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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Februar 2020

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · februar 2020 –

Od božiča k postu
Mesec, ki je pred nami, letos prestopni februar, nas bo iz zadnjih 
božičnih odmevov na Svečnico povedel že v čas posta, pokore in 
premišljevanja Jezusovega trpljenja. Kaj je pravzaprav namen post-
nega časa in tistega, kar nam ta čas Cerkev priporoča? Gotovo ni 
namen, da bi se nam nekaj odvzelo, tudi ne, da bi si dokazovali koliko 
odrekanja zmoremo.  Smisel posta, odrekanja določenim prijetnim 
stvarem je, da sem bolj dojemljiv za duhovno resničnost. Post nam 
mora pomagati, da postajamo notranje bogatejši, post nam mora 
pomagati, da se nekoliko osvobodimo skrbi zgolj za zadovoljevanje 
svojih zunanjih, čutnih, telesnih potreb. Cilj posta je, da najdemo 
globlje temelje svojega življenja, da bi mogli živeti bolj polno, bolj 
srečno in veselo. Cilj posta je, da bi mogli vase prejeti več Kristusove 
ljubezni, da bi naposled iz te ljubezni tudi živeli v odnosu do ljudi.

župnik

Brigita Irska, op. sob 1
8.00

15.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Jurij
Sv. Trojica

Marija Strle, obl.
pogreb Alojzija Korošec
† starši in Franc Jakopin, 11. obl.





Sv. Tr.: Štor.– Andr. Bloke: Studenec Sv. Vid: Štrukljeva v.

Jerca Žnidaršič, Lara Hiti

Jezusovo darovanje, 
svečnica

ned 2 8.00
10.00

Sv. Vid 
Fara

† Petrič, Štrukljeva vas
za žive in † farane




Barbara Lah, Robert Lah
Vladimira Kraševec, Bojana Zakrajšek

Blaž, škof in mučenec pon 3 18.00 Fara Franc Turk, 11. obl.

Gilbert, red. ust. tor 4 18.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu  

Agata, devica in mučenka sre 5 7.30 Fara vsi Modicovi z Volčjega

Pavel, mučenec čet 6 18.00 Fara Ivica in Mojca Škrabec 
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke
obisk bolnikov

Koleta (Nika), red. pet 7 18.00 Otave France in Angela Doles, obl.  obisk bolnikov;      Sv. Troj.: začetek duhovnih vaj za birmance

Hieronim, redovnik
Slovenski kulturni dan

sob 8
8.00

16.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Jurij
Sv. Trojica

v zahvalo za zdravje
Alojzija Korošec, 7. d.
za žive in † farane





Sv. Tr.: Sleme Bloke: Runarsko Sv. Vid: Štrukljeva v.

berejo birmanci 

5. nedelja med letom ned 9 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

France Lenarčič, ml. obl. in starši
Stane Perušek, obl.




Anton Lah, Marija Baraga
berejo birmanci

Sholastika, red. pon 10 18.00 Fara Franc Bregar, 8. obl.

Lurška mati Božja
Svetoni dan bolnikov

tor 11 18.00 Sv. Trojica Jože in starši Kraševec, Ulaka 7

Evlahija, mučenka sre 12 7.30 Fara † Vodinovi, Ravnik

Jordan, redovnik čet 13 18.00 Fara 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Valentin (Zdravko), muč. pet 14 18.00 Otave Antonija Mikuž, obl. in † druž. Mehlin

Klavdij, red. sob 15 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

† starši Žgajnar, sestra Valerija in † Janez
za žive in † farane




Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh Bloke: Ravne Sv. Vid: Štrukljeva v.

Domen Kosmač, Mihaela Kosmač

6. nedelja med letom ned 16 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

Marija Tekavec, obl.
Stanko Rot, obl. Nova vas




Sonja Kraševec, Rok Kraševec
Urša Ulčar, Mira Ponikvar

Slivin, škof pon 17 18.00 Fara

Frančišek Clet, mučenec tor 18 18.00 Sv. Trojica po namenu za duhovika

Bonifacij, škof sre 19 7.30 Fara

Leon Siciljski, škof čet 20 18.00 Fara †Marolt, Studenec 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Irena (Mira), devica pet 21 18.00 Sv. Vid v zahvalo za zdravje

Sedež apostola Petra sob 22
8.00

18.00
22.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Sv. Trojica  

za žive in † farane
začetek nočnega češčenja




Sv. Tr.: Sv. Troj.- Mram. Bloke: Veliki Vrh Sv. Vid: Štrukljeva v.

Veronika Meden, Romana Mahne

7. nedelja med letom ned 23 8:00
10:00

Sv. Trojica
Fara

Ivan Hiti, 4. obl.
Marija in Jože Zakrajšek, obl.




David Kraševec, Lovrenc Ponikvar
Martina Ivančič, Jože Namre

Matija, apostol pon 24 18.00 Fara Jože Anzeljc – Ljubljana

Balburga, op. tor 25 18.00 Sv. Trojica

++pepelnica sre 26 16.30
18.00

Fara
Sv. Vid

Gabrijel Žal. MB, redovnik čet 27 18.00 Fara † Lah in Urbas 20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Ožbolt, škof pet 28 18.00 Otave v čast Sv. Duhu

Hilarij, pp.
prestopni dan

sob 29 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Ludvik Hiti, obl.
v zahvalo za 20 let DIŽ in za Božji blagoslov




Sv. Tr.: Ulaka Bloke: Volčje Sv. Vid: Štrukljeva v.

Klemen Kraševec, Kaja Kraševec

1. postna nedelja ned 1 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Marija Korošec, obl.
za žive in † farane




Urban Sterle, Manca Doles
Helena Knavs, Simon Korenjak

Neža Praška, devica pon 2 18.00 Fara † Marolt in Komidar
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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

Izbira članov župnijskega Pastoralnega sveta
Mineva pet let delovanja sedanjega župnijskega Pastoralnega sveta (ŽPS). 
Že ustaljena praksa je, da se vsakih pet let sestava ŽPS obnovi z izbiro novih 
članov in potrditvijo nekaterih sedanjih. Pri tem ste verniki povabljeni, da 
predlagate primerne kandidate iz svojega okolja, ki bi bili pripravljeni spre-
jeti to nalogo.

Izbiranje novih članov bo potekalo po vseh župnijah v Sloveniji na 4. postno 
nedeljo, 22. marca. V mesecu februarju pa bo v vseh treh farnih cerkvah na 
vidnem mestu škatla in ob njej list, na katerega boste lahko napisali, koga bi 
predlagali v ŽPS. Na podlagi vaših glasov bomo k sodelovanju v ŽPS povabili 
predlagane kandidate.

Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki 
preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji.

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakra-
mente uvajanja (krst, evharistijo in birmo).

Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let 
in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življen-
je in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi).

Izposoja knjih z versko vsebino
Vabim vas, da si v župnišču pri Fari v spodnjem hodniku vzamete kakšno 
knjigo. Ko jo boste prebrali jo enostavno prinesite nazaj in jo date na 
polico. Izposoja je brezplačna in temelji na zaupanju v vašo poštenost.

župnik

Na pogovrni večer z naslovom Odrinimo na globoko
nas vabi Zavod Vrabec Bloke.
Izkušnje z mladimi bo z nami delila Tatjana Rupnik, po poklicu socialna delavka, 
konfekcijski modelar, glasbenica in pomočnica vzgojiteljice. Je tudi namestni-
ca škofijske Karitas Koper in strokovna vodja programa Popoldan na cesti.

Večer se bo začel v sredo, 19. 2. 2020 ob 17. uri v knjižnici v Novi vasi.

Molimo drug za drugega
Spovednik me je nekoč vprašal, če kaj molim za sovražnike. Nikogar se nisem 
spomnila, da bi mi bil odkrit sovražnik. Spomnila pa sem se, da tudi za prijatel-
je ne molim. Molimo drug za drugega, saj le tako se bo naša naveza dvigovala. 

Marica Marolt, Velike Bloke

Spomladansko romanje k Mariji v Međugorje 
od 16. 4. – 18. 4. 2020
v Velikonočni osmini bomo že kot nekaj zadnjih let poromali k Mariji v 
Međugorje. Z nami bo kot vsa zadnja leta br. Luka Modic, letos pa bo z 
nami tudi naš župnik g. Simon Virant. Cena 3-dnevnega romanja je 110€. V 
to ceno je vračunan avtobusni prevoz, 2 nočitvi v 2-posteljni sobi (dodatek 
za 1-posteljno sobo je 20€), 1 pol penzion in 1 poln penzion. Plačilo ob 
prijavi, oziroma najkasneje do 1.aprila. Sedežni red v avtobusu se polni po 
vrsti prijave. Prijave in plačilo sprejema Barbara Brus iz župnije Bloke. Tudi 
za vsa morebitna dodatna vprašanja sem dosegljiva na telefonsko številko 
040 569 261 vsak dan po 16 uri. 
Veselimo se skupnega romanja k Mariji v Međugorje. Barbara

Darovi ob pogrebu
Draga Ponikvarja (Sv. Trojica): za svete maše: Kljun 1x, Močnik 1x, domači 5x

Nova rubrika "verska statistika"
Z namenom, da bi mogli biti bolj povezani, da bi mogli moliti za konkretne 
osebe, ki so na pomembnih življenjskih prehodih, bomo vsak mesec objavili 
imena oseb, ki bodo prejele svete zakramente uvajanja (krst, birma, prvo 
obhajilo) zakramente služenja (zakon, sveti red) in tiste, ki bodo krščansko 
pokopani. V preteklem mesecu so prejeli krst:

Aleks Lavrič, Veliki Vrh 13, ž. Bloke in Lucija Štritof, Slugovo 1, ž. Sv. Trojica.

S krščanskim pogrebom pa smo se poslovili od Janeza Kovačiča iz Polšeč 4, 
ž. Sv. Trojica.

Romanje mladih v Verono
V ponedeljek, 30. 12. smo se mladi iz dekanije Cerknica (tudi z Blok in od Sv. 
Trojice) pod strokovnim vodstvom grahovskega župnika g. Sandija odpravili 
v mesto zaljubljencev. Še prej pa smo obiskali "Italijanski Lurd" – Chiampo, 
kjer smo videli kopijo Lurške votline, si ogledali moderno cerkev bl. Klaudija 
z Rupnikovimi mozaiki. Tam smo imeli tudi sveto mašo. V Veroni pa smo si 
poleg znamenitega julijinega balkončka ogledali razstavo več kot 400 jaslic 
iz celega sveta. Med njimi so bile tudi ene slovenske. Pot domov smo si 
krajšali z družabnimi igrami, petjem in pogovorom. (Fotografija bo na spletni strani.)

Sestanek vseh, ki skrbite za urejenost trojiške cerkve
bo v nedeljo, 16. 2. po maši ob 8. uri v župnišču pri Sveti Trojici. Namen ses-
tanka je, da se dogovorimo glede urejanja župnijske cerkve za naprej. Žal so 
nekatere vasi nekoliko popustile v skrbi za cerkev. Potrebno bo pogledati 
koliko je tistih, ki so pripravljeni sodelovati in na tej podlagi bomo oblikova-
li nove skupine. Gotovo je žrtev, ko poleg vseh obveznosti poskrbite tudi 
za urejenost bogoslužnih prostorov, vendar je to obenem tudi lepa oblika 
služenja Bogu in župnijskemu občestvu.

Trikraljevska akcija – koledovanje

Koledniki so vas med božičnimi prazniki obiskali v župniji Sveta Trojica in 
Bloke. Z obiskom po domovih smo vam v podobi treh kraljev prinesli veselo 
oznanilo Jezusovega rojstva. Obenem pa smo vas prosili za kakšen euro, s 
katerimi bomo lahko polepšali življenje otrok, ki bi sicer ostali pozabljeni 
v svojem uboštvu. Naši dve župniji sta se velikodušno izkazali. Zbrali smo 
konkreten znesek: pri Sveti Troijci 889 in v Bloški župniji 2866 eur. V imenu 
naših misijonarjev, ki bodo denar preudarno porabili se iskreno zahvaljujem. 
Hvala pa tudi otrokom, ki ste nekaj od svojega dali za misijone v adventni 
akciji. Skupaj smo v vseh treh župnijah zbrali 460 eur. Hvala tudi mladim od 
Svetega Vida, ki so v božičnem času obiskali starejše ljudi. Naj nas srečanja 
medsebojno bogatijo tudi v tem letu.   župnik

Pastirsko pismo slovenskih škofov 
glede raztrosa pepela pokojnih na pokopališčih
Dragi bratje in sestre,

škofje smo pred skoraj štirimi leti, 1. novembra 2016, na vas naslovili poseb-
no pismo o krščanskem pogrebu in pomenu poslavljanja od dragih svojcev v 
zadnji uri njihovega življenja. Vprašanje umiranja, smrti, žalovanja in tolažbe 
se dotika zelo osebnih in intimnih čustev vsakega izmed nas, zato želimo 
še enkrat poudariti pomen, ki ga ima pokop telesa v krščanstvu, nekaterih 
primerih pokopov, ki za krščanstvo niso dovoljeni, ter na pomen molitve za 
pokojne.

Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoličana najprimernejša oblika 
slovesa, saj je človek nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo na 
smrt kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka, ki 
presega omejitve prostora in časa. Zato menimo,  da naj se telesa naših 
pokojnih v krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem 
krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vsta-
jenja teles poslednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar 
je po Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju. Zato škofje močno spod-
bujamo vse vas kristjane, da kjer je le mogoče, v veri izberete tak način 
pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa v krsti. Pri pogrebnem 
obredu naj po možnosti sodeljuje župnijsko občestvo, da se tako pokaže 
povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo. Prav tako naj se proces slovesa 
od rajnega vključi v obhajanje svete maše. Za kristjana ni primeren način 
pokopa raztros pepela rajnega. Kongregacija za nauk vere je 15. avgusta 
2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu pokojnih 
in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki določa, da "raztros pepela 
v zrak, zemljo ali vodo" za katoličana ni dovoljen, saj na simbolni ravni ne 
izraža potrebnega spoštovanja človeka kot osebe, ki je živela in ljubila Boga 
ter ljudi kot telo in duša. Z raztrosom se izgublja tudi zemeljska sled za en-
kratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril za večno združenje s seboj, Kristus 
pa je zanj daroval samega sebe; zato so posmrtni ostanki kristjana vedno 
na nek način relikvije. Tudi če kakšen vernik nima nobenega svojca več, ne 
ostaja brez svojih, saj smo vsi krščeni njegovi bratje in sestre v Kristusu in 
bomo kot župnijsko občestvo poskrbeli tudi za njegov primerni krščanski 
pogreb in molitveni spomin. Iz tega razloga izhaja, da se v primeru pogreba 
z raztrosom pokojnika opravi pogrebni obred v mrliški vežici oz. cerkvi ob 
žari pred raztrosom, pri samem raztrosu pa voditelj pogreba ne prisostvuje. 
O tem naj bodo svojci rajnega, ki je nepreklicno izbral ta način, obveščeni že 
ob dogovoru o pogrebu.

Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do 
teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi zanje velja, da se pokopljenjo 
na pokopališču in se zagotovi cerkveni obred. Zato vabimo starše, da telesa 
mrtvorojenih otrok pokopljenjo ter se jih spominjajo v molitvi.

Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal 
od mrtvih, tako tudi mi upamo in verujemo, da se bomo tudi mi ob smrti 
srečali s svojim Odrešenikom in bo tudi naše telo deležno vstajenja. V tem 
duhu dojemamo trenutek smrti kot enega izmed najpomembnejših v ze-
meljskem življenju, od katerega je na poseben način odvisna vsa večnost. 
Povežimo svoje življenje s spominom na drage rajne in z molitvijo ter z vsaj 
vsakoletnim darovanjem svetih maš. 

vaši škofje


