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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Februar 2018

 
Vedno ne moreš imeti vsega. Včasih je potrebno eno pustiti, da lahko dobiš 
drugo. Tako dobiš več življenja. A več življenja lahko tudi pomeni: izziv, neudobje, 
vprašanja, dvom … 

Toda – izpustiti nekaj mi hkrati podarja tudi novo svobodo. Vse, česar se ok-
lepam, me istočasno veže – in vse, kar me drži, me lahko obdrži. Gotovost in 
varnost lahko postaneta ječa – ljudje in stvari me lahko tako zasvojijo, da z njimi 
postanem zasvojena. Zna biti, da prav zaradi tega živim mimo življenja …

To je povabilo teh postnih dni: zaživeti pravo življenje brez »če« in »toda«. Na-
tančno pogledati, kaj me ovira pri tem, da ne morem zaživeti življenja, poiskati, 
kje mi smrt blokira življenje. In se razgledati, kaj se moram naučiti izpustiti. To, kar 
bo treba izpustiti, je lahko zelo različno: za nekoga je to sprememba poklicnega 
dela, s katerim ni zadovoljen; za drugega je morda rešitev iz nekega prijateljstva, 
ki ne drži več. Mogoče je to kakšna drobna razvada, ki se ji ne morem odpovedati; 
morda je to neko mnenje, predsodek, ki drugih ne pusti živeti. Mogoče je to tudi 
moja podoba Boga, s katero mu ne pustim, da bi bil Bog – ali pa je mogoče tudi 
napačna podoba, ki jo imam o sebi? 

Izpustiti, da bi se naučili na novo živeti in ljubiti – tudi to je namen posta.

Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

– Februar 2018 –
Brigita Irska čet 1 7:30  Fara Širaj  bolniki: od 9,00 naprej                                                                                                          

Jezusovo darovanje 
– svečnica

pet 2
16:00 
18:00 

Sv. Trojica
Fara  

za blagoslov Seminarja za izlitje SD
Marija in Jože Zakrajšek, obl.

 bolniki: od 8,30 naprej                                           

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug.–Mal.
Bloke: Nova vas 21–40

 PO MAŠI v župnišču PRI SV. TROJICI ob 16,30 MINI MARATON branje BOŽ. BESEDE …
 PO MAŠI v župnišču PRI FARI ob 18,30 MINI MARATON branje BOŽ. BESEDE do 22,00 nato celonočna molitev do 7,00 

Blaž sob 3 16.00
18:00  

Sv. Trojica
Fara 

za pok. čl. Marijine kongregacije
Alojzij Zalar, 1. obl.

 17,00 otr. zb.;

5. ned. m. l. ned 4
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Silva Ponikvar, 30. dan
Ivan Mihelčič, 8. dan




I. Kuclar in J. Žnidaršič
V. in Ž. Pešič

Agata pon 5 18:00 Fara Žnidaršič, Nemška vas  ob 19,00 starši birmancev

Doroteja tor 6 18:00 Fara Ivica in Mojca Škrabec

Nika sre 7 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše  po maši kratko slavljenje, nato pogovor ob 5. pogl. knjige 
Zaznamovani za Božji …

Hieronim, slovenski 
kulturni dan

čet 8   !7:00 Fara za zdravje in dober namen

Apolonija pet 9   SV. MAŠA DRUGJE Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Lovran.–Zales
Bloke: Nova vas 41–65Alojzij Stepinac sob 10 !19:00 Fara Franci Mlakar, obl.  17,00 otr. zbor; 1. zakonska skupina ob 20,00

6. ned. m. l. ned 11
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za duh. poklice
Stane Perušek, obl.




M. in A. Hiti
B. in T. Jerič

Aleksij pon 12 18:00 Fara France Bregar, 6. obl.  ob 19,00 za odrasle ob Sv. pismu

Pust tor 13 18:00 Fara Franc Zakrajšek

PEPELNICA
Valentin

sre 14 16:00
18:00

Sv. Trojica
Fara

Francka Mestek, obl.
Franc Pintar

  

Klavdij čet 15 7:30 Fara po namenu

prvi postni petek
Onezim

pet 16 16:00
18:00  

Fara
Sv. Trojica

Franc Turk, 9. obl.
za pravi post

 SEMINAR ZA IZLITJE: PRVIČ Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Nova vas 66 ... Aleš sob 17 18:00 Fara Terezija Mulc  17,00 otr. zbor; 2. zakonska skupina ob 20,00

1. postna ned. ned 18
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
vsi iz družine Drobnič
Stanko Rot, obl.




KRIŽEV POT – Vel. Bloke ob 14,00         
S. in M. Kraševec
M. Kljun in S. Vertačnik                      KRIŽEV POT PRED MAŠO MOLI 6.R

Bonifacij pon 19 18:00 Fara Zofija Lužar in v zahvalo za zdravje   POČITNICE

Frančišek in Jacinta tor 20 18:00 Fara Zgonc   POČITNICE

Peter Damiani sre 21 18:00 Fara starši Nared in družina Srnel  po maši kratko slavljenje, nato pogovor ob 5. pogl. knjige 
Zaznamovani za Božji …

Maksimilijan čet 22 7:30 Fara za verne duše

drugi postni petek 
Polikarp

pet 23 16:00
18:00

Fara 
Sv. Trojica

Anton Oražem
pok. iz dr. Klančar




na ta dan l.1896 je umrla Magdalena Gornik
SEMINAR ZA IZLITJE: DRUGIČ

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hiteno
Bloke: Vel Bloke 1–20Matija sob 24  18:00 Fara Ivan Mihelčič, 30. dan   

2. postna ned. ned 25
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marjan Košir
starši Marolt, Studenec




KRIŽEV POT – na Gori ob 15h, ob 13,50 peš z Ravni        
B. Korošec in J. Škrlj
V. in K. Kraševec                                   KRIŽEV POT PRED MAŠO MOLI 7.R   

Aleksander-Branko pon 26 18:00 Fara za verne duše  ob 19,00 VEČER ZA ŽENE 

Gabriel, Žal. M.B. tor 27 18:00 Fara družina Namre   

Ožbolt sre 28 18:00 Fara Franc Hrbljan

                                

POST ni gladovna stavka in ne oblika političnega boja. Svetopisemski post je 
bistveno versko dejanje; pomeni živeti, kar učijo postava in preroki, kakor je 

govoril in delal Jezus. Sicer pa je tudi Jezus zavzel stališče do posta: ga ne obsoja, saj se 
mu je celo sam podvrgel za štirideset dni. Ožigosa pa določen način posta. Tako kakor 
miloščina in molitev tudi post preko čudaškega obnašanja ne sme postati sredstvo 
lastne koristi. Post kot bogočastje, kot služenje Bogu, kot znamenje, da se preko poko-
re želimo vrniti k njemu in ponovno vzpostaviti pravi odnos z njim in z brati, je treba 
uresničevati na skrivnem. Če ravnamo drugače, če iščemo pohvalo drugih, pomeni, da 
potvarjamo njegov pomen in ravnamo hinavsko.

Mario Galizzi, Evangelij po Mateju
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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

Oddane maše
Pavla in France Knavs, Ravne 1x daroval n. n.; Rezka Turk, 1x daroval Rot, Stu-

denec; Čampa 1x daroval n. n.; st. Prezelj 1x daroval n. n.

Spoštovani člani ŽPS Bloke in Sv. Trojica,
vabimo vas k prijavi na spomladansko srečanje članov ŽPS, ki bo potekalo v dveh 
terminih, in sicer v soboto, 3. februarja, ali v soboto, 10. marca. Ob iztočnici 
g. nadškofa msgr. Stanislava Zoreta OFM bomo razmišljali o tem, kako skupaj 
skrbeti za župnijo, ko župnik ne bo več stalno bival na župniji. Prav bi bilo, da se 
srečanja iz posamezne župnije udeleži več župljanov in župnik, saj gre za našo, 
mojo župnijo. 

Zaradi prijave v Ljubljani, kosila in prevoza se prijavite voditelju ŽPS ali župniku. 
Odhod na srečanji vedno ob 7.30 in povratek po kosilu ob 14.30.

Potek srečanja: 9.00 – Molitev; 9.15 – Pogled g. nadškofa na življenje v župniji v 
prihodnosti; 10.00 – Izkušnje in dobra praksa župnije, ki je ostala brez župnika, 
župnije, v kateri župljani župniku zelo dejavno pomagajo; 11.00 – Odmor; 11.30 
– Delo po skupinah; 13.00 – Kosilo.

Druga zakonska skupina
V župniji Bloke delujeta dve zakonski skupini, v katerih se srečujejo pari tudi iz 
okoliških župnij. Druga zakonska skupina je zaključila s prvim letnikom. Sledijo 
zimske počitnice, potem pa se bomo spoprijeli z novo temo.

Zakonci spoznavamo bogastvo skupnih srečanj in skupnega pogovora. Na 
srečanjih je čedalje več smeha in čedalje manj zadrege. Poletni piknik pa je eno 
najlepših doživetij preteklega poletja, tudi za naše otroke.

Pari se »bomo vpisali« v nov letnik. Vpis pa je odprt za vse, ki želimo od zakona 
nekaj več in smo za to pripravljeni tudi nekaj storiti. Vabljeni. Inf.: 031 503-096.

PA

Križev pot
KRIŽEV POT je vsakoletno postno povabilo, ki v nas poglablja razumevanje Jezuso-
vega darovanja in odkrivanje naših pomanjkljivosti in napak: ’Zaradi nas in našega 
zveličanja je prišel iz nebes, nase je naložil naše grehe’ slišimo besedila v postnem 
času. Je torej trenutek, ko se na tej poti lahko srečam z Jezusom, ga najdem.

Nekateri so predlagali, da bi to pobožnost imeli ob ned-
eljah že ob 14.00 uri, po možnosti naj bi na kraj molitve 
prišli peš. Pohod ne bi bil zgolj nedeljski izlet, pač pa 
romarsko dejanje /razen če zelo težko hodimo/. Če kat-
era skupina, ki vodi molitev, želi, lahko na koncu pripravi 
pogostitev, ki pa naj vsebuje doma pečen svež kruh in 
čaj ali kakšen sok. Alkohol v postu ni zaželen, naj bo naša 
odpoved podpora tistim, ki ga prepogosto uporabijo.

Križev pot naj bi molili po tem razporedu:

18. 2. Velike Bloke ob 14.00; 25. 2. na Gori, ker je blizu 
dan Magdalenine smrti, ob 15.00; 4. 3. Sveta Trojica ob 
14.00; Volčje 11. 3. ob 14.00; 18. 3. družinski križev pot 
Sv. Urh ob 14.00; 25. 3. Fara ob 15.00. 

Člani ŽPS iz dela župnije, kjer bo molitev, naj se dogov-
ore in pomagajo pri izvedbi. Vsi pa v čim večjem številu 
pridimo k molitvi!

Družinski križev pot
Družinski križev pot bo tudi letos potekal v nedeljo, 18. 
marca, dan pred praznikom sv. Jožefa. Lansko leto je 
bilo po molitvi še druženje odraslih in otrok v župnišču 
pri Sv. Trojici, ki ga nikakor ne moremo pozabiti. 

Zrelo očetovstvo
Pritisk v poklicnem vsakdanu
Mnogi se zaradi pritiskov na delovnem mestu 
počutijo preobremenjeni, kar pa se posebej kaže v 
nezmožnosti, da bi lahko zaspali. Ponoči se zbujajo 
in skrbi jih preganjajo še v sanjah. Popolnoma budni 
tuhtajo, kaj jim je storiti, pa vendar se ničesar ne 
domislijo. Pritisk je enostavno prevelik. 

Kljub vsemu obstajajo možnosti, kako ravnati, ko sem pod pritiskom. Najprej si ga je 
potrebno priznati. Preprosto je prisoten. Ničesar ne pridobim, če si pred njim zatiskam 
oči. Z njim se moram soočiti, hkrati pa moram ohraniti notranjo distanco do zahtev, ki 
mi jih postavlja. Sam se moram odločiti, v kolikšni meri naj izpolnim pričakovanja »od 
zgoraj« in koliko jih je bolje relativizirati. Druga pomembna stvar pa je, da pritiska pre-
prosto ne smem z enako mero izvajati naprej. Bolje je razmisliti, kako zvišati storilnost 
na kak drug način.

Kako se kdo odzove na pritiske  od zunaj, je odvisno tudi od tega, ali se tudi sicer hitro 
čuti pod pritiskom oz. se mu pusti podvreči. Nekateri ljudje so pri vsakem delu pod 
pritiskom. Delo želijo vedno oddati popolno. Pričakovanja drugih želijo brezpogojno 
izpolniti. Ne delujejo iz sebe, pač pa so pri vsem, kar počnejo, osredotočeni na druge in 
njihova pričakovanja, ali pa na visoke zahteve, ki jih postavljajo sami sebi. Navsezadnje 
je pritisk, ki si ga povzročimo sami, izraz notranje negotovosti in samozavračanja: nisem 
dober takšen, kakršen sem, dober sem samo tedaj, ko dosežem to, kar sem si zadal.

Pri mnogih je njihova samozavest odvisna od njihovega izpolnjevanja lastnih pričako-
vanj. S pritiskom nad samim seboj pa si vsekakor škodujem. Preobremenjujem se ter 
iz svojega telesa in duše iztiskam nekaj, česar tam ni. Pravo spoznanje bi bilo, naj vsak 
odkrije lastno mero, se vpraša, zakaj pravzaprav je pod takšnim pritiskom, in se z njim 
prične pogovarjati. Ta ga bo opozoril na mnogo drugega v njegovi lastni duši – na po-
manjkljivo samozaupanje, na strah, da ni dovolj dober, na pričakovanje s strani staršev 
in še koga. S tem ko pritisk razumem, ga lahko relativiziram. Sicer ga ne odpravim, ven-
dar mene bremeni več tako močno.

Anselm Grün, Življenje in poklic

Nesebično ljubi svoje otroke
Oče in mati ne dajeta otrokom življenja zato, da bi od njih v zameno kaj dobila, ampak 
zato, da bi se njuna ljubezen in življenje v njih nadaljevalo. Z rojevanjem posredujeta otro-
kom ljubezen, ki sta jo najprej sama prejela in se z njo medsebojno obdarovala v zakonu. 
Po božjem načrtu se otrok rodi kot sad medsebojne ljubezni staršev in njune nesebične 
ljubezni do novega bitja, ki prihaja na svet. Očetova nesebična ljubezen je odsev nesebične 
ljubezni Boga Očeta. Z njo oče kaže otroku pot k Bogu. Očetovska ljubezen, ki je odvisna od 
otrokovih sposobnosti, akademskih in drugih dosežkov, pa je pogojna in omejena.

Doma ustvarjaj ozračje svobode
Pristen odnos med očetom in otroki se lahko razvije le v popolni svobodi. Samo v 
ozračju zaupanja in svobode bo otrok očetove vrednote spontano sprejel za svoje. 
Svobodno zaupanje med očetom in otroki postopoma preoblikuje odnose, ki temeljijo 
na medsebojni odvisnosti, partnerstvu, bratstvu in prijateljstvu. Oče nikoli ni otrokov 
gospodar. Tudi ko je otrok še povsem odvisen od njega, mu služi kot njegov ’starejši 
brat v veri’. Ker otrok ni očetova last, oče ne more razpolagati z njegovo svobodo. Tudi 
svojo starševsko oblast lahko uveljavlja le z otrokovo svobodno privolitvijo. Otroku – 
tudi ko je ta še zelo majhen – ne more ’vsiliti vrednot, kot so ljubezen, požrtvovalnost, 
predanost, zaupanje, poštenost, načelnost in velikodušnost. Vse te se spontano roje-
vajo v otrokovem srcu in se zanje svobodno in postopoma odloči.

Vir: Božje okolje 1/17, str.11–12

ZDRAVNIK – V mestnem avtobusu je nepopisna gneča, slab srak, vročina. Naenk-
rat se z zadnjega dela zasliši klic Muje: »Zdravnik! Ali je tukaj kakšen zdravnik?« Na 
sprednjem delu avtobusa vstane moški in se z veliko težavo, a vztrajno prebija v 
zadnji del avtobusa, da bi se približal Muji. »Kaj pa je narobe? Kako vam lahko po-
magam?« vpraša, ko se mu le uspe prebiti do njega. Mujo, ki mirno sedi na stolu in 
rešuje križanko, reče: »Bolezen grla, šest črk – ali veste besedo?«

VETERINAR – »Danes sem moral iti s psom k veterinarju, ker je ugriznil mojo taščo,« 
pravi neki mož prijatelju. – »Res? Ali si ga moral dati evtanazirati?« – »Ne, ne, dal 
sem mu nabrusiti zobe!«

Obvestila
Seminar za izlitje Sv. Duha se bo vršil za obe župniji na postne petke 
po maši pri Sv. Trojici, ki bo ob 18. uri! V sredo, 14. 2., je PEPELNICA, naš 
odločen vstop v postni čas, v petek, 16. 2., pa prvi postni petek, ko bo 
prvo srečanje v sklopu tega seminarja. Sledilo jih bo še šest. Na god škofov 
Timoteja in Tita smo brali, kako Pavel naroča Timoteju: »...Opominjam te, 
da znova razplamtiš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. 
Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti 
... S Svetim Duhom, ki prebiva v nas, varuj lepi zaklad, ki ti je zaupan ...«/2Tim 
1,6-7.14/. Za Seminar si bomo vsakokrat vzeli okrog 2 uri časa.

Mini maraton 
branja Sv. pisma
V petek, 2. 2., po večerni 
maši, to je praznik Svečnice, 
bo po maši pri Fari mini 
maraton BRANJA Sv. pisma. 
Na stranskem oltarju v 
cerkvi je list, kjer se lahko 
vpišemo za branje. Brali 
bomo iz knjige Modrosti in 
iz 1. ter 2. Kroniške knjige. 
Enota branja zajema približ-
no 20 minut, kdor bo želel, 
lahko tudi več. Vabljeni k 
branju in poslušanju Božje 
besede. Da bi v nas zagore-
la želja po objemu Njegove 
besede. To branje bomo 
zaključili ob 22. uri ter nato 
nadaljevali čaščenje Najsvetejšega do 7. ure zjutraj.

Pri Sv. Trojici bo podobno, le da se bo branje začelo ob 16.30. 

Blagoslov sv. Blaža
V soboto pri vsaki maši delimo blagoslov sv. Blaža, 
seveda tistim, ki v to verujejo.

Opera: CARMEN – nedelja, 18. 2., ob 17.00 uri
Tudi letos si bomo ogledali operno delo z burno vsebino in dinamično, razgibano 
glasbo. Že dejstvo, da se dogajanje vrši v Španiji, namiguje na ljubezen in bikob-
orbe, na zvestobo in ljubosumje. Podrobno vsebino bomo prejeli na avtobusu.

Vstopnina s prevozom bo za odrasle in zaposlene 26 evrov, za upokojence, štu-
dente, srednješolce in otroke pa 21 evrov. Prijave s plačilom sprejema Martina 
Ivančič, vsaj do 10. 2.

Odhod avtobusa izpred mrliške vežice ob 15.15.

Ljubezen do Kristusa
 

Blagor tistemu, ki ve, kaj se pravi ljubiti Jezusa 
in prezirati samega sebe zaradi Jezusa.

Zaradi Ljubljenega moramo zapustiti, kar ljubimo, 
ker Jezus hoče, da njega ljubimo nad vse.

Ljubezen do česar koli ustvarjenega 
je varljiva in nestalna; 

ljubezen do Jezusa pa zvesta in stanovitna.
Kdor se oklepa ustvarjenega, 

bo z njim vred omahnil in padel; 
kdor pa objame Jezusa, bo trdno stal na veke.

Ljubi in obdrži za prijatelja njega, 
ki te ne bo zapustil, 

če se vsi odvrnejo od tebe, 
in ne bo dopustil, da bi se nazadnje pogubil.

Tomaž Kempčan, Youcat – Molitvenik za mlade 

“Koliko časa 
pridobi tisti, ki 
se ne zmeni za 
to, kaj mislijo, 

govorijo in dela-
jo drugi, temveč 
skrbi samo za 

to, da so njegova 
lastna dejanja 
pravična, blaga 

in dobra.”

Mark Avrelij


