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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

December 2019

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

Prazniki v decembru
Advent, adventne nedelje, Božič in božični čas

Ni pravega praznika brez pričakovanja, brez želje, 
brez naraščajočega hrepenenja. Trg in po-
trošniška kultura pa nas silita, da bi imeli vse 
tukaj in zdaj. Vprašanje pa je, če more blišč 
trgovskega adventa nasititi, potešiti našo 
notranjo potrebo po ljubezni, miru in 
veselju.

Za to razpoloženje je potrebno vložiti 
nekaj več truda kot zgolj prepustiti se 
ponudbam gostinskih pultov in trgovskih 
polic. Pravimo, da je advent čas pričakovanja 
nekega prihoda. "Kralja, ki prihaja - pridite mo-
limo", bomo peli v Božični devednevnici. Kraj pa 
potreubuje prostor! Veliko prostora! Prostor pa lahko 
naredimo samo z askezo in iz te izhajajočo dobrodelnostjo. Askeza povzroča 
neko nelagodje. Nelagodje pa kliče po zapolnitvi, po potešitvi. In tukaj lahko 
vstopi Kristus-Bog. Tedaj se začne Božič v naši notranjosti, v "duhu in resnici."K-
dor je to kdaj že doživlel, mu je vse božično potroštništvo v primerjavi s tem 
samo mlatenje prazne slame.

Adventni venček je lep, ustvarja razpoloženje. Toda, če bo odražal našo notranjo 
resničnost pričakovanja, pa bo dobil tudi pravi smisel. 

V tem duhu nam Cerkev zato ponuja nekaj možnosti, kako lahko skupaj vs-
topamo v to pričakovanje:

Adventni koledar, ki ga bodo otroci dobili pri verouku, tudi letos prinaša zgodbe 
o pomembnem slovenskem misijonarju in raziskovalcu Ignaciju Knobleharju, ki je 
v 19. stoletju deloval v Sudanu v Afriki. 

Za lepše pričakovanje prihoda Božjega Sina Jezusa med nas naj bi se vsak dan 
ob prižgani svečki na adventnem venčku, ki naj bi ga imeli v vsakem krščanskem 
domu, pogovarjali z Bogom v molitvi, prebrali zgodbo in se ob njej kaj naučili. Naj 
se ne prehiteva z jaslicami in božično okrašenimi domovi že v adventu, ampak naj 
nas ta čas prevzame lepota pričakovanja.

V tem prazničnem času otroci pri nas dobivajo veliko darov. Ob tem naj se tudi 

1. adv. nedelja – nedelja 
Karitas, Charles de Foucauld

ned 1 8.00
10.00

Sv. Vid 
Fara

Jožef Turšič, 3. obl.
za žive in † farane




Magda Doles, Teja Kebe
Tone Drobnič, Sonja Drobnič

Bibiana, muč. pon 2 18.00 Fara Ana Škrabec, obl.

Frančišek Ksaverij, duh., muč. tor 3 18.00 Sv. Trojica na čast Sv. Duhu za poživitev vere  

Janez Damaščan, duh., c. uč. sre 4 18.00 Fara Amalija Zalar, 7.dan

Saba, op., pušč. čet 5 18.00 Fara pok. Dolšak in Krnc, Milka Urbas, 30. dan 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Nikolaj iz Mire (Miklavž), škof pet 6 18.00 Sv. Vid  Lojze Rupar, 5. obl.

Ambrozij Milanski, šk., c. uč. sob 7
8.00

18.00
Sv. Vid
Sv. Trojica

Jože Rupar, obl. (Lešnjake)
za žive in † farane      David Hiti, Jana Škrlj

 Sv. Tr.: Sv. Troj. - Mramor. Bloke: Metulje Sv. Vid:  Cajnarje

16:00 Sv. Vid – Miklavževanje
16:30 Fara – Miklavževanje

Brezm. spoč. Device Marije ned 8 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Franc Meden in sinovi Hiti
Viljem Lilavec, 4. obl.




Marta Zalar, Matej Mestek
Matej Drobnič, Marjana Bačnik

Peter Fourier, red. ust. pon 9 18.00 Fara starši Jakopin in Nada Dolničar

Loretska Mati Božja tor 10 18.00 Sv. Trojica Zofija Otoničar, obl.

Deamaz I., papež sre 11 7.30 Fara Marija Širaj

Devica Marija iz Guadalupe čet 12 18.00 Fara Marija Srnel, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Lucija, dev., muč. pet 13 18.00 Sv. Vid Otoničar, Ponikve

Janez od Križa, duh, c. uč. sob 14 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Romar Doblekar
Hiti, Koščak, Doles




Sv. Tr.: Ulaka Bloke: Nova vas 1-20 Sv. Vid: Cajnarje

Katja Šivec, Vika Štritof

3. adv. ned., Antonija, Krizina 
in druge drinske muč.

ned 15 8:00
10:00

Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Ožbolt in Hiti




Albina Ponikvar, Andraž Ponikvar
Barbara Brus, Anica Pakiž

Adelaida, kraljica pon 16 16.00
18.00

Sv. Vid
Fara

po namenu
Franc Marolt, Zakraj

začetek božične devetdnevnice

Janez de Matha, red. ust. tor 17 16.00
18.00

Fara
Sv. Trojica

Frančiška Rot, Benete in Frančiška Ponikvar
Marija in Janez Mramor

Vunibald, opat sre 18 16.00
18.00

Sv. Vid
Fara

po namenu
Frančiška Rot, Benete, obl.

Urban V., papež čet 19 16.00
18.00

Sv. Trojica
Fara

Draga Zakrajšek
Franc Zakrajšek

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Vincencij Romano, duh. pet 20 16.00 
18.00

Sv. Vid
Fara

starši in brat Bavdek
Mirko Marolt

Peter Kanizij, duh., c. uč. sob 21
8.00

15.00
18.00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Vid

† Rožanc
krst
za žive in † farane





Sv. Tr.:  Hribar.-Rožanče Bloke: Nova vas 21-40 Sv. Vid: Cajnarje

Gorazd Lah,  Barbara Lah
22:00 Sv. Trojica, začetek celonočnega češčenja

4. adv. ned. ned 22 8:00
10:00

Sv. Trojica
Fara

Marija Štrukelj, Bočkovo, obl.
France Hribar, Studenec, obl.




Klara Kostanjšek, Helena Primožič
Urška Šparemblek, Nuša Kocjančič

Janez Kancij, duh. pon 23 16.00
18.00

Sv. Vid
Fara

po namenu
Stanislav Klančar

Adam in Eva,    
prvi  Sveti večer

tor 24
18:00
18:00
18.00
24.00
24.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Fara
Sv. Vid

starši Ponikvar in Anton Lah, Bečaje
† iz družine Korošec
živi in pokojni Ivančič
za žive in † farane
Anton Strle in Ciril Berglez

 
 




Robert Lah, Anton Lah
Tomaž Primožič, Janez Kraševec
Martina Miklavčič, Katja Miklavčič
Nika Kocjančič, Vilma Kocjančič
Marija Baraga, Domen Kosmač

Božič, Gospodovo rojstvo sre 25
8.00

10:00
10.00 

Sv. Trojica
Fara
Sv. Vid

starši Seljak, Sv. Trojica 
Marolt, Veliki Vrh
za žive in † farane





Irena Kraševec, Karmen (Kraševec)
Gregor Ulčar, France Ivančič
Mihaela Kosmač, Veronika Meden

Štefan, diakon, muč. čet 26 8:00
10:00

Sv. Vid
Fara

† sorodniki in znanci (Vika)
Alojzij Turk, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Janez, apostol, evangelist pet 27 18:00 Fara Amalija Zalar, 30. dan

Nedolžni otroci, mučenci sob 28 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

za vse žrtve prometnih nesreč
v čast sv. Duhu





Sv. Tr.: Lepi Vrh-Bočkovo Bloke: Nova vas 25-65 Sv. Vid: Cajnarje

Romana Mahne, Urban Strle

Sv. Družina ned 29 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

Ljudmila Korošec
za žive in † farane




Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
Joži Anzeljc, Cveto Kovačič

Feliks I., papež pon 30 18.00 Fara Anton Mikelj, obl.

Silvester, papež
drugi Sveti  večer

tor 31 8:00
18.00

Sv. Trojica
Fara

Kristanovi iz Ulake
Ana in starši Zabukovec, obl.

Nadaljevanje na 2. strani
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Župnik: Simon Virant · 031 412 652

Srečate me lahko po vsaki sv. maši. 

Fara 18, 1385 Nova vas  ·  01-7098-930  ·  zupnijabloke@gmail.com

www.zupnija-bloke.si  ·  www.zupnija-svtrojica.si

Oratorijski dan – Iskanje Boga
Advent že trka na naša vrata in spet prihaja za otroke gotovo eden najlepših 
delov leta. Da pa bi bili otroci poleg daril pripravljeni sprejeti tudi novorojenega 
Jezusa, smo se animatorji vseh treh župnij odločili, da za otroke pripravimo ad-
ventni oratorijski dan.

V soboto, 23. 11., se je ob 9. uri pri Fari zbrala skupina 35 otrok iz vseh treh župnij 
in si s podajanjem žoge in bansi razgibala zaspane dele telesa. Po kratki telovad-
bi smo se odpravili v kapelo, kjer smo s petjem, odlomkom iz Svetega pisma in 
skupno molitvijo uradno začeli dan. Sledila je kratka gledališka igra, v kateri smo 
spoznali Tineta in Toneta, ki se kot radovedna otroka odpravita iskat Boga. Na 
poti srečata veliko ubogih ljudi, ki potrebujejo pomoč in onadva se kljub začet-
nim zadržkom odločita, da jim bosta pomagala. Na koncu se jima Bog le prikaže 
v mogočni podobi in ju opomni, da sta ga danes že videla v vseh ubogih, ki sta 
jih srečala na poti. Nauk zgodbe je podrobneje razložil in približal otrokom gos-
pod župnik na skupinski katehezi. Kruljenje v želodcu je naznanilo čas za malico, 
potem pa nam je ostalo še nekaj minut odmora, ki smo jih izkoristili za nogomet 
in skupinske plese. Za zadnji del dneva smo se preizkusili pri izdelovanju svojega 
adventnega venčka in nastali so čudoviti izdelki.

Oratorijski dan smo zaključili s skupnim blagoslovom naših adventnih venčkov 
in zahvalami Bogu za čudovit dan ter si obljubili, da se naslednje leto gotovo 
ponovno srečamo.    Animatorji

Zahvala
Hvala vsem, ki ste me v mesecu novembru presenetili z bogatimi darovi. "Bera" je 
bila obilna, nad vse darovalce kličem Božjega blagoslova! Hvala tudi vsem moža-
karjem, ki ste pri Sv. Vidu napravili drva za mrzle dni. Bog lonaj!

Priprava drv pri Svetem Vidu

Darovi ob pogrebu
Mirka Marolta: 
za svete maše: župnijski pevski zbor 1x.

Milke Urbas: 
za svete maše: poslanska skupina Nsi 1x, Iva Dimic 1x, Škendrove iz Velikih Lašč 
2x, Tanko M. 1x, Ivančičevi 1x, župnijski pevski zbor 1x.

Rozalije Palčič: 
za svete maše: družina Palčič Mejak 1x, družina Debeljak, Loški Potok 1x, Marica 
Marolt, Velike Bloke 1x

VERSKI TISK
Kot duhovna bitja imamo ljudje nalogo in odgovor-
nost, da sebe izgrajujemo v vseh dimenzijah našega 
bivanja. Če se hočemo v polnosti uresničiti v svo-
jem delu, se moramo stalno izobraževati v svojem 
strokovnem, poklicnem področju. Ne smemo pa zane-
mariti rasti tudi na drugih področjih življenja. Eno od 
pomembnejših je tudi duhovno, versko in moralno – 
etično področje življenja. 

Žal velikokrat ravno ta področja puščamo vnemar kot 
nepomembna in ostajamo na neki stopnji duhovne in 
verske zakrnelosti.

Samo nedeljska maša (oz. moja pridiga) ne more dati 

Zavezani resnici
Nedavno mi je sošolec s srednje šole povedal o našem profesorju za pravo, Urošu 
Žunu, da je bil razglašen za pravičnega med narodi. Naziv je prejel, ker je kot 
sodnik v Mariboru rešil 16 deklet židovskega porekla, ki so med 2. svetovno vojno 
prečkale jugoslovansko ozemlje.

Danes pa sem med posvetom ob 60-letnici smrti dr. Gregorija Rožmana zvedela, 
da je med 2. svetovno vojno pomagal vsem, ki so ga prosili. Med drugim je rešil 
med 1300 in 1500 Judov, ki so šli čez naše ozemlje. Med zgodovinarji sta o tem 
pričali dr. Helena Jaklič in dr. Tamara Griesser Pečar.

Rojaki na tujem so imeli dr. Rožmana za dobrega pastirja. Hotel se je odpovedati 
službi škofa, toda papež Pij XII. odstopa ni sprejel. Zaupal pa mu je službo škofa 
med izseljenci. V domovini pa še sedaj velika večina ljudi misli, da je bil izdajalec. 
Stokrat ponovljena laž je resnica, no, naj bi bila. Toda resnica je trdoživa cvetka, 
ki zacvete tedaj, ko vsi mislijo, da je laž zmagala.

Marica Marolt, Velike Bloke

Pohod štirih far 
do cerkve sv. Miklavža
bo v soboto, 7. decembra. Začetek 

pohoda bo ob 8.30 uri izpred trgovine 

v  Novi vasi. Ob 11. uri bo pri cerkvi sv. 

Miklavža na Slivnici sveta maša, ki jo bo 

daroval župnik v Grahovem g. Sandi 

Osojnik. Vabljeni!

sami učijo darežljivosti. Adventni koledar prinaša tudi kartonski hranilnik.. S svo-
jimi darovi, zbranimi v hranilnik, naj bi pomagali lačnim otrokom po svetu, ki jim v 
materialnem pogledu ni tako lepo in dobro kot našim otrokom. Tako bodo sebi in 
njim pripravili lepše praznovanje. To naj bi bili njihovi darovi, lahko pa se pridruži 
tudi dar družine v ta namen. Prihranjene darove v hranilniku naj otroci položijo 
pred jaslice pred mašo na sveti večer ali na božič za revne otroke v misijonih.

Vsi pa ste vabljeni k božični devetdnevnici, ki se bo začela 16. decembra. Ne bo 
ravno vsak dan na vseh župnijah, zato pa toliko bolj gotovo pridite takrat, ko bo 
devetnevnica pri vas. Razpored najdete v rubriki koledar svetih maš.

vaš župnik

Nadaljevanje z naslovne strani

dovolj širokega in poglobljenega poznanja verskih resnic, krščanskega etičnega 
pogleda na življenje in družbo, dogodkov v življenju Cerkve… Vsak kristjan bi 
moral imeti odgovore na izzivalna vprašanja, ki nam jih glede vere postavlja druž-
ba. Za pridobitev le-teh pa mora še vsak sam kaj storiti. Tu pa so nam v pomoč 
mediji z versko vsebino. Veliko jih je na voljo, le uporabiti jih je treba. Primerno bi 
bilo imeti v vsaki krščanski družini vsaj nekaj verskega branja.

Najbolj osnovne so seveda Družina, Ognjišče, Mavrica, za odraščajoče dvomeseč-
na revija Najst, Misijonska obzorja, Prijatelj. Založba Družina izdaja še več revij: 
Božje okolje (dvomesečnik), Beseda med nami (dvomesečnik), mesečna revija za 
vsakdanjo molitev Magnifikat. Te revije lahko naročite po pošti. Med letom je 
mogoče dobiti še več novih knjig za versko branje in osebno duhovno rast bralca. 
Vse se najde tudi na spletnih straneh založb in tako tudi naroči. Knjiga ali naročilo 
verskega lista je vedno lahko tudi lepo darilo.

Sam sem "rastel" ob poslušanju nekaterih radijskih oddaj na radiu Ognjišče, ob 
branju člankov v Družini, Ognjišču, Božjem okolju in drugih verskih publikacijah. 

Najbrž bi brez teh dragocenih glasil nikoli 
prišel do neke vsaj približne zrelosti v veri.

Sam pa razmišljam tudi o možnosti, da bi svoje 
knjige, dal na voljo za izposojo, ker se mi zdi 
škoda, da mi prebrane nekoristno ležijo po 
škatlah in omarah.

Božična spoved bo v nedeljo, 23. decembra,
ob 13. pri Sv. Trojici, 
ob 13.30 pri Sv. Vidu 
ter ob 14. uri pri Fari.


