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OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica

Januar 2019

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · januar 2019 –

Napolnimo vrče
Tržni slogan nekdanjega celjskega podjetja Kovinotehna 
se je glasil: »Nemogoče je mogoče!« To je bila domiselna 
reklamna poteza, za dogodek v Kani in za Marijino posre-
dovanje pri tem pa to dobesedno drži. Marijina ljubezni-
va prošnja je storila nemogoče, priklicala je »Božjo uro«; 
njena priprošnja je pospešila tok dogajanja in priklicala 
prvi Jezusov čudež: spremenitev vode v vino. 

Na Jezusov ukaz so strežniki napolnili šest velikih kamni-
tih vrčev z vodo. Vrče z vodo so Judje običajno imeli pri 
vratih hiše za domače potrebe in za obredno umivanje. 
Preseneča nas velikost vrčev in količina vode, ki so jo vsebovali. Po nekaterih 
izračunih arheologov naj bi bilo v tistih vrčih prostora za 600 ali celo 800 litrov 
vode.

Podoba praznih vrčev v sebi skriva globok pomen. Kakor poudarjajo nekateri te-
ologi, so simbol praznega formalizma, tiste suhe, hladne, izvotljene vernosti, ki 
jo je Jezus prišel poživit. 

Tudi ta izkušnja je mnogokrat del našega življenja. Naša vernost se namreč 
večkrat spreminja v takšen formalizem, ko na zunaj sicer izpolnjujemo svoje 
verske dolžnosti, toda brez pravega žara, brez tistega nalezljivega odrešenjske-
ga veselja, ki bi bilo privlačno za ljudi, ki so oddaljeni od Kristusa. Manjka nam 
tistega navdušenja, ki ga srečamo pri članih raznih verskih sekt, ki kar izžarevajo 
radost ob tem, da so našli nek smisel svojemu življenju. Pa se oni veselijo nad 
skromnim deležem resnice, mi pa, ki imamo vso resnico, Kristusa, Božjega Sina, 
njegovo Božjo besedo, njegov evangelij in zakramente kot trajno znamenje 
njegove navzočnosti med nami, mi smo pa največkrat tako medle priče zanj! Ali 
ni to tragično? Naši »prazni vrči«, naša prazna srca, kar kličejo po tem, da jih na-
polnimo z živo vodo, z veseljem novega življenja. Jezus tudi nas nenehno vabi: 
»Napolnite vrče z vodo!« Napolnite svoja srca z vodo Božje milosti, napolnite jih 
z vodo veselja in upanja, z vodo novega življenja!

Po: J. Kužnik,  V Marijini šoli – Svetli del

Marija, Božja Mati tor 1 8:30
10:00

Sv. Trojica
Fara

za naše može
Marija Marolt

Bazilij in Gregor sre 2 sv. maša drugod

Presveto Jezusovo Ime čet 3 7:30 Fara +Cvirnovi, Runarsko  20:30–21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Angela pet 4 16:00
18:00    

Sv. Trojica  
Fara

za nove d. poklice (spoved pred mašo) 
Jožefa Zgonc (spoved pred mašo)

 obisk bolnikov po 9. uri
po večerni maši bdenje pred Najsvetejšim Čiščenje v soboto:

Sv. Tr.: Ulaka 
Bloke: GlinaMilena sob 5 16:00

18:00
Sv. Trojica
Fara

v zahvalo
Terezija in Jože Mulc

 obisk bolnikov po 9. uri (četrtkovi bolniki)

Gospodovo razglašenje ned 6
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Alojzij Korošec, u. v Avstraliji
Andrej Lah




A. in A. Ponikvar
J. Anzeljc, I. Oražem

Rajmund pon 7 18:00 Fara Nuška Žnidaršič

Erhard tor 8   18:00 Fara Jani Brus

Julijan sre 9 18:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše  po maši slavljenje in razgovor o knjigi: Kako ozdraviti …

Gregor iz Nise čet 10 7:30  Fara starši Modic, Volčje  20:30-21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Pavlin Oglejski pet 11 16:00
18:00  

Sv. Trojica
Fara

za naše družine
Jože in Frančiška Hiti, V. Bloke + Koren

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Hrib.-Rož.
Bloke: Nemška vasTatjana sob 12 18:00 Fara Julijana Ivančič

Jezusov krst ned 13
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij 
za duh. poklice
Faretovi in Koščakovi




K. Kostanjšek, H. Primožič
C. Kovačič, R. Marolt

Oton pon 14  18:00 Fara Žnidaršič, Nemška vas  ob 19,00 Sv. pismo za odrasle

Pavel, puščavnik tor 15  18:00 Fara Jožef Modic, Volčje, obl.   

Marcel sre 16 18:00 Fara Franc Turk, 9. obl.

Anton, puščavnik čet 17 16:00 Metulje za sosesko  20:30-21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Marjeta Ogrska pet 18 16:00 Sv. Trojica na čast Sv. Duhu Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: L. Vrh-Bočk.
Bloke: Topol Makarij sob 19  18:00 Fara Tone, Verena Oražem in Drago Bačnik  22:00 celonočno bdenje pri sv. Trojici

2. ned. m. l. ned 20
7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
za duše v vicah
starši Mikelj in Lužar




T. Primožič, J. Kraševec
M. in M. Grže

Neža pon 21 18:00 Fara Hrbljan in Hribar  ob 19,00 srečanje za starše prvoobhajancev

Vincencij tor 22 18:00 Fara Franc Milavec   

Henrik sre 23 18:00 Fara starši Kočevar, Viktor in Polde

Frančišek Saleški čet 24 7:30 Fara za žive in pokojne Modic, Volčje  20:30-21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

Spreobrnjenje apostola 
Pavla

pet 25 18:00 Fara Karel Hitij, 25. obl. Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Slug.-Mal.
Bloke: FaraTimotej in Tit sob 26  18:00 Metulje starši Kovačič, Strmca

3. ned. m. l. -–
svetopisemska

Angela Merici
ned 27

7:00
8:30

10:00

Fara
Sv. Trojica
Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Lojze Hostnik
Alojzija Zakrajšek, Škufče, obletna




I. Kraševec, Z. Koročec
V. in Ž. Pešić

Tomaž Akvinski, c.uč. pon 28 18:00 Fara Štefka Zabukovec

Julijan Ubogi tor 29 18:00 Fara Frančiška in pok. iz dr. Arko

Jacinta sre 30 18:00 Fara po namenu

Janez Bosko čet 31 7:30 Fara na čast Sv. Duhu, da bi  se odprle oči  20:30-21:30 tiha molitev pred Najsvetejšim, pri Fari

 Tečaj priprave na zakon se začne v Cerknici, 18. januarja ob 18. uri.

Prihajajoče leto bo polno ustaljenosti in zanimivih novih izzivov.

 Povabimo Gospoda naj zasveti s svojo milostjo prav v mojem–tvojem življenju.

ŽUPNIK TONE S SODELAVCI
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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

Sv. Miklavž na obisku

Majhen in slaboten, a hkrati velik in mogočen
Zgodba o modrih, ki so se prišli Jezusu poklonit, 
je znana. Zato le nekaj misli …

Jezus priteguje nove častilce, vendar ne s silo. 
Kdor prihaja k njemu, naj pride po svoji volji. 
Zgodovina pozna verstvo, ki uči, da je treba dru-
goverce skušati pritegniti zlepa, če to ne gre, 
pa zgrda. Tudi naš narod je pred stoletji občutil, 
kaj je to pomenilo. Jezus spoštuje svobodo 
vsakega človeka. Če so kdaj kje kristjani hoteli 
koga s silo pridobivati za Kristusa, so to počeli 
proti njegovi volji. Jezus priteguje srca s svojo 
notranjo močjo, kot je pritegnil modre.

Jezus ne priteguje ljudi samo z razlogi, ki se dajo razumsko dokazati in bi se jim, 
kdor dosledno misli, moral ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu, po notran-
jem čutu. Ta čut velikokrat ne ve navesti jasnih in prepričljivih razlogov, tako da 
tisti, ki tega čuta nima, ob onem, ki ga ima, lahko skomigne z rameni in se mu 
morda celo posmehuje. Kdor pa ta čut ima, je prepričan o svojem prav in sledi 
notranjemu glasu. Tako je bilo z modrimi. Možno je dvomiti, ali so res gledali 
zvezdo z očmi, ni pa dvoma, da jim je sijala v srcih. Dvignila jih je na pot in privedla 
do Jezusa. Niso se spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo, ali če jo, zakaj ne 
gredo za njo. Zase pa so vedeli, da jih vabi za seboj.

Koliko je vernih, ki ne znajo o Bogu učeno razpravljati in tudi težko povedo, zakaj 
verujejo. Toda v svoji notranjosti so v Boga trdno prepričani in tega prepričanja 
jim nihče ne more omajati.

Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bogom, popravlja predstave, ki smo si jih o njem 
ustvarili. Modri so novorojenega kralja iskali v Jeruzalemu na kraljevskem dvoru, 
a ga tam ni bilo. Ni ga bilo tudi v bogati meščanski hiši v Betlehemu. Našli so ga v 
skromnem bivališču v naročju preproste žene.

Tako je velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog pokazal velikega, mogočnega, zma-
goslavnega in v očeh ljudi pomembnega, on pa je majhen in slaboten, mnogim 
nepoznan in od mnogih nepriznan.   Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

Obisk v župniji Bloke načrtujemo za sv. Štefana po 10. maši.

Spremljaj nas v novem letu
Gospod, tebi zaupamo našo ljubezen

s prošnjo, da bi nikoli ne zamrla.

Bodi ti njen neusahljivi izvir,

da si bo vsakdo od nas prizadeval

ljubezen podarjati, ne pa zahtevati,

da bo raje dajal kot pa sprejemal.

Naj nas dnevi radosti ne opijejo,

da bi postali brezčutni za vse okrog nas.

Naj nas dnevi bridkosti ne potlačijo,

temveč še okrepijo našo ljubezen.

Gospod, ti si Življenje,

daj, da se ne bomo nikdar

zapirali življenju,

ki naj bi se rodilo iz naše ljubezni.

Gospod, ti si Resnica,

daj, da nikdar ne bomo zatajili resnice,

da bodo naši medsebojni odnosi iskreni.

Gospod, ti si Pot,

daj, da ne bi omagovali na svoji poti,

ampak bi z roko v roki šli tebi naproti.

Gospod, dal si nam Marijo, svojo Mater:

ona je bila vedno zvesta, močna in blaga.

Naj bo varuhinja naše družine

v tem letu, ki ga danes začenjamo.

Njena zvestoba, njena moč, njena blagost

naj nas ohranja zveste, močne in blage

zdaj in vselej. 

Amen.

Po: Zakladnica molitve, s. Emmanuelle

RAJ – Sinček je med potjo k sveti maši vprašal očeta: »Očka, kdo je bila Adamova 
tašča?« – »Adamova tašča?« – »Adam ni imel tašče. To je bil raj!«

SLUŠNI APARAT – »No, babi, kako si kaj zadovoljna z novim slušnim aparatom?« – 
»Odličen je! Odkar ga imam sem že trikrat spremenila oporoko!«

PETELIN – »Zakaj petelin zgodaj zjutraj poje?« – »Zato, ko kokoši vstanejo ne pride 
do besede!«

Naslednji korak
Dobrih želja za to novo leto je bilo v 
preteklih dneh gotovo dovolj izrečenih 
– včasih kar mimogrede pri nakupovan-
ju, z voščilnicami po pošti, včasih kar 
tako, včasih zelo občuteno v prijatel-
jskem pismu, pa po klicih ali elektronski 
pošti. Za teh 365 dni, ki so pred menoj, 
bom te dobre želje gotovo potrebovala 
– svoje in tiste, ki so mi jih izrekli drugi.

Samo z željami pa še ni nič narejenega. Potrebujem še izvir moči, s katero bom 
lahko oblikovala svoje življenje; izvire, ki ne bodo presahnili tudi takrat, ko zunan-
je okoliščine ne bodo prijazne z menoj, ko bodo moji načrti prekrižani, ko se moje 
želje ne bodo uresničile, ko me bodo zaznamovale bolezni ali se bom morala 
soočiti s polomom v odnosu. Kaj me bo takrat držalo pokonci, od kod bom takrat 
črpala moč?

Meni je za vse takšne življenjske stiske postal zelo blizu psalm 84:

Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši: še te bodo smeli hvaliti.
Blagor človeku, čigar moč je v tebi, v njegovem srcu so ceste. 
Ko hodijo po dolini joka, jo spreminjajo v kraj s studencem,
tudi zgodnji dež jo pokriva z blagoslovi.
Hodijo od hrabrosti do hrabrosti, Bog bogov se pokaže na Sionu. 

Ps 84,5–8

In skoraj se mi zazdi, da so v teh verzih skriti nasveti in spodbude, kako nam lahko 
življenje uspe in kako lahko v pravem pomenu besede »stopim« v novo leto.

Po: Andrea Schwarz, Moj resnični božič

Deliti zaklad
Deklica je sedela ob zidu in nenadoma se je pred njo pojavila krastača. Deklica je 
razgrnila svileni šal, po katerem je krastača rada hodila. Ko je žival videla šal, se 
je vrnila v svojo luknjo in prinesla iz nje majhno zlato krono, jo položila na šal ter 
se vrnila v luknjo. 

Deklica je krono pobrala in jo dala v žep. Ko se je krastača vrnila, je opazila, da 
na šalu ni krone. Odplazila se je k zidu in od žalosti se je začela z glavo zaletavati 
v zid, dokler se ni mrtva zgrudila na tla. Če bi deklica pustila krono na šalu, bi 
krastača prinesla še več dragocenosti iz svoje luknje. 

Vsakdo od nas nosi v sebi zaklad, ki ga ne bo delil z vsakomer, ampak le s tistimi, 
ki pridobijo njegovo zaupanje. Zaklad delimo samo prostovoljno. 

Sveti trije kralji so novorojenemu Jezusu prinesli svoje darove: zlato, kadilo in 
miro. Revščina, v  kateri je bil Jezus rojen, jim je navdihnila velikodušnost. Ko so 
darovali, so obogateli. Ko dajemo, delimo bogastvo, ki ga nosimo v sebi. 

Praznik svetih treh kraljev nas spodbuja, da odpremo svoja srca za potrebne 
ljudi. Lepa navada je, da otroci ob prazniku svetih treh kraljev prinesejo v cerkev 
darove za potrebne v misijonih. S tem posnemajo modre z Vzhoda, ki so prinesli 
svoje darove novorojenemu Jezusu, rojenemu v hlevu.

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

Misli
.

Bližnji nam je bil dan, 

da lahko pokažemo ljubezen, 

ki jo imamo do Boga.

(sv. Katarina Sienska)

$

Če v našem srcu ni Božjega 

ognja, 

njegove ljubezni, njegove miline, 

kako naj mi, ubogi grešniki, 

ogrejemo srca bližnjih? 

(papež Frančišek)

-

Bogastvo ne da modrosti 

in za denar se poštenje ne kupi; 

modrost pa poštenje in 

tudi potrebnega premoženja da.

(bl. Anton Martin Slomšek)

)

Ni večjega veselja kot 

ne imeti vzroka za žalost. 

Ni večjega bogastva 

kot zadovoljstvo s tem, 

kar kdo ima.

(Anthony de Mello)

/

Vsak mlad človek, 

tudi najbolj zanemarjen, 

je dostopen za dobroto. 

Prva stvar vzgojitelja, 

ki hoče doseči uspeh, je, 

da poišče tisto struno, 

ki je najbolj občutljiva za 

dobroto.

(sv. Janez Bosko)
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