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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

December 2022/januar 2023

December 2022

Božje učlovečenje v mojem srcu
Jn 1,1–18

Na božič Bog prihaja v naš svet kot otrok. Ne prihaja kot odrasel človek, pač pa 
postane otrok, slaboten in nemočen otrok. Kot otrok nas Bog želi osvoboditi 
naše lastne veličine, s katero želimo biti kot Bog. Bog prihaja v otroški nemoči, 
da bi razbil oklep naših src, saj otrok celo zakrknjene in zagrenjene ljudi pripravi 
do smeha.

Če prihaja Bog k nam kot otrok, pomeni, da moramo z Njim ravnati skrbno in 
nežno. Boga ne moremo otipati. Lahko ga samo zaslutimo v tišini našega srca, 
lahko se ga le nežno dotaknemo na kraju tišine, kamor ne prodreta hrup tega 
sveta in hrup naših misli.

In tako v tišini našega srca, v Kristusovem rojstvu, praznujemo lasten nov začetek. 
Papež Leon Veliki v eni svojih božičnih pridig pravi: »Danes lahko začnem na novo, 
ker se je Bog kot otrok rodil v meni.«

Na božič praznujemo Božje učlovečenje. Bog postane človek, da lahko mi zbere-
mo pogum in se v resnici učlovečimo, da se spravimo s svojo človeškostjo. In Bog 
nam na božič pokaže, kako bi lahko uspelo tudi naše učlovečenje. Bog se iz nebes 
spusti na zemljo. Učlovečimo se samo tedaj, ko v sebi združimo oba pola, nebesa 
in zemljo, ko rečemo da svojemu zemeljskemu obstoju. Bog se rodi v hlevu, ne 
v palači. Bog se želi roditi tudi v mojem hlevu, tam, kjer v meni ni pospravljeno, 
kjer ne diši preveč lepo, v mojem kaosu, na kraju, ki ga naseljujejo živali, moji 
instinkti in nagoni. Božji Duh želi v meni postati meso. Razsvetliti želi vse, in še 
posebej tisto, kar je v meni zemeljskega, nagonskega, strastnega, vitalnega. Hlev 
pa pomeni tudi revščino. Bog se želi roditi v mojo revščino, tja, kjer se upiram 
lastni praznini in nemoči, v kateri razpiram dlani in se izročam Bogu. Tam, kjer 
nisem nič, želi v meni zasijati Bog v svojem veličastvu. Šele tedaj v resnici posta-
nem človek. 

Po: A. Grün

Dev. Marija iz Guadalupe pon 12 18.00 Fara
Alojzij Ponikvar, Nemška vas 4, 30. obl.
Ana Kraševec, Sv. Duh, obl. (2. namen)

Lucija, dev. in muč. tor 13 18.00 Sv. Trojica Karol Ponikvar, obl.

Janez od Križa, duh. in c. uč. sre 14 7.30 Fara za zdravje

drinske mučenke čet 15 18.00 Fara
Julijana Turk, obl.
Zdravko Zgonec, 7. dan

18.30–19.30 molitev pred Najsvetešim, Bloke

božična devetdnevnica

Albina, muč.
začetek devetdnevnice

pet 16 18.00 Otave Francka Rot Sv. Vid: od 16.00 dalje spovedovanje veroučencev

Lazar iz Betanije, sp. mož sob 17 8.00
8.00

Sv. Trojica 
Sv. Vid

Zofija Otoničar, obl.
za žive in † farane




Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi. V.  ·  Bloke: Vel. Bl. 1-20  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Manca in Magda Doles

4. adventna nedelja
nabirka za bogoslovje

ned 18
8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

Marija Štrukelj, Bočkovo, obl.
Jože Matko, obl. in †† Matko
†† Kljun (2. namen)
Ana Drobnič, 30. dan (3. namen)

 


Helena Primožič, Zdenka Korošec
Martina Ivančič, Jože Namre

Spovedovanje: Sv. Vid; Sv. Trojica; Bloke: vse ob 14.00

Urban III., papež pon 19 18.00 Fara
Marija Srnel, obl.
Jožef Zgonc (2. namen)

Fara: od 13.30 dalje spovedovanje veroučencev od 6. razreda naprej

Eugen, muč. tor 20 17.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Mihaela Mramor
za srečno zadnjo uro

Fara: od 13.00 dalje spovedovanje veroučencev 4. in 5. razreda

Peter Kanizij, duh. in 
cerkv. učitelj

sre 21 16.30
18.00

Sv. Trojica
Fara Ado in starši Zabukovec, obl.

Izrael, duh. čet 22 16.30
18.00

Sv. Vid
Fara

Rado Šivec, 30. dan
Marijan Tomislav Pavlič in starši

18.30–19.30 molitev pred Najsvetešim, Bloke

Janez Kancij, duh. pet 23 17.00
18.00

Otave
Sv. Vid

Jožefa Borštnik, 30. dan
za zdravje

 Sv. Tr.: Hiteno, Mram., Sv. Tr.  ·  Bloke: Vel. Bl. 21-40  ·  Sv. Vid: Sv. Vid

Adam in Eva, prastarša
prvi sveti večer

sob 24
17.00
22.00
24.00
24.00

Fara
Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

Jože Kastelic, župnik na Blokah
starši seljak, obl.
za domovino





Urša Ulčar, Gregor Ulčar
Janez Kraševec, Irena Kraševec
Marta Zalar, Matej Mestek

BOŽIČ
Gospodovo rojstvo

slovesni in zap. praznik
ned 25

8.00
10.00
10.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

starši Štrukelj in Zalar
Anton Lah in starši Ponikvar
za žive in † farane

 



Karmen Golob, Gregor Golob
Katja in Silva Šivec
Mira Ponikvar, Helena Knavs

Štefan, diakon pon 26
10.00
10.00
18.00

Sv. Vid 
Sv. Trojica
Fara

starši in †† brata Bavdek, Jeršiče
prijatelj Brane
Alojzij Turk, obl.

 prosim, da se bralci sami javite za branje

Janez, apostol in evangelist tor 27 18.00 Sv. Trojica Ivan Otoničar in †† Otoničar

nedolžni otroci / bl. otrok sre 28 18.00 Fara †† Plos, Ravne in †† Avžlahar, Hudi Vrh božični koncert po maši

David, kralj čet 29 18.00 Fara Jolanda Lah


18.30–19.30 molitev pred Najsvetešim, Bloke
dekanijski izlet mladih v Verono

sveta družina
blagoslov otrok

pet 30 16.30
18.00

Sv. Trojica 
Sv. Vid

Alojzij Žnidaršič
za božji blagoslov

Silvester I., papež
drugi sveti večer

sob 31 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Pepca Šivec
Karol Drago Ponikvar, obl.




Sv. Tr.: Jeršanovo, Hrib.  ·  Bloke: Vel. Bl. 41...  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Marija Žgajanar, Marija Ponikvar

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

Božični koncert v župnijski cerkvi pri Fari
bo na praznik nedolžnih otrok, v sredo, 28. decembra. Na koncertu, ki se bo 
začel po maši (nekako ob 18.40) bodo z božičnimi pesmimi nastopili Mla-
dinski pevski zbor Bloke, Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke in Logaški 
vokalni kvartet, ki bo pel tudi med sveto mašo. Lepo vabljeni že k sveti maši!
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Verska statistika
Na 3. adventno nedeljo smo v občestvo Cerkve s svetim krstom sprejeli Manco 
Bregar iz Velikih Blok 22.

V preteklem obdobju smo se s krščanskim pogrebom pri Fari poslovili od Fran-
ca Ivančiča iz Raven 2, od Ane Drobnič (roj. Drobnič) iz Velikih Blok 44 in od 
Zdravka Zgonca s Strmce 8. V župniji Sv. Vid pa smo se pri Sv. Juriju poslovili od 
Rafaela Šivca iz Hruškarje 12 in na pokopališču v Otavah od Jožefe Borštnik 
(roj. Opeka) iz Beč 1. Gospod, daj jim večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. 
Naj počivajo v miru. Amen.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Franca Ivančiča so darovali za svete maše: Marta Marolt 1x, Centovi 
(Hribarjevo) 2x, Zakrajšek 2x, Jakopin 1x, Mah 2x, Osvald (Ribnica) 1x, Stanko 
(Ljubljana) 1x, Kovačič (Ravne) 1x, Janežič (Dobre Polje) 1x, hči Martina 5x in za 
gregorijanske maše;

ob pogrebu Ane Drobnič je daroval za sveto mašo Jože Drobnič (Globel) 1x in 
za cerkev;

ob pogrebu Franca Turšiča sta darovali za sveto mašo: Marija Žgajnar 1x, Magda 
Doles 1x;

ob pogrebu Zdravka Zgonca so darovali za svete maše: brat Silvo Zgonec 2x, 
sestra Dani Puškar 2x;

ob pogrebu Marije Žinidaršič je darovala za sveto mašo Silva Šivec 1x;

ob pogrebu Jožefe Borštnik je darovala za svete maše družina Opeka (Vnanje 
Gorice) 3x, Medenovi (Osredek) 1x, vidovski pevci 2x in za cerkev, domači 7x;

ob pogreba Rada Šivca so darovali za svete maše: vidovski pevci 2x in za cerkev, 
Veronika Meden (Osredek) 1x.

Božična devetdnevica
V dneh pred božičem (od 16. decembra) kot neposredno pripravo na božič po 
cerkvah obhajamo božično devetdnevnico. Otroci in odrasli ste vabljeni, da pri-
dete in tako v sebi pripravite prostor za Novorojenega Kralja.

Spovedovanje pred prazniki
bo na četrto adventno nedeljo ob 14. uri v vseh župnijskih cerkvah oz. v župnišču 
pri Sv. Trojici. Ne bojmo se prejeti zakramenta Božjega odpuščanja, da bo lahko v 
nas spet močneje zasvetila Kristusova luč.

Adventna akcija otroci za otroke
Pred začetkom adventenega časa so otroci pri verouku do-
bili adventni koledar. To je priložnost za osebno premišlje-
vanje in družinsko molitev v pripravi na praznovanje Jezuso-
vega rojstva. Otroci so bili spodbujeni, da tudi letos naredijo 
"šparovčke" in vanje denejo nekaj od svojih prihrankov, 
s katerimi bodo pomagali otrokom v revnih misijonskih 
deželah. Te darove potem prinesejo kot svoj dar Novo-
rojenemu v župnijske jasilce. Jezus namreč pravi: "Kar ste 
storili kateremu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni 
storili"(Mt 25,40).

Trikraljevska akcija
V župnijah Bloke in Sveta Trojica bo kot 
vsako leto v božičnem času potekala 
trikraljevska akcija - koledovanje. Koledniki 
bodo po domovih prinašali veselo novico 
o Jezusovem rojstvu, obenem pa zbirali 
prispevke, ki so namenjeni za pastoralne in 
človekoljubne potrebe slovenskih misijonarjev. Kateri dan vas bodo obiskali bo 
sporočeno nakanadno pri nedeljskih oznanilih. Vsi veroučenci pa ste povabljeni, 
da se udeležite koledovanja. O podrobnostih boste obveščeni.

Ob tem se samo od sebe pojavi vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef in Marija potrkala 
na naša vrata. Bi našli prostor zanju in bi ju sprejeli? Na videz naključno novico o 
pomanjkanju prenočišča, ki je sveto družino prignala v hlev, evangelist Janez poglobi 
in poudari, da je prišel med svoje, vendar ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11).

Božič nas vabi, da se ustavimo, pomislimo nase in na svoje življenje. Kakšni so odnosi, 
koliko časa si vzamemo za družino, zase in za Boga? Kako praznujemo? Pomembno 
je, da prepoznamo njegov prihod in da praznovanje v nas obrodi duhovne sadove, za 
kar moramo odpreti vse čute in pogled v luči vere. Spodbudo za spremembo in rast 
lahko najdemo pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se ne prilagajamo temu svetu, ampak se 
preobražamo z obnovo svojega uma, da bomo lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj je 
dobro, njemu všeč in popolno (Rim 12,2).

Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. Spreobrnjenje, h kateremu smo povablje-
ni, mora segati v globino našega odnosa z resničnostjo o nas samih. Prosimo Gospo-
da, da bi postali pozorni na njegovo navzočnost, da bi slišali, kako tiho, a vztrajno 
trka na vrata našega bitja. Molimo, da bi v notranjosti ustvarili prostor zanj. Prosimo, 
da bi Novorojenega prepoznali v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to je po 
otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega sveta.

V imenu slovenskih škofov vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, krščanskim 
občestvom, Slovencem doma in po svetu ter drugim krščanskim Cerkvam in skup-
nostim želim blagoslovljen božič. Naj nam praznovanje rojstva Božjega sina prinese 
miru, veselja in novega upanja.

Vaši škofje

Božični poslanici se tudi sam pridružujem in vam želim doživete božične praznike. 
Tako kot vsak otrok v družino prinese spremembe, naj tudi Božji Sin prinese vsakemu 
od nas spremembno k boljšemu, polnejšemu življenju.

župnik Simon

Božično-novoletne delavnice
za vse osnovnošolske otroke in mlade bodo v soboto, 17. decembra pri Sv. Vidu 
potekale delavnice, pri katerih boto otroci izdelovali voščilnice, okrasili božično 
smrekco v cerkvi in postavili jaslice. Zadnji teden pred božičem pa so otroci in mladi 
povabljeni, da sodelujejo pri raznosu betlehemske luči.    

Božična poslanica slovenskih škofov 2022
Odprimo srca in sprejmimo Novorojenega

Božič je praznik rojstva Božjega sina. Lukov evangelij skoraj mimogrede pove, da za 
sveto družino v prenočišču ni bilo prostora (Lk 2,7). Temu dejstvu se čudimo. Morda 
je bil vzrok za to pomanjkanje sočutja ali strah pred tujci, lahko je bil razlog tudi v 
neobčutljivosti za stisko bližnjega.

Januar 2023
1. nedelja po božiču

Marija, sveta Božja mati ned 1 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

za žive in † farane
†† Lahovi, Nova vas

 


Vika Štritof, Teja Novak
Simon Korenjak, Meta Korenjak

Bazilij in Gregor, škofa in 
cerkvena učitelja

pon 2 18.00 Fara
Jožef Rot
France Zakrajšek (2. namen)

Presveto Jezusovo Ime tor 3 18.00 Sv. Trojica v čast Svetemu Duhu  

Angela, red. sre 4 7.30 Fara Frančiška Hiti

Simeon, pušč.
tretji sveti večer

čet 5 18.00 Fara
Iva Zakrajšek
Zdravko Zgonec, 30. dan (2. namen)

18.30–19.30 molitev pred Najsvetešim, Bloke

Gospodovo razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar

pet 6 16.30 
18.00

Fara
Sv. Vid

Nuška Žnidaršič, obl.
†† Pirman, Pirmane

Rajmund, duh. sob 7 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Rado Šivec
starši Štrukelj in Zalar




Sv. Tr.: Lovranovo, Zales, Rožan.  ·  Bloke: Studenec  ·  Sv. Vid: Otave
Rok Žgajnar, Tamara Kraševec

1. nedelja med letom
Jezusov krst ned 8

8.00 
10.00

Sv. Vid 
Fara

†† Berzek in †† Juvančič
za žive in † farane
Silvester Drobnič (2. namen)

 


Alessandra in Gorazd Lah
Rok Korenjak, Vlasta Korenjak

Julijan, muč. pon 9 18.00 Fara France Ivančič, obl.

Gregor Niški, škof tor 10 18.00 Sv. Trojica Franc Turšič, Pajkovo

Pavlin Oglejski, škof sre 11 7.30 Fara Ivan in Angela Turk, obl.

Tatjana, muč. čet 12 18.00 Fara Drago in Franc Pavčič, obl. 18.30–19.30 molitev pred Najsvetešim, Bloke

Hilarij, škof pet 13 18.00 Otave Franci Rot, obl.

Oton, red. sob 14 8.00
18.00

Sv. Trojica 
Sv. Vid

Jože Krajc, obl.
Franc in Ivana Korošec




Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Runarsko  ·  Sv. Vid: Otave
Barbara in Robert Lah

2. nedelja med letom ned 15 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
starši Hribar, Studenec

 


Fani Seljak, Ivanka Kuclar
Jan Ponikvar, Ana Premrov


