– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · januar 2020 –
Marija, Božja Mati
novo leto

sre

Bazilij in Gregor,
škof in cerkveni učitelj

čet

presveto Jezusovo ime

pet

Angela, redovnica

sob

2. božična nedelja

1

8.30 Sv. Trojica
10.00 Sv. Vid

v zahvalo za vse milosti prejšnjega leta
† starši Tekavec (Korošče) in † brat in sestra

18.00 Fara

Stanislav Klančar

18.00 Sv. Vid

Janez Stražiščar, obl.

4

8.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica

Anica Strle
za žive in † farane

ned

5

8.00 Sv. Vid
10.00 Fara

† družina Opeka
Rozalija in France Usenik, Veliki Vrh

Gospodovo razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar

pon

6

16.00
Sv. Vid
18.00 Fara
19.30 Sv. Trojica

starši in brat Srnel
Ivan Mihelčič, Hudi Vrh
Karl Drago Ponikar, 7. d.

Rajmund, duhovnik

tor

18.00 Sv. Trojica

na čast sv. Duhu

Severin, opat

sre

Julijan, mučenec

čet

Gregor Niški, škof

pet

2
3

7
8
9
10

7.30 Fara

Nuška Žnidaršič, 4. obl.

18.00 Fara

starši Kovačič, Strmca

18.00 Sv. Vid

v zahvalo (S. Kavčnik)
Franc Meden, Osredek
Francka Mestek, Štorovo; Janez Kovačič, 7. d.

Pavlin Oglejski, škof

sob

11

8.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica

Jezusov krst

ned

12

8.00 Sv. Vid
10.00 Fara

za žive in † farane
Lado in starši Lužar
po maši krst

Veronika, devica

pon

18.00 Fara

† Hrbljan in Hribar

Oton, redovnik

tor

18.00 Sv. Trojica

Frančiška Arko, obl.

Pavel, puščavnik

sre

7.30 Fara
18.00 Sv. Vid

Jože in frančiška Hiti, Velike Bloke in Koren
po namenu

Marcel, papež

čet

18.00 Fara

† družina Premrov

Anton, puščavnik

pet

18.00 Sv. Vid
Metulje

Janez in Ana Košir

Marjeta Ogrska, redovnica

sob

2. nedelja med letom

ned

Boštjan, mučenec

pon

Neža, mučenka

tor

Vincencij, diakon, mučenec

sre

Henrik, duhovnik

čet

Frančišek Saleški, škof,
cerkveni učitelj

pet

spreobrnenje apostola Pavla

sob

3. nedelja med letom,
svetopisemska

ned

Angela Merici,
ustanoviteljica uršulink

pon

Tomaž Akvinski, cerk. učitelj

tor

Valerij, škof

sre

Martina, mučenka

čet

Janez Bosko,
ustanovitelj Salezijancev

pet

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

krst
Jože Turšič in družina Korošec
za žive in † farane
Angela in Janez Ponikvar, 2. obl.
Julijana Ivančič, obl. (2. namen)
Stanko Lužar, obl. (3. namen)



obisk bolnikov
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke







obisk bolnikov
Sv. Tr.: Slugovo-Malni Bloke: Nova v. 66 ...
Marija Ponikvar, Rok Žgajnar

Januar 2020
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Lovran.-Zales

Bloke: Vel. Blok. 1-20 Sv. Vid: Osredek



18.30 srečanje ŽPS vseh treh župnij, Sv. Vid

Tamara Kraševec, Viktor Jerič
Teja Kebe, Marta Zalar
Katja Lah Majkić, Martin Grže

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke




Sv. Tr.: Jeršanovo

Bloke: Vel. Blok. 21-40 Sv. Vid: Osredek




Fani Seljak, Ivanka Kuclar
Vika in Žiko Pešič

Matej Mestek, Katja Šivec

maša drugje v čast sv. Duhu
maša drugje v čast sv. Duhu
maša drugje
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

maša drugje
v čast Sv. Duhu



19.00 srečanje za birmance, Sv. Trojica

25

8.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid

Karl Drago Ponikvar, 30. d.
† iz Pikovnika

Sv. Tr.: Hiteno

26

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
Alojzija Zakrajšek, Škufče, obl.






18.00 Fara

Karel Hitij, 26. obl.

18.00 Sv. Trojica

Ljudmila Korošec, 1. obl.; Janez Kovačič, 30. d.

7.30 Fara

Žnidaršič, Nemška vas

18.00 Fara

Stanislav Klančar, obl.

18.00 Otave

po namenu

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Manca in Magda Doles
Robert Marolt, Metoda Grže

18.00 Otave

27
28
29
30
31

Sv. Vid: Osredek

OZNANILA

Bloke: Vel. Blok. 41 ... Sv. Vid: Osredek

Vika Štritof, Gorazd Lah
Jerca Žnidaršič, Marija Hitij
Silva Vertačnik, Tone Kljun

Vstop v novo leto
Leto, ki je za nami je bilo zame osebno precej prelomno leto, saj mi prihod med
vas pomeni nekaj novega, ker je to prvo leto moje službe župnijskega upravitelja
in soupravitelja. Kaj lahko rečem po prvih mesecih med vami? Včasih, ko se vozim
iz ene v drugo župnijo pomislim, da so tri župnije kot trije otroci, trojčki. Ko se
za silo posvetiš enemu, te že čakata druga dva. Nikoli pa ni nobeden deležen
dovolj pozornosti. Narediš samo tisto najnujnejše. V teh mesecih sem si dal veliko opraviti s sprotnimi župnijskimi opravki, s sezanjanjem z ljudmi in stvarmi. Ko
mi bo delo v pisarni postala rutina, potem verjemem, da bo ostalo več časa še
za kaj drugega, bolj pomembnega. Danes, ko pišem ta uvodnik je dan Svetega
Štefana. Bil je diakon in umorjen s kamenjanjem. Omenjen je v Apostolskih delih.
Apostoli so čutili, da jim zaradi obilice dela zmanjkuje časa za tisto, za kar jih je
Kristus poklical in poslal, to je za molitev in oznanjevanje. Tako so po navdihu
Svetega Duha izbrali sedem preizkušenih mož, ki so prevzeli nekatere njihove
obveznosti. Predvsem skrb za uboge, za zapuščene vdove.
Morda prihaja čas in je že tu, ko bo potrebno tudi po naših župnijah prevzeti
večje vloge v skrbi za župnije. V gospodarskih stvareh so v
pomoč župniku ključarji, pastoralni svet za pastoralno delo,
bogoslužni sodelavci. Hvala Bogu imamo dva zakonska para,
ki vodita zakonski skupini, imamo voditelje mladincev, ki organizirajo verouk za mlade, imamo katehistinje, ki prevzemajo
skrb za katehezo otrok, meni pa bi zelo prav prišla tudi vsaj
občasna pomoč v pisarni, v čiščenju župnijskih prostorov
tudi v gospodinjstvu. Sicer me fizično delo sprošča in veseli,
vendar bi bilo čisto drugače, če bi imela
npr. župnijska cerkev mežnarja, ki bi vsaj
enkrat na teden pregledal in uredil stvari v cerkvi. Veliko je drobnih stvari, za
katere bi bilo dobro, da bi bil kdo zanje
zadolžen. Razmišlajti bi bilo potrebno
tudi še o kakšnih izrednih delivcih obhajila. Po domovih pa je tudi veliko starejših
ljudi, ki bi tudi potrebovali koga, ki bi jih prišel obiskat, se z njimi pogovoriti jih
poslušati, jim kaj pomagati. Hvala Bogu marsikaj že imamo. Vsak, ki bi se čutil
nagovorjenega pa naj se oglasi pri meni in se bova pogovorila, kje in kako bi lahko
prispeval v življenju župnije.
Ob novem letu pa vam želim veliko notranjega veselja, zadovoljstva, izpolnjenih
dni, zdravja in vsega Božjega blagoslova!
župnik
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Darovi ob pogrebu

Pastoralno-statistični pogled
na iztekajoče se leto 2019

Amalije Zalar: za svete maše: Marija Mršek 1x, sin 2x.

Oddani mašni nameni

Ana Avžlahar 2x, Roman Kunič 1x, v dober namen 1x, Jože in Tinca Zgonc, Metulje 1x, Ervin Samida in starši Anzeljc 1x, Jožefa Palčič 2x, Jožefa Ključar 1x, družina
Dobravec 1x, Ančka Avžlahar in Mestek Marjeta 1x, Urbas Milka 3x, Rozalija Palčič
2x, Ivica in Mojca Škrabec 2x, Amalija Zalar 1x, Julijana Ivančič, obl. 1x, Elza in
Janez Hrvatin 1x, † druž. Kotnik in Pintar 1x, Stanko Lužar, obl. 1x, Zofija Strle 1x,
Fran Meden 1x.

Dogajalo se je …

V decembru smo se pri Sv. Vidu “ta mladi” zbrali ob različnih delovnih akcijah.
Praznični mesec pa se je v predpripravah začel že konec novembra, ko smo mladi
odšli po mah. Zbrali smo se na sobotno jutro pri cerkvi in razdelili v dve skupini.
Ena je odšla po mah, druga pa je za pridne nabiralce in nabiralke pekla pice, pripravila pecivo in kuhala čaj. Po nabiranju, smo se tako skupaj podružili še na toplem

Prav je, da kot verniki naše krajevnih cerkvenih občestev na groben preletimo
skozi lansko leto (2019) tudi statistiko župnijskega življenja. Tisto, kar pa se je v
tem letu zapisalo v naše srce pa je samo naše in Božje. Za nas ljudi pa so zanimive
tudi številke, ki so pred Bogom morda precej nepomembne, vendar pa nam ljudem vsaj delno pokažejo "stanje duha" na našem okolišu.

Zahvale

Hvala vsem, ki ste pripravili letošnje božično praznovanje v naših župnijah: postavljalcem jaslic, smrek, darovalcem smrek, krasilkam in čistilkam, bogoslužnim
sodelavcem, pevskim zborom, kolednikom in vsem kakorkoli sodelujočim. Hvala
tudi vsem, ki ste prihajali k Božični devetdnevnici. Naj vse vaše delo za župnijsko
skupnost obrodi bogate sadove!

Župnija Bloke:
V letu 2019 smo imeli 10 krstov (v letu prej 5). Šest novokrščencev je bilo iz
Cerkveno urejene zakonske zveze. Vse krščanske starše, ki še nimate sklenjenega
zakramentalnega zakona, toplo vabim k odločitvi, da svojo zvezo s partnerjem
"nadgradite" z zakramentom svetega zakona. S svojo obljubo pred Bogom in
pred ljudmi boste v svojo zvezo povabili Boga, ki je izvir vsake resnične ljubezni.
V letu 2019 so bile v naši župniji tri poroke (leto dni prej ni bilo porok). Sicer pa se
je poročilo (v naši in drugih župnijah skupaj) osem naših faranov.
K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 8 otrok. Z letom 2020 bomo prvo sveto
obhajilo prestavili v tretji razred (do sedaj so šli otroci k obhajilu v 2. razredu), kot
je praksa po drugih župnijah, tako da letos ne bomo imeli prvega obhajila.
Birme v letu 2019 ni bilo. Na prejem svete birme, ki bo na 4. velikonočno nedeljo
(3.5.2020) ob 10. uri se pripravlja 10 veroučencev iz 8. in 9. razreda ter 4 iz drugih
župnij. (Leto prej je "potrditev v veri" prejelo 16 naših župljanov ter eden iz Svete
Trojice.)
Ob prvih petkih, ali že dan prej po domovih obiskujem 13 starejših ali bolnih
faranov. Če bi sam zbolel, bi si verjetno najbolj želel, da me vsaj 1-krat mesečno
obišče duhovnik in mi omogoči stik z Jezusom prek zakramentov. Kristjan ima
v starosti čudivito priložnost, da s poglobljeno molitvijo in darovanim trpljenjem poglobi svoj odnos z Bogom in se tako pripravi na srečanje z Njim. Zato me
pokličite, ko ne morete več priti v cerkev. Najbrž je v župniji kaj več kot samo 13
bolnih in onemoglih bratov in sester.

ob malici in si kaj lepega povedali. Decembrsko akcijo pa smo že tradicionalno nadaljevali s pripravami na Miklavževanje - kjer so birmanci pokazali svoje igralske
spretnosti, in ob ustvarjalnih delavnicah. Pri adventnih delavnicah smo ustvarjali
venčke, pri božično-novoletnih pa smo se malo bolj pisano umetniško izrazili,
saj smo delavnice razdelili v štiri sklope, udeleženci pa so izmenjavali v manjših
skupinicah. Tako smo izdelali voščilnice, okrasili župnišče, začeli s postavljanjem
jaslic in pekli piškote (s preveč čokolade). Ti so nam služili kot prigrizek ob čaju,
ki so si ga pridni pošteno zaslužili. December bo kmalu švignil mimo, mi pa se že
veselimo januarja, da se v novem letu zopet srečamo skupaj ob novih izzivih.
Urška D.

Trikraljevska akcija – koledovanje

V dneh od praznika sv. Štefana (26.12.) do Svetih treh kraljev (6.1.) se odvija
Trikraljevska akcija. Veroučenci, oblečeni v podobe mordrih z vzhoda, po domovih prinašajo veselo novico, blagoslov in voščila. Hvala vsem, ki ste ali pa še boste
sprejeli naše kolednike in podprli Trikraljevsko akcijo. S svojim darom boste brisali solze, postavljali na noge, vračali zaupanje, dajali pogum , reševali življenja …
Zato veselo podprimo to akcijo, saj našim misijonarjem predstvlja največji vir
podpore iz domovine. V imenu Misijonskega središča Slovenije, v imenu naših
misonarjev, misijonark in v svojem imenu se iz srca zahvaljujem za vsak vaš dar.
župnik

Izlet mladih iz dekanije Cerknica v Verono

Na "božjo njivo" smo pospremili 14 faranov (v letu prej 15).
Razveseljivo je dejstvo, da jih je velika večina prejela sveto popotnico – spoved,
maziljenje, obhajilo. Naša krščanska dolžnost je, da svojcem, ko pride čas slovesa
omogočimo prejem zakramentov. Ti jim v teh pomembnih trenutkih življenja dajo
moči, poguma in zaupanja, da morejo v zaupanju stopiti pred Sodnika življenja.
K nedeljski maši prihaja približno 160 faranov. Če drži podatek, da nas je vseh
kristjanov v naši župniji 1200 imamo približno 13 odsotkov nedeljnikov. Obisk
svete maše v nedeljo nam kaže vsaj približno stanje vere v srcih naših ljudi. Vera
ni zgolj v zunanji pripadnosti Cerkvi, vera se začne, ko se nekdo po premisleku in
preverjenju tudi po dvomih zavestno in svobodno odloči, da sprejme Kristusa za
svojega osebnega Odrešenika. Od tedaj naprej postane življenje po veri, kamor
spada tudi obisk svete maše notranja potreba posameznika, ne zgolj izpolnitev
verske dolžnosti. Osebno me zato bolj kot obisk svete maše srbi brezbrižnost do
sporočila krščanske vere. Tukaj je treba "kopati in iskati" preverjati, si postavljati
kakršnokoli vprašanje, dovoliti si tudi podvomiti. Kdor je pri iskanju resnice dosleden in vztraja do konca bo gotovo prišel do Kristusa.

Romarski izlet

Planinsko društvo Sveti Vid organizira planinsko-romarski izlet na Jezersko,
kjer sedaj vodi župnijo nekdanji župnik pri Svetem Vidu (in prej tudi na Blokah
in pri Sv. Trojici) g. Branko Zadnik. Romanje bo v soboto, 1. februarja. Prijava
na telefonsko številko 031 814 417 zbira ga. Marta Zalar. Vabljeni ste iz vseh
treh župnij!

Zares v miru govorim

Napeljem k vam mir, kakor reko. Tako nekako govori sveti pisatelj v Psalmu o
miru, ki se ga ne zavedamo, dokler ga uživamo. Ko pa ga ni, se vse slabo strne
okrog nas in v nas. Od strahu, nervoze, do zaskrbljenosti in jeze, do žalosti in
vseh drugih negotovosti. Blagor miroljubnim, pravi Jezus v govoru na gori, zakaj
ti bodo otroci božji. Delajmo za mir, pa ne z jezo in nevoščljivostjo in ne z naveličanostjo, temveč s krotkostjo, potrpežljivostjo in ljubeznijo.
Po vojni smo živeli v miru, toda ne vsi. Nekateri, ki so vojno preživeli in so bili na
napačni strani, so se bali vsakega nepoznanega avta, ki se je ustavil pred hišo.
Nekateri so imeli svoja dela, ki so bila namenjena objavi v dnevnem časopisju,
pod samocenzuro, ker jih drugače niso objavili.
Mir tudi ni, če posegaš v pravico drugega. Starši vzgajajo otroke po svojem prepričanju, aktivisti teorije spola pa bi radi naravo in vzgojo otrok predrugačili po
svoji sprevrženi teoriji. Nedavno se je naš zunanji minister hvalil, do kakšne stopnje varstva človekovih pravic smo prišli. Da spoštujemo pravice istospolnih. Ko
bi vsaj bolj spoštovali delo in delovnega človeka, ne pa da dobi delavec za delo
toliko kot nekdo, ki se na fotelju drži za daljinec.
Varljiv je mir v hiši, hočem reči tišina. Mogoče vsi kuhajo mulo. Če pa umolknejo
otroci, je potreben takojšen nadzor, gotovo so v škodi. Vpitje in kričanje pa tudi
nista zanesljiva znaka, da v družini ni miru, saj je lahko kdo naglušen.
Pri vsem delu in opravkih mislimo tudi na mir in če ga ni takoj, potrpimo.

Župnija Sv. Trojica:

Marica Marolt, Velike Bloke

Krsti: 5 (leto prej 2); prvo obhajilo 2(6); na birmo se pripravljajo trije veroučenci;
poroke: 1 (1); obhajilo na domu: 5; pogrebi: 4 (3); nedeljska maša: 100 župljanov.

Župnik: Simon Virant · 031 412 652

Župnija Sv. Vid:

Srečate me lahko po vsaki sv. maši.

V ponedeljek, 30. 12. je bilo nekaj mladih na ogledu jaslic v mestu Romea in Julije. Kaj več pa v prihodnjih oznanilih.

Krsti: 4 (+1 drugod) (leto prej 6); prvo obhajilo 6; na birmo se pripravlja 13 veroučencev iz štirih razredov; poroke: 2 (1 v drugi župniji) (4); obhajilo na domu: 5;
pogrebi: 10 (8); nedeljska maša: 110 župljanov.
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Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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