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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

December 2020

December 2020

Božično voščilo
Kljub vsej situaciji v kateri smo se znašli, vam želim, da ne bi pozabili na dejstvo, 
da tudi v teh težkih časih nismo sami. Bog se je rodil v samoti revnega in mrzlega 
hleva. To dejstvo nam govori, da mu ni tuja nobena naša preizkušnja, ne bolečina, 
ne osamljenost. Vsakemu od vas želim, da bi povabili Boga v svoje življenje, v 
svojo sredo, v svoje medsebojne odnose, tudi v svojo stisko, morda v svojo sa-
moto, v svoje bolečine, v ranjene odnose, da bi bil Bog rojen tudi v vašem srcu, in 
tudi v vaših družinah, da bi bili v njem, skupaj z njim  in med seboj v Božjem miru.

župnik

Eligij, škof tor 1 18.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  
Natalija, muč. sre 2 7.30 Fara Ljudmila (s. Mihaela) Marolt

Frančišek Ksaver, red. čet 3 18.00 Fara † Ožbolt in Hiti 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim v župnijski kapeli, Bloke

Janez Damaščan, duh. pet 4 18.00
18.00

Begunje
Fara

Pepca Šivec
Viktor Meden

Saba, opat sob 5 8.00
18.00

Fara
Begunje

† družina Plos
v zahvalo za vse prejete dobrote



2. ADVENTNA NEDELJA
Nikolaj (Miklavž), škof

ned 6
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Jože Rupar, obl. in Frančiška Rupar, Lešnjake
za žive in † farane
Vilijem Milavec, 5. obl.

 



Ambrož, škof pon 7 18.00 Fara za čebelarje

brezmadežno spoč. Device 
Marije, slovesni praznik

tor 8 18.00 Sv. Trojica za žive in † farane  

Bernard Jezusov, red. sre 9 7.30 Fara Dušan Lipovec

Judita, svetopis. žena čet 10 18.00 Fara Ludvik Mohar, Vel. Vrh 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim v župnijski kapeli, Bloke

Damaz I., papež pet 11 18.00 
18.00

Begunje
Fara

za dušno in telesno zdravje
Marija Srnel, obl.

Amalija, muč. sob 12 8.00
18.00

Sv. Trojica
Begunje

za domače, v zahvalo in blagoslov
Danijel Kavčič



3. ADVENTNA NEDELJA
Lucija, dev.

ned 13
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Drago Ponikvar
starši Lah in sin Andrej

 



Janez od Križa, cerkv. učitelj pon 14 18.00 Fara † iz družine Jerič

Krizina in Antonija, muč. tor 15 18.00 Sv. Trojica za zdravje, nebeški blagoslov in Božje varstvo

Albina, muč. sre 16 7.30 Fara Franc Intihar

Lazar iz Betanije čet 17 18.00 Fara Marija Bartolj 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim v župnijski kapeli, Bloke

Gacijan, škof pet 18 18.00 
18.00

Fara
Begunje

Angela Hitij
za blagoslov pri delu

Urban, papež
kvaterna sobota

sob 19 8.00
18.00

Sv. Trojica
Begunje

Vida in Jože Udovič
Alojzija Korošec



4. ADVENTNA NEDELJA ned 20
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Adi in starši Sernel ter starši Bavdek
Marija Štrukelj, Bočkovo, obl.
za žive in † farane

Spovedovanje po delitvi obhajila
Spovedovanje po delitvi obhajila
Spovedovanje po delitvi obhajila

Peter Kanizij, duh. pon 21 18.00 Fara Frančiška Rot in † družina Ponikvar, Benete

Frančiška Cabrini, red. ustan. tor 22 18.00 Sv. Trojica Zofija Otoničar, obl.

Janez Kancij, duh. sre 23 7.30 Fara za zdravje v družini

Adam in Eva, prastarša čet 24
22.00 
22.00
24.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Mateja Hafner
za žive in †člane Marijine kongregacije 
Jože in Frančiška Hiti, Vel. Bloke in Koren

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim v župnijski kapeli, Bloke

BOŽIČ
Gospodovo rojstvo

pet 25
8.00 
8.00

10.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

za žive in † farane
starši Seljak, obl.
† družina Turšič in Zgonc

Štefan, diakon
dan samostojnosti in 

enotnosti
sob 26

8.00
10.00
10.00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Vid

Francka Mestek, obl.
† Pupis in Pakiž, Nemška vas
Alojz Štrukelj in starši



SVETA DRUŽINA
Janez, evangelist

ned 27
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Stane Turšič
za žive in † farane
Alojzij Turk, obl.

 



nedolžni otroci pon 28 18.00 Fara † Valetovi

David, kralj tor 29 18.00 Sv. Trojica za zdravje, nebeški blagoslov in Božje varstvo

Vincencija, red. ustan. sre 30 7.30 Fara Draga Kljun

Silvester, papež čet 31 18.00 Fara v zahvalo za vse prejete milosti preteklega leta 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim v župnijski kapeli, Bloke

Marija, sveta Božja mati
novo leto

pet 1
10.00 
10.00
16.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

Nada Lah, Volčje

živi in † gasilci

Bazilij in Gregor, škofa sob 2 8.00 Sv. Trojica za duše v vicah 

2. NEDELJA PO BOŽIČU
presveto Jezusovo Ime ned 3

8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane

Jože Marolt

 



Jaslice Ane Korenč
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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

Verska statistika
V preteklem mesecu novembru, ki je bil močno zaznamovan z izjemno omejen-
imi cerkvenimi obredi, nismo imeli nobenega krsta.

S kratkim cerkvenim pogrebom, brez svete maše, v krogu najožjih svojcev, pa 
smo se v začetku meseca poslovili od Helene Bečaj, roj. Zakrajšek iz Hruškarjev, 
ž. Sveti Vid (pokopališče pri svetem Juriju) in od Nade Lah, roj. Klučar z Volčjega, 
ž. Bloke.

Rajni župljanki priporočam v molitev!

Rad bi vas ponovno spodbudil in spomnil, da imate redno vsako nedeljo možnost 
prejeti zakrament svetega obhajila! V župnijah Sveta Trojica in Sveti Vid obha-
jilo deliva od 8.30 do 9.00, pri Fari od 10.30 do 11.00. Je pa potrebno za obhajilo 
priti v cerkev posamično, ali skupaj družinski člani. 

Za sveto spoved me lahko kadarkoli pokličete in se bomo dogovorili za čas in 
kraj.

Smo v težkih časih. Nihče ne more natančno napovedati, kdaj bo konec te nad-
loge. Niti ne moremo vedeti, kdaj bodo lahko cerkve spet bolj odprte za skup-
no obhajanje evharistije, za spovedovanje, za poroke, krste itn. Tudi razne ad-
ventne delavnice za otroke, oratorijski dan, mladinska skupina, pevske skupine, 
miklavževanje, ŽPS-ji so nekako v "stanju mirovanja". Kakšni bodo prihajajoči 
Božični prazniki? Ne vemo nič gotovega.

Kakšno bo stanje, ko se bodo začele stvari umrijati, ko se bo spet počasi začelo 
odpirati družabno življenje, ko bodo cerkve ponovno odprte za skupno (občest-
veno) obhajanje svete evharistije (maše)?

Prvi val je žal pustil posledice pri obisku svetih maš. Nekaterih župljanov, ki ste 
bili pred korono krizo ob nedeljah redno ali skoraj redno pri maši, po tem prvem 
valu nisem več videl v cerkvi. Predvsem me skrbi, ker gre za mlajšo populacijo. Z 
zaskrbljenostjo se zato oziram naprej, v prihodost, v čas ko bo svete maše ponov-
no mogoče obhajati skupaj z vami.

Res je, da ne bi smel v prvi vrsti gledati na število vernikov pri maši, ampak na 
vsakega posameznika, ki pride. Čeprav morda ne pokažem, sem vesel vsakega, 
ki se zaveda, da potrebuje Boga, da potrebuje zakramente, da živi iz teh. Čuti 
se, da ima v sebi nekaj Božjega, nekaj svetega. In zato slavim Boga in ga v srcu 
blagoslavljam!

V vsakem od nas ljudi, znotraj nas, v duši, v mislih in v srcu se neprenehoma nekaj 
dogaja. Odvija se nekakšen duhovni boj. To je boj med vero in nevero, boj med 
resnico in lažjo, boj med stvarnostjo in utvarami, boj med dobrim in zlom. V to 
notranje dogajanje je vključeno in na njega vpliva vse kar doživljamo, doma, v 
službi, v odnosih. Naš notranji svet oblikuje tudi to, kar žal velikokrat nekritič-
no sprejemamo od sredstev družbenega obveščanja. Sporočila, ne tista očitna, 
ampak še bolj prikrita, tista med vrsticami, tista, ki se skrivajo za določenim po-
ročanjem. Če se zavedamo ali ne, če hočemo ali ne – vsi smo izpostavljeni takšnim 
in drugačnim vplivom (medijskim, mnenjskim, kulturnim, novinarskim, modnim 
…). Navadno je prav tisti, ki o sebi misli, da je pred vsem tem imun, da hodi zgolj 
po svoji poti, da je v  svojem načinu mišljenja avtonomen, še najbolj voden in pod 
vplivom določenih interesov v ozadju.

Naučiti se moramo biti kritični do vsega! Iskati odgovor na vprašanje: kaj je v oz-
adju, takšnih ali drugačnih novic, načina poročanja, načina mišljenja, izražanja, 
kulture vedenja, vedenjskih vzorcev, reklam, propagiranja določenega načina 
mišljenja.

Za duhovno življenje je nujno, da smo posebno v tem času pozorni tudi na naše 
notranje dogajanje! Pozorni kakšnim mislim dajemo mesto. Čemu dopuščamo, 
da v nas raste, katere stvari, vplivi oblikujejo naš notranji svet? Kaj nas vodi k 
določememu mišljenju in iz tega izhajajočim besedam in dejanjem. Ne bežimo 
pred samim seboj, pred samospraševanjem, pred samopreverjanjem, čeprav je 

Spovedovanje pred Božičem
Zakrament svete spovedi lahko prejmete v vseh župnijah na četrto adventno 
nedeljo, po delitvi svetega obhajila. To pomeni za Sveti Vid in Sveto Trojico od 
devete ure naprej in za Bloke od enajste ure.

Božična devetdnevica in božični prazniki
Ker v času pisanja teh oznanil ne vemo, kako bo s prazniki, vas vabim, da sprem-
ljate obvestla na župnijski spletni strani. Predvidevam pa, da tudi če se bo kaj 
sprostilo, se ne bo toliko, da bi bilo vse tako kot je bilo prej.

Vsekakor pa ste vabljeni, da v božičnem času tudi kdaj obiščete cerkev, kaj po-
molite, si ogledate jaslice. Urnik, kdaj bodo cerkve odprte bo objavljen na spletni 
strani. Župnijska cerkev na Blokah pa je vedno odprta vsak dan, vsaj popoldan 
najmanj do 17. ure. Je pa po trenutnih  (na 1. december) določbah tako, da je 
lahko istočasno lahko samo en človek v cerkvi (ali družina).

Obiskovanje bolnih 
in ostarelih na domu
Ker so naši preizkušeni bratje in sestre še 

posebej izpostavljeni nevarnosti okužbe, 

oz. je lahko okužba zanje usodna, (v času 

ko to pišem vsak dan za COVID-19 umre 

med 40 in 50 ljudi v Sloveniji) moramo 

obiske omejiti. Vsekakor pa z veseljem 

pridem, če me boste poklicali na mobi 

(031 412 652).

to tudi naporno, kdaj celo mučno. Ker to je edina pot v nekaj novega, da bi zažive-
li na drugačen, bolj izpolnjujoč način. Da ne bi bili raztreščeni na miljon koščkov, 
ampak da bi bili celoviti, izpolnjeni, polni življenjskega smisla, notranje vedrine.

Na tem svetu je pač tako, da smo na poti, ne na cilju. Mi pa bi radi bili že kar na 
cilju. Srečni tukaj in sedaj, brez napora, brez truda. Ustvrili smo si polno "pripo-
močkov" stvari za katere upamo, da nas bodo popeljale k sreči. V resnici pa smo 
v tem življenju samo romarji in samo skozi prečiščenje, skozi ozka vrata, skozi 
notranje boje, skozi soočenje s svojo človeško realnostjo vodi pot v Življenje!

Tudi če se na zunaj "nič ne dogaja", človek ki goji duhovno življenje, ki je pozoren 
na te stvari, mu ne more biti pretirano "dolgčas".

V času ko ne moremo biti v cerkvi, pa se vsemu navkljub ne smemo prepustiti 
toku trenutnega ugodja, ker nas bo to hitro pripeljalo stran od Boga, od vere 
in s tem od prave notranje gotovosti, trdnosti, zaupljivosti tudi v teh časih ne-
gotovosti. Bodimo povezani z Bogom, v osebni molitvi, v molitvi v družini, pri-
našajmo svoje boje v njegove roke, v molitvi se naučimo gledati na zanamenja 
njegove prisotnosti, v drobnih, vsakdanjih dogodkih, v očeh otroka, v sočloveku, 
v vsaki dobri stvari, ki jo nekdo naredi za nas ali za koga drugega. Veselimo se 
teh preprostih stvari in poskušajmo v njih videti znemenja Božje ljubezni do nas! 
Srečujmo pa se z njim, kolikor je  mogoče tudi v zakramentih, v svetem obhajilu, 
ki je najpopolnejše srečanje z Njim! In v zakramentu odpuščanja in sprave. 

Naša prihodnost, to kar je še pred nami, naj bo lepo ali težko, bogato ali revno, 
zdravo ali bolno ni prepuščeno naključju! Pa tudi ni samoumevno, da bo vse tako 
kot smo si sami zamislili, kot smo sami predvidevali. Eno pa smo lahko gotovi: vse 
in mi vsi smo v Božjih rokah! Bog nas ne zapusti, tudi če se vse okrog nas ruši in 
ni nič več tako, kot smo bili vajeni do sedaj! Pretirana zaskrbljenost je zato zana-
menje naše premajhne vere, nezaupanja v to, kar so včasih rekli Božja previdnost.

Kartuzijani imajo geslo: Križ stoji, medtem ko se svet vrti! Vabim vas, da svoj no-
tranji pogled usmerimo v križ, torej v Kristusa. Vzljubimo ga, če ne moremo, ga 
prosimo za milost, da bi ga mogli vzljubiti! Vsekakor, na vsak način, naj nas stane 
karkoli – mi si moramo pridobiti to milost, da bi živeli iz notranjega pogleda na 
križanega in vstalega Kristusa. Ne bomo pa dobili te milosti, če nam bo vseeno, 
če si je ne bomo želeli, če ne bomo zanjo nenehno iz dneva v dan prosili! Prav 
tako za vero, upanje, ljubezen! Naj nam ne bo vseeno. Te duhovne vrline si mora-
mo ponovno pridobiti, se v njih utrditi, iz njih živeti!

Le tako bomo tudi iz te krize izšli kot duhovni zmagovalci, utrjeni v preizkušnjah 
močni v Bogu, in kot takšni znamenje za Bogu odtujeni svet. Ker Bog želi tudi po 
nas pokazati temu svetu, kdo je tisti, ki je vreden vse ljubezni, vsega zaupanja, ki 
je vreden da ga vsakdo sprejme za Gospoda svojega srca.

Oddani mašni nameni
Kljub temu, da še ni mogoče obhajati mašnih daritev skupaj z vami pa vsak 
duhovnik vsak dan opravi ena mašno daritev. Dar, ki ga date duhovniku za sveto 
mašo je tudi edini redni vir dohodka za duhovnika. Hvala vsem, ki se tega zave-
date in darujete za svete maše tudi v tem času, čeprav veste, da se jih sami ne 
boste mogli udeležiti. Sam imam nekaj "zaloge" še iz časa pred omejitvijo, tako 
da sem lahko z njimi poskrbel še za svojega sobrata v duhovništvu. 

Tu je seznam mašnih namenov, ki sem jih oddal dekanu v Begunje. Na spletu pa 
so objavljena tudi begunjska oznanila, tako da lahko vidite, kdaj bo tam za koga 
maša.

Milka Urbas 2x, Karol Drago Ponikvar 2x, Ivanka Pirc 13x, Milan Dondić 3x, Danijel 
Kraševec 8x, Alojz Rudolf, Velike Bloke 1x, druž. Rudolf, Velike Bloke 1x, Pavla in 
France Knavs, Ravne 1x, Jakob Škrabec, obl. in vsi pok. Škrabec 1x, vsi pokojni iz 
družine Drobnič, Velike Bloke 1x, Rozalija Palčič, Metulje 1x, Jože in Boris Kovačič 
1x, za birmance 4x.


