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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

November 2019

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · november 2019 –

Vsi sveti – 
praznik polnosti ljubezni

Že majhne živali, na primer mravlje se divje oklepajo življenja. Če jih ogrožamo, 
bežijo. Morda smo kdaj opazovali golobe, ki jim je kdo vrgel pest drobtin. Začeli 
so se tepsti za največji kos. To krčevito oklepanje vira preživetja na račun drugih 
opazimo tudi pri ljudeh. Na primer: človek na visokem položaju podrejene stiska 
s premajhno plačo in ostanek napelje v lasten žep …

Zakaj o tem razmišljamo? Ker nas bo v nebesih (Bog daj, da tja pridemo prav vsi!), 
Gospod Jezus vsega tega rešil. Namesto oklepanja lastnega življenja na račun 
drugih, bo prišlo razdajanje samega sebe v iskreni ljubezni do prav slehernega 
nebeščana. Gledali bomo Boga – našega Očeta – Njega, ki bo gledal v nas z 
neizmerno ljubeznijo. Ta svetloba bo potolažila naša žalostna srca, iz Njegovega 
veselja nad nami bomo lahko črpali življenje kot iz neizčrpnega studenca – kot 
iz košar s kruhom, ki ga je Jezus pomnožil za pet tisoč mož. Iz njegove ljubezni 
bomo večno zajemali svežino, polnost življenja, srečo, nepopisno radost. Iz tega 
vira bomo zato Njegovo ljubezen lahko vedno izžarevali vsem svojim so-prebiv-
alcem nebes. Božje ljubezni in dobrote ne bomo hranili zase, ampak jo bomo 
vedno razdajali drugim. Pot ljubezni od Boga do ljudi se ne bo nikjer »zataknila«, 
kakor se včasih zgodi na zemlji (npr. starši se zjezijo na trmaste otroke, utrujeni 
mož ozmerja nič krivo ženo). Ljubezen bo vedno popolna. 

Zato hrepenímo po nebesih! Vsi naši odnosi bodo očiščeni strahu za »lastno 
kožo«! Že na zemlji črpajmo iz nebeškega vira: oklenimo se Gospoda Jezusa v 
evharistiji in iskreni molitvi. Pripovedujmo mu o svojih veseljih in ga vedno prosí-
mo, naj sprejme naše grehe in bolečine. Oklenimo se priprošnje vseh svetih: da 
ne bomo navezani na minljivi svet. Predvsem pa se oklenimo naše Matere Marije, 
kraljice nebes. Naj nam pomaga, da bomo na zemljo prinesli odsev nebes, pred-
vsem pa dar svetosti in z njim zeleno luč za nebesa.

Gregor Bregar, kaplan na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu

Vsi sveti pet 1
10.00
13.00
15.00 

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

Marija in Anton Zakrajšek, Škufče
† Tekavec, Slugovo
za žive in † farane

17.00 Molitev rožnega venca, Fara in Sv. Trojica
18.00 Molitev rožnega venca, Sv. Vid

Spomin vseh vernih rajnih sob 2 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Jožefa Sernel
za žive in † farane




Sv. Tr.: Jeršanovo Bloke: društvo Zarja Sv. Vid: Otave

Jerca Žnidaršič, Marija Hiti

31. ned. m. l. (zahvalna)
Viktorin Ptujski, šk. muč.

ned 3 8.00
10.00

Sv. Vid 
Fara

Franc in Marija Zalar, obl. in sin France
Marija Korenjak, obl.




Barbara Lah, Robert Lah
Urša Ulčar, Mira Ponikvar

Karel Boromejski, šk. pon 4 18.00 Fara družina Kranjc, Studeno 8, in družina Praznik

Zaharija in Elizabeata, starši 
Janeza Krstnika

tor 5 18.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu za poživitev vere po maši: slavilna molitev pred Najsvetejšim, sv. Trojica

Lenart, opat sre 6 7.30 Fara Jože in Marjeta Rudolf, Velike Bloke 28

Engelbert, škof čet 7 18.00 Fara Danijela Anzeljc, Studenec 10 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Janez Duns Skot, teolog pet 8 18.00 Sv. Vid † Makovec  19:00 Fara Srečanje za birmance, starše, botre vseh treh župnij

Teodor (Božidar), muč. sob 9
8.00

16.00
18.00

Otave
Fara
Sv. Trojica

družina Popit in Korošec
poročna maša in krst
za žive in † farane





Sv. Tr.: Hiteno Bloke: Nemška vas Sv. Vid: Otave

David Kraševec, Sonja Kraševec

32. ned. m. l. ned 10 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Anton in Zofija Žnidaršič, obl.
Valetovi s Studenega (po maši krst)




Anton Lah, Marija Baraga
Silva Vrtačnik, Helena Knavs

Martin Tourski, škof pon 11 18.00 Fara Jože Milavec in starši, Veliki Vrh 9  19.00 Sv. Trojica, ŽPS za vse tri župnije

Jozafat Kunčevič, škof, muč. tor 12 18.00 Sv. Trojica Zakrajšek Karlina in Pavla

Stanislav Kostka, red. sre 13 7.30 Fara Stanislav Žnidaršič, obl.

Lovrenc Irski, škof čet 14 18.00 Fara Ivan Hrastar in  † Bačnik 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Albert Veliki, škof, c. uč. pet 15 18.00 Sv. Vid Adi in starši Srnel

Marjeta Škotska, kraljica sob 16 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Milan in starši Žnidaršič
Ciril Doles 




Sv. Tr.: Štor.-Andrejč. Bloke: Studeno Sv. Vid: Otave

Domen Kosmač, Mihaela Kosmač

33. ned. m. let. 
(začetek tedna zaporov)

ned 17
8:00

10:00
Sv. Trojica
Fara

Ljudmila Korošec
Ana Turk, obl.




Lenart Ponikvar, Lovro Ponikvar
Simon Korenjak, Rok Korenjak
11.30 Sv. Vid, krst

posvetitev bazilik sv. Petra 
in Pavla

pon 18 18.00
sv. maša 
drugje

v zahvalo (S. Kavčnik)

Matilda, red., mistikinja tor 19 18.00 Sv. Trojica Neža Marinček in starši

Edmund, kralj sre 20 7.30 Fara starši Škrabec, Nova vas

Darovanje Device Marije čet 21 18.00 Fara † Namre 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Cecilija, devica, muč. pet 22 18.00 Sv. Vid France in Julka Štritof

Klemen I., papež, muč. sob 23
8.00

18.00
Sv. Trojica
Sv. Vid

družina Seljak
Marija in Henrik Doles




Sv. Tr.: Sleme Bloke: Fara Sv. Vid: Otave

Veronika Meden, Romana Mahne
22.00 Sv. Trojica, začetek nočnega češčenja

Kristus, Kralj vesoljstva 
(začetek tedna  Karitas)

ned 24 8:00
10:00

Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane, Lenarčič (2. namen)
Jože Matko, obl.




Rok Kraševec, Klemen Kraševec
Vlasta Korenjak, Jan Ponikvar

Katarina Aleksandrijska, dev., muč. pon 25 18.00 Fara Stanislav Klančar

Leonard Portomavriški, red., mis. tor 26 18.00 Sv. Trojica Draga Zakrajšek

Modest in Virgil, škofa sre 27 7.30 Fara Irena Daris

Katarina Labourré, red., mist. čet 28 18.00 Fara Viktor Jerič, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Filomen, mučenec pet 29 18.00 Sv. Vid Vida Kocijančič, obl.

Andrej, apostol sob 30 8.00
18.00

Otave
Sv. Trojica

v čast Sv. Duhu
rodbina Korošec in Kraševec, Jeršanovo 4




Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh Bloke: Topol Sv. Vid: Otave

Kaja Kraševec, Jaka Hiti

19.00 Fara: koncert krščanske vokalne glasbe z argentinskim opernim pevcem slovenskega rodu Lukom Debevcem

1. adv. ned. (nedelja Karitas) ned 1 8:00
10:00

Sv. Vid
Fara

Jožef Turšič, 3. obl.
za žive in † farane




Urban Strle, Manca Doles
Ana Premrov, Marija Jakopin
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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

Koncert sakralne glasbe 
Luka Debevec Mayer velja za enega najboljših opernih pevcev. Po študiju 
filozofije na Argentinski katoliški univerzi je s 26 leti debitiral na odru leg-
endarnega Teatra Colón v Buenos Airesu, ki je njegova matična operna hiša. 
Njegova operna kariera ga je vodila po vseh svetovnih odrih. Od Newyorške 
Metropolitan do milanske Scale in Dunajske državne opere poje kot gostujoči 
pevec z največjimi imeni današnje opere, kot so Ana Netrebko, Cecilia Bartoli 
ali Placido Domingo.

G. Debevec je globoko veren katoličan, ki vedno rad poudari svoj slovenski 
rod. Ker se zaveda, da je njegov glas Božji dar, je zelo zgodaj sklenil, da želi svoj 
talent uporabiti tudi za slavljenje Boga in oznanjevanje evangelija. Zato že 25 
let poje po cerkvah na koncertih duhovne glasbe, ki želijo biti meditativno-mo-
litveno približevanje Bogu.

Koncert v cerkvi sv. Mihaela pri Fari bodo posebej zaznamovale postne 
pesmi, ki bodo ogrodje večera z Lukom Debevcem. Po koncertu bo na razpo-
lago tudi CD s sakralno glasbo, ki ga je posnel pri založbi Družina.

Na koncert smo vabljeni v soboto, 30. novembra, ob 19. uri.

Praznik vseh Svetih in obhajilo starejših na domu
V tednu, ko bomo obhajali praznik poveličane Cerkve – Vseh Svetih, bodo šolske 
počitnice, zato tudi verouka ne bo. Tako bom lahko obiskal starejše na domu že v 
ponedeljek, 28. oktobra in v torek, 29. oktobra. Priporočam, da v času obiskov 
tudi opravite sveto spoved.

Priprava na birmo
Mladi iz višjih razredov osnovne šole iz vseh treh župnij, 
bodo v letošnjem veroučnem letu prejeli zakrament 
svete Birme. Pri verouku že odkrivamo pomen zakra-
menta za življenje. Da bi se mogli prepustiti voditi Sve-
temu Duhu je potrebno imeti pogum in spodbudo. Če 
te spodbude na duhovni poti s strani staršev in botrov 
primanjkuje, je bolj malo upanja na to, da bi mladi 
navdušeno živeli svojo vero. Zato je zelo pomembno, 
da se vsi v verskem smislu nekako prebudimo. S tem 
namenom vabim birmanske kandidate, njihove starše in botre vseh treh župnij 
na prvo srečanje, ki bo v petek, 8. novembra, ob 19. uri v župnijski dvorani pri 
Fari. O pomenu birme, botrstva nam bo spregovorila ga. Polona Vesel Mušič.

Zakonski skupini v župniji Bloke
vabita v svoje vrste zakonske pare. Skupini sta odprti za vse zakonce, ne glede na 
položaj, vero, izobrazbo, krajevno pripadnost ali starost. Da bi bili lahko srečni v 
svojem zakonskem življenju, je potrebno imeti neko spoznanje o odnosih, o ra-

zličnosti moških in ženskih pričakovanj, ki so, če jih ne oza-
vestimo, vir medsebojnih konfliktov in žal včasih tudi 

odtujevanja. Skupina pomaga ozavestiti in s tem boj 
poglobljeno živeti partnerske odnose. Lahko pokličete 

Nadjo na 040 856 881 ali Janeza na 031 503 096.

Mesečna oznanila tudi na internetini strani župnije
Od tega meseca dalje boste lahko tiskana oznanila dobili v cerkvi, dostopna pa 
bodo tudi v elektronsti obliki na internetnem naslovu župnije Bloke ali Svete 
Trojice. Postopoma se bo uredila tudi sama internetna stran, ki bo enotna za vse 
tri župnije. Vabim predstavnike skupin, ki delujejo v župnijah, da napišete svojo 
predstavitev.

Razlaga nauka o odpustkih
Ob prazniku vseh svetih Cerkev podeljuje popoln odpustek. Prejeti odpustek 
pomeni duhovno odstranjevanje posledic preteklih zgrešenih dejanj. Ena od 
pomembnih Božjih lastnosti je pravičnost. Tudi nam ljudem je pravica pomem-
bna vrednota! Če nam kdo stori kakršnokoli zlo dejanje, npr. da o nas govori 
neresnične slabe stvari, potem v imenu pravice, nekakšne moralne poravnave, 
pričakujemo, da bo ta oseba, če se bo hotela spraviti z nami, naredila vse, da bo 
oprala naše dobro ime pred tistimi, ki nas je očrnila. Isto velja tudi v odnosu med 
Bogom in človekom. Vsak greh pomeni nasprotovanje zakonu, ki nam ga je Bog 
dal v naše dobro. Zato z grehom zavrnemo tudi zakonodajalca  –  Boga osebno. 
Tudi kadar naredimo krivico bližnjemu, s tem žalimo tudi Boga. Spomnimo se 
Jezusovih besed: "Karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, 
ste meni storili." Posledica greha  –  zavrnitve Boga je "izgon iz raja" pri čemer 
"raj" predstavlja, stanje popolne harmonije z Bogom, z ljudmi, s samim seboj in 
s stvarstvom. Na tem svetu zato izkušamo veliko notranjih stisk, frustracij, tr-
pljenja, občutka praznine, ker nismo več v "raju". Pravimo, da nas je greh ločil 
od Boga. Toda to ni naša dokončna usoda. Naša življenja lahko, delno že na tem 
svetu pridejo v enost z Bogom, v stanje 
ljubezni do njega in s tem tudi do vsega 
drugega (samega sebe, ljudi, stvari, nar-
ave). Tudi možnost dokončne in popolne 
harmonije z Bogom, čemur pravimo 
"nebesa" je odprta za vse ljudi. Seveda 
pa ima ta cilj zaradi zadostitve po pravici, 
svojo ceno. Mi ljudje jo z vso svojo močjo 
in prizadevnostjo nismo zmožni plačati. 
Vendar imamo neizmerno srečo, ker je 
to ceno, dolg do Božje pravičnosti za nas 
plačal kar Bog sam, ko je poslal svojega 
Sina na svet, ki je šel v ljubezni do svojega 
Očeta do konca, do smrti na križu. S tem 
nam je ponovno odprl "dostop" do Boga. 
To je do naše popolne sreče, izpolnjenos-
ti, notranje harmonije. Potrebno je samo reči zavestni, premišljeni in svobodni 
"da" Jezusu Kristusu, ga sprejeti za svojega odrešenika. Ta "da" pa žal kar naprej 
prestavljamo v prihodnost, zato se tudi nabirajo stvari, nabirajo slaba dejanja, 
nabirjo dolgovi, ki jih nosimo seboj skozi življenje kot nekakšen nahrbtnik, ki nas 
tlači in mori, nam jemlje polet, veselje, gorečnost za dobroto. Temu "nahrbtniku" 
v cerkvenem jeziku rečemo "časne kazni", ker so časovno omejene. Če bomo po 
telesni smrti prišli pred Boga s tem nahrbtnikom, bo potrebno najprej odložiti 
vso to nepotrebno kramo  –  potrebno bo iti skozi stanje očiščujočega trpljena 
(vice). Slej ko prej, se bo potrebno soočiti z nerazčiščenimi stvarmi, odnosi, ki smo 
jim morda potisnili nekam v podzavest. Če tega ne bomo storli za časa bivanja na 
tem svetu, nas to čaka na onem, tudi če so nam nebesa zagotovljena. Je samo 
ena razlika med prečiščevanjem na tem ali na onem svetu. Dokler smo še na tej 
strani, je to prečiščenje odvisno predvsem od nas samih, od naše volje, popraviti 
stvari za nazaj, spraviti se z ljudmi, samim sebnoj in z Bogom  –  narediti pokoro za 
svoja slaba dejanja. Na drugi strani (v vicah), pa bo to očiščevanje odvisno samo 
od drugih. Od ljudi, ki se bodo kdaj v molitvi in z darovanimi dobrimi deli spomnili 
na nas. Tukaj pa se začne nauk o odpustkih. Kot je po eni stran v svetu veliko zla, 
je po drugi strani še ena večja zaloga ljubezni, darovanja, dobrih del, darovane-
ga trpljenja. Vse to je duhovno bogastvo Cerkve, ki so nam ga zaslužili svetniki. 
In iz tega bogastva lahko črpamo, da nam Bog lahko odvzame te nepotrebne 
"nahrbtnike"  –  nas osvobodi "časnih kazni".

Bog, ki je usmiljen in vsemogočen, more to narediti. Zato se obračam nanj. Pogoj 
za prejem popolnega odpustka ob 1. novebru pa je: prejem svete spovedi, to 
je lahko več dni prej ali pozneje, vreden prejem svetega obhajila, molitev po 
namenu svetega očeta: Očenaš, zdravamarija in Slava Očetu, obisk pokopališča 
in molitev za rajne. To velja tudi teden dni po prvem novembru.

Izkoristimo to priložnost!    župnik

Romanje na k Mariji Pomagaj na Brezje
V nedeljo, 20. 10., je cerkniška dekanija organizirala molitveno srečanje za 
duhovne poklice na Brezjah. Popoldan ob treh smo tako imeli molitveno uro, 
ob 16. uri pa sveto mašo, ki jo je ob somaševanju dekanijskih duhovnikov vodil 
frančiškan p. dr. Viktor Papež. Iz naše dekanije so odpeljali trije veliki in en 
dvajsetsedežni avtobus. Iz naših treh župnij se je romanja udeležilo 19 faran-
ov. Nekaj pa vas je prišlo s svojim prevozom. V avtobusu so se nam pridružili 
še verniki iz Župnije Begunje z župnikom in dekanom g. Maksom Ipavcem in 
še dve gospe v Cerknici. Med povratkom smo se ustavili še v zavodu svetega 
Stanislava v Ljubljani, kjer nam je direktor zavoda g. Tone Česen predstavil 
zgodovino in sedanje življenje v zavodu. Tam smo si tudi ogledali razstavo o 
zgodovini slovenskih misijonarjev. Polni doživetij smo se k Fari vrnili malo pred 
deveto uro zvečer.

Verujem v občestvo svetnikov
Ko sem se pred nekaj leti pogovarjala s sošolcem iz dijaških let, mi je povedal pomen-
ljivo in zanimivo resnico o profesorju, ki je predaval pravo. Zanimiva zgodba o Urošu 
Žunu, preprostem človeku majhne rasti, a velikem v dejanju. 

Med okupacijo Maribora je bil pristojen, da je odločal o mnogih stvareh, tudi o živl-
jenju in smrti. To svojo pravico je bogato okronal s tem, da je pred gestapom rešil 
16 mladih deklet judovskega rodu. Izdal jim je dovolilnice za prestop meje in jih s 
tem rešil gotovo smrti. S tem pa je tvegal lastno življenje in življenje družine. Poslej 
se je moral vsa družina skrivati pred Nemci. Ta človek, ki se je kljub grožnji s smrtno 
kaznijo odločil delati dobro, je prejel vzdevek "pravični med narodi".

Prvi november je dan vseh svetih, dan, ko v našo zavest stopijo naši najbližji. Niso 
delali velikih del, ali pa tudi, saj so vzgojili mnogo otrok v delavne, odgovorne in poš-
tene državljane. Šele ko bomo mi odšli na drugi breg, bomo videli in spoznali, koliko 
so za časa življenja naši dragi naložili v zakladnico v nebesih. Včasih je bilo narejeno 
vse za "boglonaj in za dva novčiča". Odtrgano od ust pri Bogu visoko kotira. 

Spomin na rajne je prijeten, če pa ni, se poskusimo znebiti zamer do rajnega. Koga 
bomo videli pa med svetimi, sam Bog ve. Pustimo se presenetiti in hodimo v tej smeri.

Marica Marolt, Velike Bloke


