November 2022




Ivanka Kuclar, Jerca Žnidaršič
Vika Štritof, Silva Šivec
Vilma Kocjančič, Gregor Ulčar

1

8.00 Sv. Trojica
10.00 Sv. Vid
15.00 Fara

v čast Svetemu Duhu
Ciril Berglez, župnik
za žive in † farane

sre

2

8.00 Fara
17.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid

družina Premrov in Kotnik
Jože Kastelic, župnik
Hiti, Koščak, Doles

Just Tržaški, muč.

čet

3

18.00 Fara

Jožef Rot
Andrej Skvarča, 7. dan (2. namen)

Karel Boromejski, škof

pet

4

16.30 Sv. Jurij
18.00 Otave

Ivana Rudolf, 30. dan
Žan Štritof in za zdravje v družini



obisk bolnikov

starši Janeza Krstnika

sob

5

8.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica

Marija Doles in vsi †† Doles
Peter in Marija Kraševec, obl.

Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo · Bloke: Topol · Sv. Vid: Osredek
Marija Hiti, Lara Hiti

6

8.00 Sv. Vid
10.00 Fara

za žive in † farane
Drago Pavčič in starši
vsi †† Namre (2. namen)






18.00 Fara

†† Dolšak

18.00 Sv. Trojica

starši in Jože Meden

VSI SVETI,
slovesni praznik

tor

spomin vseh vernih rajnih

32. nedelja med letom
zahvalna nedelja

ned

Ernest, opat

pon

Bogomir, škof

tor

posvetitev lateranske bazilike

sre

Leon Veliki, papež in cerk. uč.

čet

Martin, škof

pet

Jozafat, škof in muč.

sob

33. nedelja med letom
svetovni dan ubogih
začetek tedna zaporov

ned

Nikolaj Tavelić, muč.

pon

Albert, škof

tor

Marjeta Škotska, kraljica

sre

Elizabeta Ogrska, redovnica

čet

posvetitev bazlik sv. Petra in
Pavla († Ciril Berglez)

pet

Matilda, redovnica

sob

Jezus Kristus, kralj vesoljstva
začetek tedna Karitas

ned

darovanje Device Marije

pon

Cecilija, devica in mučenka

tor

Klemen I., papež in mučenec

sre

Andrej Dung in drugi
vietnamski mučenci

čet

Katarina Sinajska, dev. in muč.

pet

Valerijan Oglejski, škof

sob

1. adventna nedelja

ned

Katarina Labouré, red.

pon

Saturnin, mučenec

tor

Andrej, apostol

sre

7
8
9
10
11

7.30 Fara

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Alessandra in Gorazd Lah
Katja Lah Majkič, France Ivančič

Jože Kastelic, župnik
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

†† Pupis in Pakiž

18.00 Otave

v zahvalo v družini Štritof

12

8.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica

Marjan in Anica Zalar
Marjan Košir obl.
Jože Hiti (2. namen)




Sv. Tr.: Lovran., Zales, Rožanče · Bloke: Metulje · Sv. Vid: Osredek
Sonja Kraševec, Lovro Ponikvar

13

8.00 Sv. Vid
10.00 Fara

starši Kovačič in bratje
za žive in † farane
starši Srnel in v zahvalo za 20 let zakona (2. n.)




Barbara in Robert Lah
Joži Anzeljc, Ivica Oražem

maša drugje v zahvalo
18.00 Fara
19.00 Sv. Trojica

Ivan Vesel, 30. dan
Ljudmila Kraševec, obl.

16
17
18

7.30 Fara
18.00 Ravne

Jože Milavec obl. in starši (Veliki Vrh 9)
Frančiška Knavs, 30. dan

18.00 Fara

Anton Modic, obl.

18.00 Otave

družina Kovačič

19

8.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid

za nerojene otroke
Ciril Doles

20
21
22
23
24
25
26

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
Ana Turk obl.

18.00 Fara

†† Starmanovi

18.00 Sv. Trojica

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj

27
28
29
30

7.30 Fara

starši Hrbljan in Hribar

18.00 Sv. Vid

Milena Moser

8.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid

Karl in Marija Mramor (Slugovo)
za žive in † farane

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Pepca in vsi †† Intihar
Marija in Franc Lovko

18.00 Fara

Marjan Turk obl.

18.00 Sv. Trojica

Marija Lipušček

18.00 Fara

Andrej Skvarča, 30. dan

November–december 2022

Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici svetih. Vsak dan v letu imamo na koledarju imena
svetnikov, ki jih je Cerkev uradno razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah med štirimi stenami
doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni,
za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki
jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na
srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih,
naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preizkušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v
dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti
sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji … Med svetniki
so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu kot
mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga.

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh · Bloke: Nova vas 1–20 · Sv. Vid: Osredek
Anton Lah, Marija Baraga
Lenart Ponikvar, Rok Kraševec
Cveto Kovačič, Metoda Grže

Kristusovi predhodniki s svetniki in mučenci (Fra Angelico)

Viktor Jerič

18.00 Fara

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Naši vzorniki in priprošnjiki

18.00 Fara

14
15

OZNANILA

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Slugovo, Malni · Bloke: Nova vas 21–40 · Sv. Vid: Osredek
Domen in Mihaela Kosmač
Klemen Kraševec, Kaja Granič
Martin Grže, Bojan Jerič

Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot
je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan
živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: “Kdor v me veruje, bo živel,
tudi če umrje!” Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem,
ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo vsega.
Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši
rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili ustvarjeni in
krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom
vstopili v občestvo svetih.
Po: S. Čuk

· 1 ·

Verska statistika

Mladinski verouk

V mesecu oktobru smo se s krščanskim pogrebom pri Fari poslovili od Frančiške
Knavs iz Raven 7a, od Ivana Vesela iz Raven 1, od Andreja Skvarča iz Nove vasi
61. V župniji Sv. Vid pa smo se pri Sv. Juriju poslovili od Ivane Rudolf iz Kremence
5 in od Marije Žnidaršič iz Krušč 3. Gospod, daj jim večni mir in pokoj. In večna luč
naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.

Čas poslavljanja s tega sveta je ena največjih prelomnic človekovega življenja. V
luči vere je smrt prehod v večno življenje. Naši dragi pokojni in mi vsi bomo po
zemeljskem slovesu najprej prišli pred pravičnega Boga – Sodnika. V njegovi luči
bomo videli sebe in svoje življenje, kot je bilo. Pred nami bodo razkrita vsa naša
dejanja in tudi naša notranja pot, odločitve našega duha. Pred Bogom, pred katerim ne moremo ničesar skriti, bo treba prevzeti odgovrnost za svoje življenje.
Zato ni vseeno, kako živimo tukaj in sedaj. Treba se je truditi, da bi bili vsak trenutek življenja čimbolj pripravljeni priti pred pravičnega Sodnika. Saj "ne vemo
ne ure, ne dneva." Še toliko bolj pa je človek v starosti povabljen, da pred seboj,
svojo vestjo in s tem pred Bogom z iskrenostjo naredi obračun svoje preteklosti. Tako pred Boga ne bo prihajal nepripravljen. V tem nam tudi sam Bog po
zakramentih Cerkve prihaja naproti: ponuja nam zakrament sprave, zakrament
bolniškega maziljenja in svete popotnice (obhajila). Žalosti in skrbi me, ker večina
ljudi umre neprevidenih, kar pomeni, da v zadnjem obdobju življenja niso prejeli
omenjenih zakramentov. Zato vas vse prosim in vabim, da svojim poslavljajočim
se staršem, tetam, stricem in drugim pravočasno omogočite prejem svetih zakramentov za umirajoče. Tako se bodo lahko v miru, spravljeni s seboj, z bližnjimi in
z Bogom poslovili s tega sveta. S tem jim bomo tudi močno olajšali srečanje z
Božjo pravičnostjo in tudi sami naredili veliko dobro delo.

Mladi ste vsak petek vabljeni k mladinskemu verouku, ki ga vodi Klemen Kraševec.
Ob pogovoru razširjamo svoja obzorja in in oblikujemo poglede na širok spekter
tematik. Pogovarjamo se ne samo o strogo verskih zadevah, ampak tudi o vsakdanjih odnosih v družbi, družini med prijatelji. In še to: ni treba delat domačih
nalog .

Knjiga in devetdnevnica k božjemu služabniku
Antonu Strletu
Pred kratkim je pri založbi Salve izšla knjižica s Strletovimi
kratkimi besedili v zbirki 100 strani pri založbi Novi svet.
Naslov knjižice je Anton Strle, Povsod Boga.

Brezmadežno spočetje Device Marije

ob pogrebu Frančiške Knavs so darovali za svete maše: bratranec Ivan 1x, sestrična Mima 1x, Milena Vesel z družino 1x, sestrična Silva 1x, dva brata 2x, dve
sestri 2x, nečak Dejan Knavs 2x, Vesel, Hraše 1x in za cerkev v Ravnah – domači;
ob pogrebu Ivana Vesela za eno mašo Knavs, Ravne.

Na misijonsko nedeljo, 23. 10. smo za potrebe svetovnih misijonov zbrali: ž. Bloke
803, ž. Sv. Trojica 553 in ž. Sv. Vid 330 eur. Vsem darovalcem se zahvaljujem – Bog
povrni!

Brezmadežna (Matevž Langus)

“Čista, vsa brez madeža / bila si spočeta, / greh in pekel zmagala / v hipu prvem sveta.” Tako verni Slovenci opevamo
slavo Jezusove in naše matere. V prvem trenutku svojega
spočetja je bila “obvarovana vsakega madeža izvirnega
greha, in sicer po edinstveni milosti in predpravici, ki jo je
podelil vsemogočni Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, odrešenika človeškega rodu”. To je kot versko resnico
razglasil papež Pij IX. 8. decembra 1854. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je Božje ljudstvo v Cerkvi
priznavalo od vsega začetka v prepričanju o popolni svetosti
Jezusove deviške Matere. Od leta 1708 se praznik Marijinega brezmadežnega spočetja v vesoljni Cerkvi obhaja 8.
decembra. Vabim vas, da se praznika Brezmadežne udeležimo v večjem številu in s tem pokažemo svojo ljubezen do
nebeške Matere Brezmadežne Device Marije.

Miklavž

Tudi letos bo na Bloke prišel Sv. Miklavž. S svojimi pomočniki bo 3.
12. ob 17.00 prispel v dvorano pri Fari. Najprej nas bodo animatorji
zabavali z dramsko igrico, nato pa bomo skupaj poklicali Miklavža. Za
vse pridne otroke bo imel tudi kakšno malenkost. Vabljeni otroci vseh
starosti. »Miklavž že gleda «
· 2 ·

"Advent je povabilo, naj prisluhnemo tišjim tonom. Je čas pesmi hrepenenja
in obljub: »Kedaj, zveličar, prišel boš ...?«, čas prastarih besedil o upanju: »Volk
bo prebival z jagnjetom ...«. In je čas tihih glasov beguncev, glasov osamljenih
umirajočih na smrtni postelji v mrzlem stanovanju. To je čas, da prisluhnem Božjemu glasu v sebi, ki me tiho vabi, namenjen samo meni; njegovim vprašanjem in
njegovim besedam ljubezni." (A. Schwarz)
Vabim vas, naj bo adventni čas, čas umiritve, čas prošnje in hrepenjenja po Bogu,
čas ko naravnamo svoje nortanje antene na signale Božje besede, čas ko se
odrečemo nepotrebnim dobrinam, da bi lahko pomagali ljudem v stiskah. Otroci
bodo lepo spodbudo k dobrodelnosti dobili v adventnem koledarju.
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

December 2022
Eligij, škof

čet

Silverij, papež

pet

Frančišek Ksaver, redovnik

sob

Oratorijsko izdelovanje venčkov

Animatorji bomo v soboto 26. 11. 2022, od 15.00 do 18.00, pri Fari organizirali
skupinsko izdelavo venčkov za vse osnovnošolce od 1. do 8. razreda. Oratorijsko
popoldne bo obarvano z raznimi aktivnostmi, poudarek pa bo na izdelovanju adventnih venčkov. Otroci si bodo venčke izdelali za domov, nekaj pa jih bo možno
dobiti tudi v nedeljo (27. 11. 2022) po nedeljski maši pri Fari. Udeležba je brezplačna. Animatorji pa vas prosimo za informativne prijave pri verouku.

Zadnjo nedeljo v novembru bomo vstopili v adventni čas. Namen adventa je priprava na praznovanje Jezusovega rojstva. Pristnemu krščanskemu duhu je tuje
bučno proslavljanje veselega decembra. Naše veselje je drugačno od bučnega
veseljačenja, ki ga ponujajo trgovci s svojo ponudbo. Pristno krščansko veselje je
sad zbranosti, zmernosti, notranje tihote, obvladovanja samega sebe, služenja
bližnjemu in Bogu. Znamenje tega je vijolična barva.

Na voljo pa je tudi kratka devetdnevica k b.sl. Antonu Strletu. Knjižice devetnevnice bodo na voljo v cerkvi pri Svetem
Vidu. Ostali dve knjigi o Strletu lahko kupite v katoliških knjigarnah ali pa jih naročite pri meni osebno.

Ob pogrebu župnika Jožeta Kastelica so darovali za svete maše: Alojzij Turk
(Volčje) 1x, Anica Mah 2x, Grže (Nemška vas) 2x, družina Kljun in Močnik 1x;

Sv. Miklavž (Ulaka) 400, Sv. Miklavž (Hudi Vrh) 205, Sv. Volbenk (Volčje) 355, Rojstvo device Marije (Runarsko) 281, Sv. Mihael (Fara) 704 eur. (Nabirka ob žegnanjih
je namenjena za vzdrževanje (in stroške elektrike) tiste cerkve, v kateri je bila
nabirka izvedena.)

Advent

Izšel pa je tudi zelo temeljit, na osnovi dokumentov poljudno napisan Strletov življenjepis. Napisala ga je uršulinka s. dr.
Marija Jasna Kogoj, izdala pa založba Salve.

Darovi ob pogrebu

Nabirke ob žegnanjih in na misijonsko nedeljo

Foto: donbosko.si

2. adventna nedelja

ned

Saba, opat

pon

Nikolaj, škof

tor

Ambrož, škof in c. uč.

sre

brezmadežno spočetje Device
Marije / slovesni praznik

čet

Bernard Jezusov, red.

pet

Judita, svetopisemska žena

sob

3. adventna nedelja

ned

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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18.00 Fara

starši Zakrajšek, Veliki Vrh

18.00 Otave

v zahvalo in v priprošnjo k b. sl. Antonu Strletu

8.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica
8.00 Sv. Vid
10.00 Fara

†† družine Bečaj in Hiti in vsi †† Vidovci na
Rabu, 80. obl.
za žive in † farane
Jožefa Sernel, obl.
Igor Zakrajšek
Vilijem Milavec, obl. (2. namen)

18.00 Fara

Jožef Rot

18.00 Sv. Trojica

v čast Sv. Duhu

7.30 Fara

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Ulaka, Sleme · Bloke: Nova vas 41–65 · Sv. Vid: Sv. Vid
David Hiti, Jana Škrlj
Veronika Meden, Anja Nared
Majda Kljun, Toni Kljun

Jože Hiti in starši Hiti (Vel. Bl. 41) in starši Koren

18.00 Fara

Neža Marinček in starši

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

18.00 Otave

†† Zgonc (Dolenje Otave)

19.00 ŽPS pri Sv. Trojici za vse tri župnije

8.00
18.00
8.00
10.00

Anton in brat Jože Meden (Otave)
Marija in Karol Intihar (Zavrh 4)
Janez Tekavec (Ravne)
za žive in † farane
++ Valetovi (2. namen)

Sv. Vid
Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara






Sv. Tr.: Andrejč., Grad., Štor. · Bloke: Nova vas 66... · Sv. Vid: Sv. Vid
Albina Ponikvar, Klara Kostanjšek
Romana Mahne, Urban Strle
Vladimira Kraševec, Bojana Zakrajšek
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