– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · januar 2021 –
Marija, sveta Božja Mati
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10.00 Sv. Trojica
10.00 Sv. Vid
16.00 Fara

Bazilij in Gregor, škofa in
cerkvena učitelja
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8.00 Sv. Trojica
8.00 Sv. Vid

za duše v vicah
Julijan Strle, obl.

2. NEDELJA PO BOŽIČU
Presveto Jezusovo Ime
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8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
starši Baraga
Jože Marolt

Angela, red.
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18.00 Fara

v zahvalo za zdravje in za 70 let življenja

tretji sveti večer
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18.00 Sv. Trojica

v čast Sv. Duhu

Gospodovo razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar
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18.00 Fara
16.00 Sv. Vid

Nuška Žnidaršič, 5. obl.
v čast Sv. Duhu

4
5
6

Rajmund, duhovnik
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18.00 Fara

Ado in starši Zabukovec

Severin, opat
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16.00 Sv. Vid
18.00 Fara

Franc in Jožefa Črnec, Osredek
za bolno prijateljico

sob
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Julijan, muč.
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JEZUSOV KRST

ned

Pavlin Oglejski, škof
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Tatjana, muč.
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Hilarij, škof

sre

Oton, opat
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Absalom, škof

pet

Marcel, papež

sob

2. NEDELJA MED LETOM
Anton Puščavnik

ned

Marjeta Ogrska
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Makarij, opat

tor

Fabijan in Boštjan, muč.

sre

Neža, muč.
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Vincencij, diakon in muč.

pet

Henrik, duh.

sob
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3. NEDELJA MED LETOM
svetopisemska

ned
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spreobrnitev apostola Pavla

pon

Timotej in Tit, škofa

tor

Angela Merici, ust. uršulink

sre

Tomaž Akvinski, cerkv. učit.

čet

Valerij, škof

pet

Martina, muč.

sob

4. NEDELJA MED LETOM
Janez Bosko, ust. salezijanc.
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9.00 Sv. Trojica
8.00 Sv. Vid

Slavko Baraga
v zahvalo sv. Antonu Padovanskemu
za žive in † farane

18.00 Fara

Franc Pavčič, Runarsko, maša ob pogrebu

18.00 Sv. Trojica

v zahvalo

Dušan Lipovec

18.00 Fara
18.00 Sv. Vid

Jože in Frančiška Hiti, Velike Bloke in Koren
Angela HIti in Franc Meden

16

8.00 Sv. Trojica
10.00 Metulje

Marija Intihar, Zavrh 4
malo žegnanje – za sosesko

17

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Alojzija Korošec
za žive in † farane
Julka Ivančič, Ravne, obl.

18.00 Fara

Franc Komidar in Anica Božič, 4. obl.

18.00 Sv. Trojica

za duše v vicah

25
26
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7.30 Fara




Viktor Meden

18.00 Fara
18.00 Otave

Stanko Rot, obl. in starši
za dušno in telesno zdravje

za žive in † farane
† Korošec
v zahvalo za 90 let življenja in priprošnjo za zdravje

18.00 Fara

Franc Zakrajšek, obl.

18.00 Sv. Trojica

za duše v vicah

Neža Marinček in starši

18.00 Fara
18.00 Sv. Vid

† iz družine Premrov in Paternost
Ante Jelavič

8.00 Sv. Trojica
8.00 Otave

31

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Ob začetku novega leta želim vsem faranom blagoslova. Leto ki ga zaključujemo
bo šlo v zgodovino kot leto zaznamovano s koronavirusom. Zato vam še toliko bolj
želim, da bi bilo leto, ki prihaja polno zdravja, pa tudi leto streznitve, prečiščenja
in novega začetka. Želim si, da bi tudi od poslavljajočega se leta zmogli in znali
potegniti kakšen nauk za naprej.

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Predvsem morda to, da moremo zaradi korone bolje videti, kako smo majhni. En
tako majhen virus lahko vpliva in nenadoma preusmeri ustaljene tokove naših
življenj in življenje tako rekoč celega sveta. Upam si trditi da leto, ki je pred nami
gotovo ne bo lahko. Tudi če bomo bolezen premagali, bodo ostale posledice.
Želim pa si, da bi se tudi zaradi boja z virusom bolj zavedali naše medsebojne
povezanosti in odvisnosti. Nihče ne more biti sam sebi zadosten! Nujno mora
med nam spet prevladovati ozračje zaupanja. Zaupanje je temelj vsega! Brez
zaupanja ni civilizacije, ni države, ni občin, ni župnije, ni družine, ni gospodarstva,
ni ekonomije, ni znanosti, ni šolstva, ni zdravstva …
Zaupanje pa se lahko vzpostavi in gradi tam, kjer se spoštuje moralne vrednote,
kjer vsak živi in dela pošteno in odgovorno do vseh. Vera pa je duhovna podstat
dobrega, lepega in poštenega, etičnega življenja. Zato če hočemo imeti blagoslov, moramo začeti z vero. Brez nje pa ne bo blagoslova, četudi bi imeli vsega
v izobilju ali preobilju.

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Viktor Jerič

18.00 Fara

30

Ob novem letu

Stanislav Klančar, 2. obl.
za Božje varstvo

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

7.30 Fara

obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)

za zdravje

18.00 Fara

8.00 Fara
8.00 Sv. Vid

Januar 2021
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke
obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)

Andrej Drobnič in vsi † iz druž. Drobnič, Nemška v.

18.00 Fara

18
19
20
21
22

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

v zahvalo za Gašperjevih 30 let
Alojzija Mahne

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

7.30 Fara

OZNANILA

za blagoslov v družini
živi in † gasilci
Nada Lah, volčje

† Rožanc
za poglobitev vere

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Vera pa nam bo pomagala uspešno prebroditi tudi čase krize. Ker tudi, če bi se
vse rušilo, nam vera pravi: "Kdo je zoper nas, če je Bog z nami?" Ali pa: "Tistim,
ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu." Zato želim blagoslova, zadovoljstva,
zaupanja in poguma, vsem in v vseh okoliščinah.
župnik

v čast sv. Antonu za zdravje
starši Baraga
za žive in † farane
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Verska statistika

V preteklem mesecu decembru smo se s kratkim cerkvenim pogrebom, brez
svete maše poslovili od Danijele Kraševec, roj. Zakrajšek iz Hribarjevega, župnija Sv. Trojica. V župniji Sv. Vida pa smo se na Otavskem pokopališču na začetku
meseca poslovili od Alojzije Mahne, roj. Kosič, ki je živela na Župenem.

Otroci za otroke in trikraljevska akcija

Ob božičnih praznikih smo tudi po-vabljeni k darežljivosti
za ljudi v stiski in sicer še posebej za pomoč slovenskim
misijonarjem. Nekateri otroci so v cerkvi vzeli adventni
koledar s hranilnikom za misijone, v vidovski fari ga je prinesel Miklavž, precej pa jih je še ostalo. Tisti otroci, ki ste
zbirali darove v hranilnik, ga v dneh po novem letu prinesite
v cerkev pred jaslice. Trikraljevske akcije, ko so koledniki ob
božičnem voščilu od vrat do vrat tudi poprosili za dar za
misijone, v sedanjih razmerah ne bo mogoče izvesti. Zato
ste povabljeni, da ob Božiču na drug način prispevate dar
za misijone. Lahko ga boste oddali v za to določen predal
v nabiralniku v cerkvi ali pa tudi neposredno izročili meni.
Bog vam povrni! Naj zaradi sedanjih razmer naši misijonarji
ne ostanejo brez sredstev za svoje delovanje.

Gospod, daj pokonima župljankama večni mir in pokoj! In večna luč naj jima sveti!
Naj počivata v miru!

Pastoralno-statistični pogled na leto 2020
Župnija Bloke:
Krsti: 3 (leto prej 10),
prvega obhajila ni bilo,
birma: 12,
porok ni bilo,
pogrebi: 7 (leto prej 14).

Obiskovanje bolnih in ostarelih za prvi petek

Dokler se razmere ne bodo kaj bistveno izboljšale, vas bom obiskoval samo po
predhodnem povabilu. Brez zadrege me pokličite na telefon, najboje na mobitel.
Z veseljem bom prišel!

Obhajanje svetih maš

Po trenutno veljavnih določbah je lahko sedaj v cerkvi pri mašah navzoč le en
človek na 30m2. To pomeni 12 ljudi v cerkvi pri Fari, 10 pri Sv. Tojici in 8 pri Sv.
Vidu. Če pride k maši več družinskih članov ali več članov enega gospodinjstva, se
vsi skupaj štejejo za eno osebo. Seveda morajo biti potemtakem v cerkvi skupaj,
ne vsak na svojem koncu. Ko prihajate k obhajilu ali ko greste ven iz cerkve je
potrebno vzdrževati potrebno razdaljo. Petja naj bi v cerkvi ne bilo, ker naj bi
se virus tako še lažje širil naokrog. Glede na našo situacijo, ko ni veliko okužb na
našem področju, pa bomo vseeno zapeli kakšno ljudsko pesem.

Božične delavnice "na daljavo"

Župnija Sveta Trojica:
Krsti: 4 (leto prej 5),
prvega obhajila ni bilo,
birma: 3,
porok v župniji ni bilo,
pogrebi: 3 (leto prej 4).

V vidovski župniji je bilo v decemberskih dneh poskrbljeno za pripravo na božič
oz. na prihod Novorojenega, kljub "koroni" za vse župljane, saj so naši otroci, birmanci, mladinci ustvarjali v ta namen kar doma:
• adventne venčke katere smo si šli lahko izbrat v farno cerkev;
• naše najmlajše je na miklavžev večer obiskal težko pričakovani Miklavž z angelčkom in parkeljnom, seveda je vsakemu prinesel darilo;

Župnija Sveti Vid:
Krsti: 4 (leto prej 4),
prvega obhajila ni bilo,
birma: 13,
poroka: 1,
pogrebi 5 (leto prej 11).

• naredili so božične voščilnice, katere smo lahko dobili tudi v vidovski cerkvi;
• ustvarjali so različne obeske, okraske in z njimi okrasili božično drevo v naši
cerkvi;

Leto 2020 je bilo zaradi pandemije tako posebno, da verjetno v nekaterih pogledih ni bilo podobnega v vsej zgodovini krščanstva. Najbrž se še nikoli ni zgodilo,
da bi škofje in duhovniki ljudi pozivali naj v nedeljo dopoldan "ja ne pridejo v
cerkev k maši". Tudi v času velikih preganjanj kristjanov v rimskem cesarstvu, so
se ljudje, kljub navarnosti, da jih oblast odkrije in jim poskrbi "bližnjico do nebes"
zbirali v katakombah. Pri nas so bile cerkve odprte tudi v času najtršega komunizma po drugi svetovni vojni. Postavlja se mi vprašanje, ali smo ravnali prav, ko smo
zaprli cerkve, celo za praznike? Ali je to znamenje nezaupanja, pomanjkanja vere?
Dejansko so bili primeri tudi pri nas, ko so se okužbe širile ob nekaterih cerkvenih
slovesnostih. S tega vidika so prepovedi in omejitve uprvičene. Postavlja pa se
vprašanje kaj narediti, kako ravnati, kaj izbrati, če bi bili pred izbiro ali ohraniti
vero in zgubiti življenje ali pa ohraniti življenje za ceno zatajitve vere v Jezusa
Kristusa? Nekateri primeri iz zgodovine nam kažejo, da se da v posebnih razmerah ohraniti vero tudi brez obhajanja zakramentov. Cerkve na Japonskem, ki jo je
ustanovil Frančišek Ksaverij leta 1549, je bila zelo kmalu preganjana. Misijonarji
so bili preganjani in izgnani. Kristjani so dve stoletji živeli brez duhovnikov. Torej
tudi brez vseh zakramentov razen krsta, ki ga lahko v izrednih okoliščinah podeli
vsak človek. Kristjanom je uspelo ohraniti vero in krst. Izmed sebe so izbrali
voditelja in katehista. Ko so po dvesto letih v deželo ponovno prišli misijonarji, so
našli žive krščanske skupnosti!
Primer nam pove, da nekaj mesečna omejitev dostopa do zakramentov, nikakor
ne more omajati vere, če to zavestno gojimo in jo "hranimo" z vsakdanjo osebno
in družinsko molitvijo, s pogovorom, z osebno zavzetostjo za poglobitev svojega poznavanja vsebine vere in s praktičnim krščanskim življenjem, v konkretnih
vsakdanjih situacijah. Sicer pa je že apostol Pavel zapisal: "da njim, ki ljubijo Boga,
vse pripomore k dobremu..." (Rim 8, 28). Tudi čas, ko ni bilo in še ni možno v večji
meri biti navzoč pri liturgičnih obredih, lahko vernemu človeku pripomore k dobremu. Zgolj tradicija ali pa neka površna vera "za vsak slučaj" pa nas v današnjih
časih ne bo več ohranjala v veri. Nujno je potrebno osebno iskanje, poglabljanje v
veri, gojenje osebega odnosa do Boga in življenje iz tega odnosa.

• v farni cerkvi so naredili jaslice, prav tako so jih postavili zunaj – pred farovžem;
• in tudi letošnje leto so poskrbeli da smo dobili betlehemsko lučko, luč miru.
Da pa so nam naši otroci obogatili praznike se moramo zahvaliti naši Manci
Doles, ki je delavnice skrbno načrtovala, organizirala, jih "krmarila":
V imenu vseh faranov Svetega Vida se iskreno zahvaljujem za njeno požrtvovalno, skrbno delo, za ves njen trud, ki je bil vložen za dobrobit naše župnije,
Manca boglonaj.
Hvala tudi vsem vam ki ste z veseljem sodelovali v teh delavnicah in nam polepšali božične praznike,iskrena hvala tudi našemu župniku Simonu za vso
pomoč in močno podporo.
Marta Zalar

Zahvala

Hvala tudi vsem, jasličarjem, ki ste tudi letos nabirali mah in postavljali jaslice v
župnijskih cerkvah in vsem, ki ste se odzvali na pobudo in jih postavili tudi zunaj.
Fotografije nekaterih jaslic si lahko ogledate tudi na župnijski spletni strani. Na
elektronski naslov pa lahko še vedno pošljete fotografije vaših jaslic, da jih bomo
pokazali še drugim.
Zahvaljujem pa se vam za darove, ki ste jih v teh dneh, ko se ni pobiralo "v muto"
nakazali ali dali za potrebe župnije. Ali pa ste na kakšen drugačen način prispevali in poskrbeli za župnika in župnijo. Zaenkrat kakšnih večjih investicij ni, razen
obnove oltarjev v Ravnah in nekaj manjših vzdrževalnih posegov. So pa sprotni stroški, ki jih je tudi treba sproti poravnavati. Še enkrat Bog povrni za vašo
darežljivost.
Zahvaljujem pa se tudi vsem, ki ste me obiskali, mi voščili za Božič in Novo leto
in prineseli vsakovrstne sladke, tekoče, medene in mesene dobrote. Hvala vsem
ki me povabite v svoje domove, da se lahko srečam z vami bolj osebno. Bog vam
povrni tudi za "bero", ki kaže na vašo skrb in dobroto do župnika.
Bog blagoslovi vsakega darovalca posebej!
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Kako prijetno je ...

… če bratje so v slogi združeni, tam Bog obljublja svoj blagoslov, večno življenje.
Dobro je v teh časih, da ima človek nekoga, ki se veseli z njim ali sočustvuje. Če bi našla
na podstrešju na primer tisoč frankov, bi se najprej razveselila s svojimi domačimi in
nato bi še ostalo veselja za prijateljice.
Človek, ki so ga štirje nosači spustili pred Jezusa, je imel srečo, da je kljub dolgotrajni
bolezni imel še štiri resne prijatelje. Če je pa človek sam v svoji bolezni kot je bil mož
v Stebreniku blizu Betsede in ga ni nihče spustil v vodo, ko je ta zaplivkala, se ga je
Gospod usmilil. Ni čudno, da papež Frančišek večkrat prosi, naj molimo zanj. Saj
ve, da hočemo kosti za glodanje. Pri tem prednjačijo novinarji, ki iz vsake iztrgane
besede napravijo senzacijo.
Nekoč sem delala intervju s takrat mlado in že kar uveljavljeno umetnico in ta mi je
rekla, naj pokažem, kaj bom napisala ter poslala na uredništvo časopisa. Če bi bili
tako čistega srca in misli in bi se veselili otroka "neplodne" Marijine tete Elizabete, bi
bilo naše pričevanje za Ljubezen mnogo bolj prepričljivo. In Gospod bi potrjeval naše
delo z močjo. Zato, dragi bratje, veselite se uspehov svojih bližnjih in jih ne kritizirajte.
Dragi verniki, mi pa molimo za naše pastirje!
Marica Marolt, Velike Bloke

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
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