec

sre

20

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Jože Anzeljc
za duše v vicah

Peter Kanizij,
devetdnevnica

čet

21

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za duhovne poklice
za zdavje in dober namen

Frančiška Cabrini,
devetdnevnica

pet

22

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

po namenu
Jože in Frančiška Hiti, Velike Bloke

Janez Kancij,
devetdnevnica

sob

23

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

za duše v vicah
Ado in starši Zabukovec

4. adv. nedelja,
PRVI SVETI VEČER

ned

24

BOŽIČ – ROJSTVO
NAŠEGA GOSPODA
JEZUSA KRISTUSA

pon

sv. Štefan

tor

8:30
10:00
18:00
0:00
0:00
8:30
10:00
8:30
10:00

Marija Štrukelj, Bočkovo, obl.
za žive in pokojne farane obeh župnijna
sveti večer: sv. maša za nerojene
za žive in pokojne farane obeh župnij
Lidija Brus
starši Seljak, obl.
Hrbljan in Hribar
po namenu
Alojzij Turk, obletna

Janez

sre

nedolžni otroci

čet

Tomaž Becket

pet

Vincencija

sob

sv. družina

ned

26
27
28
29
30
31

17:00 Fara

ob 18,30 moška skupina

Čiščenje v soboto:
17,00 otr. zbor;
20,00 Druga zakonska skupina

25

Sv. Tr.: Štor.–Andrejčje
Bloke: Glina

večer s Sv. pismom



Sv. Trojica
Fara
Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara



17,00 otr. zbor




K. Kostanjšek, H. Primožič
S. Zakrajšek, M. Šraj

sv. maša drugje

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

za farane obeh župnij
Lojze in +iz dr. Korošec z Ogrede
Simon in Jože Zalar

Sv. Tr.: Polš.-Zavrh
Bloke: Studeno
SPOVED SV. TROJICA: 12,45–13,15
SPOVED FARA: 14,00–15,15

Izkoristiš
adventni čas?
Nova ura, nov dan, novo leto, nov advent, božič …
Vsakič znova padamo v novo obdobje in pogosto se
zdi, da dogodki kot hitri vlak drvijo mimo nas. Kje iskati
razlog? Se dovolj pripravimo, znamo zaživeti v trenutku? Kako to, da se znamo pripraviti na obisk, ki se nam
najavi in smo skoraj vedno za stvar, ko je v igri zabava?
Zmanjka pa mi pri mnogih stvareh, ki so prav tako
pomembne: pri šolskih testih se mnogi učijo tik pred
zdajci (pet pred dvanajsto, kot radi rečemo), čeprav jim
je jasno, da vsak test ali spraševanje sestavlja mozaik
končnega uspeha. Prav neuspešno kampanjsko učenje, pred katerim tako svarijo mnogi učitelji, nas pogosto »tepe« tudi na drugih življenjskih področjih.
Tako se dogaja tudi z našimi pripravami na praznike.
Največkrat kar preprosto pademo vanje. Ne izkoristimo časa priprave, ki je enako pomemben kot sam praznik. Kako to, da se ne znamo vprašati, kaj pričakujemo
od praznika, kako pripraviti okolje in samega sebe?
Pričakovanje praznikov ni pasivno čakanje, da se bo
nekaj zgodilo, marveč od nas zahteva, da se tudi sami
odpravimo na pol poti.
Marija in Jožef nam v adventnem času kažeta svojo
pot priprave na Jezusov prihod. Pripravljata se na
vlogo starševstva, tako kot se na to vlogo tako ali drugače pripravljate današnji mladi. Ni dvoma, da večkrat
razmišljate, kakšni starši si želite biti, a se vse zgodi, da
kot odrasli mnogi starši potem ponavljajo napake, ki jih
sami niso marali pri svojih starših. Nekaj je zmanjkalo v
teh pripravi na starševsko vlogo, ki mlade kmalu čaka.
Vlaka, na katerem smo, ne vozi nihče drug kot mi sami.
Čeprav tolikokrat radi rečemo, da čas beži, da nimamo
dovolj časa, da se ne znamo ustaviti … Naj nas zato
adventni čas s svojo vsebino popelje na pot priprave
na Jezusov prihod. Pojdimo mu naproti!

sv. maša drugje

Jožef Jakopin, 30. dan

Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Nemška vas

Čiščenje v soboto:

za dobre medsebojne odnose

18:00 Fara

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Terezija in družina Kotnik

16:00 Sv.Trojica
18:00 Fara

Albina, začetek
devetdnevnice




za verne duše

8:00 Fara
16:00 Sv. Trojica
18.00 Fara
Fara

30 MINUT PRED SV. MAŠO
Čiščenje v soboto:
50 MINUT PRED SV. MAŠO
Sv. Tr.: Hiteno
ob 11,00 SV. MAŠA
17,00 Miklavž prihaja – opereta, lepo vabljeni Bloke: Hudi Vrh

Rober Friškovec




T. Primožič, J. Kraševec
S. Knaus, Katja Lah-Majkič
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Naj te ne
skrbi, kar
lahko pride;
ne objokuj
tega, kar
je minilo.
Skrbi pa te
naj, če te
nosijo valovi
časa, ne da
bi nosil
nebesa v
sebi.
Friedrich
Schleiermacher

Oddane maše
Anton Drobnič, gregorijanske maše darovali domači; Anton Drobnič 5x darovali
domači, znamci, sosedje, darovalci; ob smrti A. Drobnič tudi lep dar za misijone,
darovalci; sestra Rezka in brat Tone Plos darovala M.M; Jože Mišič, Studenec
darovali Mišič
Hvala vsem za vaše darovanje in molitve!

»Miklavž prihaja«

Mladinska opereta, v župnijski cerkvi v soboto 2. decembra ob 17. uri.
ж

Zrelo
očetovstvo

Sv. maša na Slivnici

Sv. maša pri sv. Miklavžu 2. dec. ob 11. uri – cerkev pri lovskem domu
na Slivnici.

ŽPS Sv. Trojica
In konec se spet dotakne začetka …
Zaključilo se je še eno cerkveno leto in začenja se novo. Člani ŽPS smo se z novim
pastoralnim letom začeli spraševati o temeljih naše vere. Naj bo začetek novega
cerkvenega leta priložnost, da se o tem vprašamo mi vsi. Kaj je naša vera, na čem
temelji, kaj nas potrjuje in kaj navdihuje …?

Daj svojim otrokom
varnost in ljubezen v
družini

Miren naj bo vstop v adventni čas in poglobljena priprava na Božič. Čas je, da
odložimo nepotrpežljivost, slabe misli in stvari, ki nam težijo dušo. Napolnimo
se s prijaznostjo in pozitivnimi mislimi, stopimo bližje drug drugemu. Tako bo na
božični večer lahko v polnosti zasvetila njegova Luč.

Otrok ne potrebuje le posamične
ljubezni očeta in matere, temveč
tudi njuno medsebojno ljubezen,
po kateri spoznava pomen človeške
ljubezni, družine in zakona. V
družini doživlja oporo in občutek
varnosti. Zato je za vsakega očeta
zelo pomembno, da najprej razvije
ljubeč odnos z ženo, nato pa toplo
družinsko ozračje, ki ga od vsega
začetka prevevajo starševska
ljubezen, medsebojna skrb, sloga in
občutek varnosti. Brez ljubezni med
zakoncema in družinskimi člani bo
tudi očetovska ljubezen do otrok
vedno pomanjkljiva in boleča.

Veselo pričakovanje Miklavža ter veliko milosti in sonca vam želimo člani ŽPS Sv.
Trojica

Igre za ministrante: krompirjeve počitnice
V četrtek, 2. 11. 2017, smo šli bloški ministranti v župnišče v Cerknico na namizna
igrala. Igrali smo namizni nogomet, ping pong, biljard … Igranje je bilo zabavno
in zelo družabno. Razveselili smo se tudi pizze, ki smo jo dobili med igranjem. Čas
nam je zelo hitro minil in bi še ostali, če ne bi bilo treba iti domov.
Blaž

Obletnice porok

Zaupaj svojim otrokom

Letos smo okrogle obletnice cerkvenih porok /na praznik Kristusa Kralja/ praznovali
nekoliko drugače. Pari - zakonski jubilanti niso stopili pred oltar in župnika, ki bi s
štolo povezal njuni roki ter bi vsi ponovno slišali njun DA drug drugemu.
/Le en par bi si tako želel./
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ČIŠČENJE – »Gospod direktor, moja žena
vas prisrčno pozdravlja in rada bi, da bi mi
jutri dali odpust, ker načrtuje veliko čiščenje?« – »Žal imamo preveč naročil – ne bo
šlo.« – »Najlepša hvala, gospod direktor,
vedel sem, da me ne boste razočarali.«

Ko v življenju tako vidimo Božje delovanje in Njegovo prisotnost ostaja v nas le
še hvaležnost, neizmerna hvaležnost. Njegovo delo sva, on je najin Stvarnik od
začetka do konca! Ali zdaj veva, za kaj naj se zahvaljujeva!?

PREDNOVOLETNA ZABAVA – Gospod
Novak je s svojimi delovnimi kolegi proslavljal zaključek leta pozno v noč in je
pozabil, koliko je ura. Ko je prišel v stanovanje, ga je žena od zadaj udarila s ponvijo
po glavi in rekla: »Ob udarcu na gong
je bila ura ena.« Tedaj je mož omotičen
zajecljal: »Še dobro, da nisem prišel domov
ob štiriindvajsetih!«

Pred zaključno pesmijo je župnik povabil vse navzoče pare, naj si podajo roke in
sprejmejo moč in objem Sv. Duha, ki naj v njih obudi prvotno ljubezen, razumevanje in darovanje.

ŽELJE – »Niti ene najmanjše želje mi ne
izpolniš,« zavzdihne ona. – On nazaj:
»Nisem vedel, da si imela kdaj kakšno
najmanjšo željo.«

Kot da bi se lok življenja, ki se je začel z enim od njiju in temu se je drugi pridružil,
nato je par zapel v sozvočju življenj in glasov (celotne družine), zdaj izpel ter
se povrnil k svojemu Stvarniku. Kako pomembno je da zaljubljenca, nato novoporočenca, nato oče in mati ter morda dedek in babica izpojeta svoj slavospev
ljubezni, ga podarita drugim... in se nato umakneta. Njuno življenje je prišlo iz
Stvarnika, v njem in z njegovo močjo /molitev, Božja Beseda in sv. obhajilo/ živelo
in ustvarjalo ter se nato umaknilo nazaj v Njegove ljubeče roke.

Od veselja, ki ga je prinesel Gospod, ni nihče izključen. Veliko veselje, ki so ga
v božični noči oznanjali angeli, je v resnici za vse ljudstvo.		
bl. Pavel VI.

V PRISTNIŠČU – V pristanišču vpraša
domačin nekega lastnika jadrnice: »Zakaj
imajo vse jadrnice ženska imena?« –
»Zato, ker imajo vse drago opremo in jih
je težko krmariti.«

Sv. maša je potekala kot običajno, le v pridigi je župnik predstavil svetopisemsko
idejo o J.Kristusu, ki je Alfa in Omega, začetek in konec našega življenja in vere.
Jezusa, naš začetek, ko smo bili ustvarjeni po njem in zanj, smo sprejeli za Odrešenika ter bili povabljeni, da tudi mi razširjamo njegovo ljubezen, odpuščanje in
spravo. To našo življenjsko nalogo poročeni še posebej živijo v svojih družinah, ob
vzgoji otrok. Toda nekega dne, ko ti otroci odrastejo in si ustanove svoja gnezda,
mož in žena, oče in mati, ostaneta sama in nato se poslovi eden od njiju in nato
še eden.

Pravo očetovstvo temelji tudi na
zaupanju do otrok. »Samo mož, ki
ohrani zaupanje v svojega sina kljub
dogodkom, ki bi ju lahko razdvojili,
je res vreden očetovskega naziva.«
(M. Legami) Oče lahko otroku zaupa
samo, če vsaj malo zaupa tudi
vase. Otroku zaupanja ne moremo
vsiliti, zaupanje si mora »pridobiti«.
Zaupanje je medsebojni dar. Otrok
očetu spontano zaupa, kadar se
čuti ljubljenega in doživlja njegovo
zaupanje. Zaupanje gradimo na
medsebojni ljubezni in skrbi. Zaupanje rodi zaupanje. Odraščajoči otrok
od očeta ne pričakuje, da bo v vsem
popoln in nezmotljiv. Pričakuje pa, da
mu bo izkazal zanimanje in zaupanje:
zaupanje v njegove želje, sposobnosti in dobre namene.

KADILO

Če smo pozorni, opazimo, da bogoslužje pritegne našo celotno osebo: dušo
in telo. Tudi naše telo s svojimi držami
sodeluje pri slavljenju Boga. Človek
ima pet čutov: vid, sluh, tip, okus in
vonj. Pri bogoslužju sodelujemo tudi
z vonjem. Zato se danes ustavimo ob
pomenu kadila.
Uporaba kadila je zelo stara. V nekaterih področjih zaradi vročine vlada v
zaprtih prostorih slab in težak zrak.
Kadilo je služilo za to, da je izboljšalo
zrak in ga napolnilo z dišavami, da
so ljudje lažje dihali. Kadilo namreč
vsebuje drobce, ki v trenutku, ko jih
stresemo na žareče oglje, ustvarijo prijeten vonj. Sicer pa je kadilo smola, ki
se v stiku z žarečim ogljem kadi.
Visoka cena dišeče smole je bila vzrok,
da je kadilo postalo domena bogatih.
Od tu je bil majhen korak k drugemu
pomenu kadila: kadilo uporabljamo za
izkazovanje časti visokim osebnostim.
Vemo tudi, da je bilo med tremi darovi
modrih z Vhoda, ki so se prišli poklonit
novorojenemu Jezusu, tudi kadilo. Že
prerok Izaija je napovedal, da bodo ob
Mesijevem rojstvu prišli z Vzhoda kralji
in bodo darovali kadilo v čast Gospodu.
Upravičeno se lahko vprašamo, kakšen
pomen ima uporaba kadila v krščanskem bogoslužju? Kadilo ustvarja ozračje veselja in slovesnosti, prazničnosti. V večini slovenskih pokrajin zato
pred božičnimi prazniki kadijo hišo oz.
stanovanja. S tem ustvarjajo ozračje
prazničnosti, obenem pa kličejo Božji
blagoslov na svoja bivališča.
S kajenjem pokažemo tudi spoštovanje do neke osebe. Isto velja tudi, ko
kadimo kip ali podobo neke osebe ali
npr. jaslice.
Pri bogoslužju kadimo oltar, križ,
evangeljsko knjigo, darove, hostijo
in kelih pri povzdigovanju, samega
duhovnika pa tudi vernike. Kakšna
čast! Da, čast, da bomo soudeleženi
pri Kristusovi daritvi.
Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

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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