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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Januar 2022

Januar 2022

Mesec verskega tiska
Januar je že tradicionalno posvečen spodbujanju branja verskih vsebin. Vera 
potrebuje "hrano". Kot bi telo brez hrane shiralo in na koncu umrlo, tako je 
tudi z vero. Brez primerne "hrane" bo pešala in se na koncu čisto razvodenela. 
To opažam pri mnogih (večini) današnjih kristjanih, ki so to samo še na papirju. 
Večna skušnjava je prepričanje, da o veri vemo že vse, ali skoraj vse, sploh če smo 
v mladosti obiskovali verouk. Toda z vero je tako, da če je vedno znova ne obnavl-
jamo, poglabljamo in poživljamo, če se ne trudimo iz nje in po njej živeti, če vero 
pustimo vnemar, potem nam počasi postane zgolj breme, ki se ga želimo otresti.

Redno branje verske-
ga tiska, pa naj bo to 
na tiskanih medijih ali 
pa elektonskih, v nas 
vzdržuje primerno 
"versko kondicijo", 
da more biti naša 
vera živa, to je, da 
ima moč napajati in 
poganjati vse naše 
odločitve, izbire, 
način življenja. Vernik 
mora pravzaprav 
vsak čas plavati proti 
večinskemu toku, 
ki ga usmerja predvsem spodbujanje potrošniškega načina življenja. Če nismo 
močni in trdni v veri, če redno ne molimo, če redno ne prejemamo zakramentov 
in če malo ali sploh nič verskega ne beremo, potem gradimo zgradbo vere na 
pesku. Ko pride nekaj sunkov malo močnejšega vetra, se bo še tisto malo šibke 
vere sesulo kot hišica iz kart. Zato vas spodbujam, da se odločite in se naročite na 
kakšno versko revijo. Tednik Družina in mesečnik Ognjišče sta gotovo prva v tej 
vrsti. Poslušajmo oddaje na Radiu Ognjišče, postanimo prijatelji Radija Ognjišče 
in na ta način podprimo njihov trezen in umirjen pogled na svet, življenje in poli-
tiko. Veliko lepih in spodbudnih člankov lahko preberete na spletenem portalu 
Aleteja. Tudi na Youtube kanalu lahko najdemo marsikaj koristnega. Je pa ob 
tem imeti pravega duha razločevanja, da imamo sposobnost razločevati, kaj je v 
skladu s pristno krščansko vero in kaj ne.

Naj vam ne bo žal ne časa ne denarja za kvalitetno duhovno in versko rast!

župnik Simon Virant

Gregor Niški, škof pon 10 18.00 Fara družina Pavčič, Runarsko 11
Marjan Turk, 30. dan (2. namen)

Pavlin Oglejski, škof tor 11 18.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu

Tatjana, muč. sre 12 7.30 Fara za duše v vicah (M.)

Hilarij, škof čet 13 18.00 Fara starši Žgajnar, Kramplje 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Malahija, prerok pet 14 17.00 Sv. Vid Korošec in Perušek, Bečaje

Mihej in Habakuk, preroka sob 15 8.00
18.00

Sv. Trojica 
Sv. Vid

v zahvalo
za žive in † farane




Sv. Tr.: Hiteno, Mramorovo, Sv. Tr.  ·  Bloke: Fara  ·  Sv. Vid: Osredek
Vika Štritof, Silva Šivec

2. nedelja med letom ned 16
8.00

10.00

15.00

Sv. Trojica
Fara

Metulje

Ljudmila Korošec, obl.
Tone in Verena Oražem
Stane Drobnič, obl., Nemška v. (2. namen)
za sosesko – malo žegnanje

 


Janez in Irena Kraševec
Katja Miklavčič, Gregor Ulčar

Anton Puščavnik, opat pon 17 18.00 Fara Francka Rot, Nova vas
Ana Kraševec, 30. dan (2. namen)

Marjeta Ogrska
začetek tedna molitve za 

edinost kristjanov
tor 18 18.00 Sv. Trojica za duhovne poklice

Makarij, opat
smrtni dan b. sl. Friderika 

I. Baraga (†1868)
sre 19 7.30 Fara Leon Perušek

Sebastjan, muč. čet 20 18.00 Fara Viktor Meden
Marjan Pavlič, 30. dan (2. namen)

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Neža (Agnes), muč. pet 21 17.00 Sv. Vid v čast Sv. Duhu

Vincencij, diakon, muč. sob 22 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Niko Bezek
Ivana in Janez Stražiščar




Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo  ·  Bloke: Topol  ·  Sv. Vid: Osredek
Alessandra in Gorazd Lah

3. nedelja med letom

nedelja božje besede
ned 23

8.00
10.00

Sv. Trojica 
Fara

za žive in † farane
za zdravje in v priprošnjo, Ravne 2
Stanislav Klančar, 3. obl. (2. namen)

 


Karmen in Gregor Golob
Katja Lah Majkić, France Ivančič

Frančišek Saleški, škof in c. uč. pon 24 18.00 Fara France Pavčič

spreobrnitev apostola Pavla
sklep tedna za edinost 

kristjanov
tor 25 18.00 Sv. Trojica Milka Korošec in Marija Intihar

Timotej in Tit, škofa sre 26 7.30 Fara Franc Zbačnik dekanijska konferenca

Angela Merici, 
ustanoviteljica uršulink

čet 27 18.00 Fara Karel Hiti, 28. obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Tomaž Akvinski, duh. cerk. uč. pet 28 17.00 Sv. Vid Metod Debeljak priprava na zakon po Zoom-u

Valerij, škof
Sinodalno srečanje

sob 29 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Alojzij Seljak, obl.
Ivana Stražiščar




Sv. Tr.: Lovran., Zales, Rožanče  ·  Bloke: Metulje  ·  Sv. Vid: Osredek
Barbara in Robert Lah

4. nedelja med letom ned 30
8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

Majda Štrukelj in †
za žive in † farane
Stane Milavec (2. namen)

 


Zdenka Korošec in Marija Žgajnar
Joži Anzeljc, Ivica Oražem

Janez Bosko, redovni 
ustanovitelj

sklep meseca verskega tiska
pon 31 18.00 Fara starši Kovačič, Strmca
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»Videl sem vse sovražnikove zanke razprostrte po zemlji. 

Zavzdihnil sem in rekel: 'Kdo neki jim lahko uide?' 

In zaslišal sem glas, ki mi je rekel: 'Ponižnost.'« 

(Anton Puščavnik)
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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

Oddani mašni nameni
Marijan Pavlič 2x, Ivanka Pirc, Ana Kraševec 2x, Marjan Turk, Stane Drobnič, 
Marjan Lipovec, Julijana Turk 2x, +prijatelji in sorodniki, Alojz in Metoda Seljak, 
Amalija Mišič, Terezija Hiti 5x, Za blagoslov novoporočencev, Zofija Lužar 3x, 
Anton Pirman 4x, Dušan Premrov, Pia Pakiž 4x, Alojzij Seljak 3x, Franc Pavčič 2x, 
Za birmance, Jože Marolt, Starša in brat Bavdek, Marija Zalar 5x, Metod Debeljak 
5x, Marija Rupar, Marija Srnel.

Verska statistika
Konec meseca novembra smo se poslovili od Julijane Turk, roj. Rudolf iz Nove 
vasi 12, v decembru pa od Marjana Lipovca iz Hudega Vrha 16, Marjana Turka 
iz Škrabč 2, Ane Kraševec, roj. Zakrajšek iz Svetega Duha 6, Marjana Pavliča iz 
Strmce 1 (pokopan na Lužarskem pokopališču). Vsi pokojni so bili župljani župnije 
Bloke. – Gospod, daj jim mir in večni pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v 
miru. Amen.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Julke Turk so darovali za svete maše: družina Ponikvar (Fara), Za-
bukovčevi (Nova vas) 2x, Marija in Franc Žgajnar, Marija in Franc Dobravec (Vel. 
Bloke), Fani Zabukovec (Nova vas), Miljana in Igor Tekavec (Bločice) 2x, Anita 
Švigelj (Bezuljak), Dragica in Tomo Brezovar (Vel. Bloke) 2x, Igor in Mira Škraba 
(Ljubljana), Milan in Olga Sernel (Lož) 5x, Anica in Marjan Mah (Nova vas), Milka 
Rot (Studenec);

ob pogrebu Marjana Lipovca so darovali za svete maše: Vladka Car 3x, Mrzelovi 
iz Iga;

ob pogrebu Marjana Turka so darovali za svete maše: Janez Drobnič (Ravnik);

ob pogrebu Ane Kraševec so darovali za svete maše: nečak Leon 2x, sestra Joži-
ca, nečakinja Katica;

ob pogrebu Marjana Pavliča so darovali za svete maše: Anica in Marjan Mah 
(Nova vas).

Pogled v minulo leto 
Začeli smo novo leto Gospodovo 2022 na praznik Marije, Božje Matere, ki je tudi 
svetovni dan miru, katerega si vsi goreče želimo in zanj prosimo Boga, ter je tudi 
ena od naših dobrih želja ob novem letu.

Že skoraj dve leti traja pandemija covid-19, ki močno omejuje bogoslužno živl-
jenje. Popolne zapore bogoslužja, kakršna je bila znaten del leta 2020, lani ni 
bilo, razen za veliki teden in veliko noč. Tako že drugo leto nismo mogli skupaj 
obhajati sv. velikonočnega tridnevja. Le za blagoslov jedil sem spet šel po vseh 
vaseh, vseh cestah mimo vseh hiš. Po Božiču so bile sicer maše z ljudstvom spet 
dovoljene, ampak v zelo omejenem številu udeležencev (1 oseba ali gospodinjst-
vo na 30 m2). Žal pa je tudi po sprostitvi omejitve navzočih število udeležencev 
pri maši zelo upadlo – skoraj za polovico. Predvsem pogrešam starše z otroki. Tu 
bi vas rad spomnil na vašo obljubo, ki ste jo dali ob krstu vaših otrok: da jih boste 
vzgajali v krščanskem duhu. Ne jemljite preveč na lahko obljub danih Bogu!

Krstna knjiga

Minulo leto je bilo v naši župniji krščenih: (Bloke: 8 otrok, leto prej so bili samo 
trije krsti. Krščenih je bilo 6 deklic in 2 dečka. Le 5 otrok je iz cerkvenega zakona), 
(Trojica: trije otroci, leto prej štirje, vsi so bili dečki) (Vid: le en deček, leto prej 
štirje)

Poročna knjiga

V minulem letu je zakrament sv. zakona sklenilo: (Bloke: 4 naših faranov, leto prej 
pa se ni poročil nihče. Samo ena poroka je bila v naši župniji, in sicer v podružnični 
cerkvi v Ravnah.) (Trojica: ni bilo poroke, tudi leto dni prej ni bilo poroke) (Vid: 
ena poroka, leto prej tudi ena) Tudi podatki krstne knjige kažejo, da mnogi začne-
jo skupno življenje brez poroke. Kristjana, ki se odloči za partnersko zvezo, veže 
dolžnost prejeti zakrament sv. zakona, saj z zakramentom zakonca prejmeta 

Adventna akcija in koledovanje
Kot vsako leto so bili tudi letos v adventu otoci povabljeni k sodelovanju v ad-
ventni akciji. Ob adventnem koledarju so vsak dan adventa spoznavali življenje 
in delo misijonarja p. Miha Drevenška. Ob tem se je nakaj otrok tudi odzvalo na 
spodbudo k darovanju za lačne otroke v nekaterih misijonskih deželah. Po posa-
meznih župnijah so otoci k Novorojenemu Jezusu prinesli: Sv. Vid: 71 eur, Sv. 
Trojica 106 eur, Bloke 156 eur. Vsem otokom, ki ste kolikorkoli prisepevali, se v 
imenu lačnih otrok iskreno zahvaljujem!

Na nedeljo svete Družine, 2. januraja pa so koledniki župnije Bloke in Sveta Tro-
jica obiskovali vaše domove in vam ob novem letu in prazniku Svetih treh kral-
jev zaželeli obilo Božjega blagoslova. Trojiško župnijo so si razdelile tri skupine 
kolednikov, bloško pa štiri. Nekaj manjših vasic oz. zaselkov smo morali žal izpus-
titi, ker je začela kralje preganjati utrujenost in mrak. Iskrena hvala vsem, ki ste se 
pogumno podali na to pot od vrat do vrat in da ste tako vztrajno prinašali veselo 
novico o Odrešenikovem rojstvu. Bog pa naj povrne z oblinim blagoslovom tudi 
vaše iskrene darove! V župniji Sveta Trojica ste skupaj za podporo dela misjonar-
jev zbrali 1233 eur, v župniji Bloke pa 2728 eur. Boglonaj!

božjo pomoč za skupno življenje, s katero pa je potrebno vedno sodelovati. Kdor 
živi v izven zakonski zvezi ali le v civilnem zakonu, takrat ne sme prejemati zakra-
mentov sv. spovedi in obhajila, dokler poroke ne sklene. Prav tako ne more 
sprejeti službe botrstva pri krstu ali birmi. V pripravi na krst otrok je vedno dana 
spodbuda za sklenitev zakonske zveze, če ni zadržkov za sklenitev zakona.

Bloke, Trojica: v župniji delujeta dve zakonski skupini, ki delujeta po programu 
Družina in življenje. Srečuje se 8 zakonskih parov. Vid: Želja je, da bi se v tem letu 
tudi v naši župniji ustanovilo eno zakonsko skupino.

Mrliška knjiga

Cerkvenih pogrebov je bilo lansko leto (Bloke 15, leta 2020 pa 7. Pokopanih je 
bilo 9 moških in 6 žensk. Najstarejši je umrla v 94. letu, najmlajša pa je izpolnila 
65 let. Povprečna starost umrlih je bila 80,4 leta. 12 jih je umrlo neprevidenih) 
(Trojica: 5 pogrebov, leta 2020 pa 3. Pokopani so bili trije moški in dve ženski. Na-
jstarejši je dopolnil 96 let, najmlajši 68 let. Povprečna starost umrlih je bila 84,6 
let, dva sta umrla neprevidena) (Vid: 6 pogrebov, leta 2020 pa 5. Pokopana sta 
bila dva moška in 4 ženske. Najstarejša je umrla v 94. letu starosti, najmlajši v 64. 
letu starosti. Povprečna starost umrlih je bila 83,8 let. Ena je umrla neprevidena)  

Umreti nepreviden pomeni umreti brez prejetih zakramentov v zadnjem obd-
obju pred smrtjo. Srečna zadnja ura za kristjana pomeni, biti pripravljen na smrt 
tudi s sv. zakramenti, ne pa morda umreti brez trpljenja, saj je to trenutek, ko 
človek pride pred sodbo Vsemogočnega Boga. Da ne bomo prihajali pred večne-
ga sodnika nepripravljeni, je pomembno, da se vedno prizadevamo za krščansko 
življenje in redno prejemanje zakramentov. V težji bolezni tudi z zakramentom 
sv. maziljenja ne odlašajmo. Kdor zaradi starosti ali bolezni ne more več v cerkev, 
naj ne odlaša s prejemanjem zakramentov ob prvih petkih, vsekakor pa nas veže 
krščanska dolžnost prejeti zakramente vsaj enkrat v letu. Pravočasno poskrbi-
mo tudi za tiste, ki huje zbolijo ali morajo na operacijo. V vseh naši bolnicah je 
mogoče poskrbeti za prejem sv. zakramentov.

Prvoobhajancev je bilo: Bloke: 8, Trojica: 3, Pri Sv. Vidu v lanskem letu nismo 
imeli prvega svetega obhajila, ker je na vsaki dve leti. 

Ob 1. petkih je v preteklem letu sveto obhajilo in občasno sveto spoved na domu 
prejemalo priboližno: Bloke: 12, Trojica: 5, Vid: 6 faranov.

Sv. Birme minulo leto nismo imeli.

Ob koncu tega pogleda v minulo leto se želim zahvaliti za pomoč vsem župni-
jskim sodelavcem, ki se prizadevate na različnih področjih v župniji. Najprej bi se, 
čeprav ga ni med nami zahvalil g. Branku Setnikarju, za njegovo nesebično pomoč 
na župnijah Sveti Vid in Sveta Trojica. Žal se je Branko, zaradi nenehnega nadle-
govanja s strani civilne iniciative dovolj.je in zaradi počasnosti dela na cerkvenih 
sodiščih odločil, da zapusti duhovniški stan. Bogu ga izročajmo v molitvi! Hvala 
vsem, ki redno skrbite za lepše bogoslužje: organistom in pevcem, ministrantom, 
bralcem, pritrkovalcem, hvala skupini, ki skrbno pripravlja jaslice in vsem, ki prip-
ravljate drugo božično okrasje ter krašenje ob večjih praznikih. Hvala katehistinji, 
članom ŽPS, ključarjem, voditelju mladinske skupine, animatorjem oratorija, 
hvala voditeljem zakonskih in molitvenih skupin, hvala za pomoč pri pisanju in 
oblikovanju mesečnih oznanil, hvala za čiščenje in urejanje župnijske cerkve ter 
podružnic, za občasno pomoč v gospodinjstvu, za pranje, likanje. Hvala vsem, ki 
se odzovete na občasne delovne akcije. Lepo se zahvalim za vse vaše darove za 
potrebe župnije in meni osebno. Hvala vsem, ki me povabite k sebi domov na 
kosilo. Vsem Bog povrni!

Naj vam bo tudi v novem letu Bog milostljiv. Naj vam bo srečno, zato vam želim 
zdravja, razumevanja, svete potrpežljivosti v težavah in da bi tudi preizkušnje 
znali zaupno sprejemati, da bi bili končno tudi rešeni te epidemije. Želim vam 
urejeno družinsko življenje, materialno varnost, da bi vsi imeli primerno delo, ki 
bi ga z veseljem opravljali. Tudi skupna odgovornost za župnijo naj nas povezuje. 
Bog naj vam nakloni tudi napredovanja v veri in duhovnih vrednotah. Naj vas 
spremlja blaga priprošnja Božje Matere in drugih priprošnjikov pri Bogu.


