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VSI SVETI
slovesni zapovedani praznik

ned

spomin vernih rajnih

pon

Martin de Porres, red.

tor

Karel Boromejski, škof

sre

Zaharija in Elizabeta, starša

čet

Lenart, opat

pet

1

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
† Tekavec in Kovačič, Slugovo
Marija Korenjak, obl.



19.00 spletni prenos molitve rožnega venca: www.zupnija-bloke.si

2

17.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid
18.00 Fara

za verne duše v vicah
za verne duše v vicah
po papeževem namenu



18.30 spletni prenos molitve rožnega venca: www.zupnija-bloke.si

18.00 Sv. Trojica

v čast Sv. Duhu

3
4
5
6

7.30 Fara

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

starši, bratje, sestre in vsi sorodniki iz družine Čampa

18.00 Fara

Jožef Marolt, 30. d.

18.00 Begunje
18.00 Fara

oče Anton in sin Jože Meden, Otave
† Oražem, Runarsko in † Kraševec in Bačnik, Nova v.
† Pepca Šivec in starši Kovačič
Rozalija Palčič, obl.

Ernest, opat

sob

7

16.00 Begunje
18.00 Fara

32. NEDELJA MED LETOM
zahvalna nedelja

ned

8

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Anica in Marjan Zalar, obl.
za dober namen
za žive in † farane

posv. lateranske bazilike

pon

18.00 Fara

† starši Ponikvar, Vel. Bloke

Leon Veliki, papež

tor

18.00 Sv. Trojica

v čast Sv. Duhu

Martin, škof

sre

Jozafat, škof

čet

Stanislav Kostka, red.

pet

Nikolaj Tavelić, muč.

sob

33. NEDELJA MED LETOM

ned

Marjeta Škotska, kraljica

pon

Elizabeta Ogrska, red.

tor

posv. bazilike sv. Pertra in Pavla

sre

Matilda, red.

čet

Edmund, kralj

pet

darovanje Device Marije

sob

KRISTUS KRALJ
Cecilija, muč.

ned

Klemen I., papež, muč.

pon

Andrej Dung in vietnam. muč.

tor

Katarina Sinajska, muč.

sre

Valerijan Oglejski, škof

čet

Virgil in Modest, škofa

pet

9
10
11
12
13

7.30 Fara

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

v zahvalo za rešitev pred ognjem in starše Ponikvar, Nemška vas 4
Jože Milavec in starši, Veliki Vrh 9

18.00 Begunje
18.00 Fara

† Janez Stražiščar
starši Žnidaršič, obl.

14

8.00 Sv. Trojica
18.00 Begunje

za dober namen
družina Lah, štrukelj in Ponikvar

15

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

zaobljubljena k Antonu Strletu kot prošnja za zdravje
za žive in † farane
Franc Marolt, Zakraj 2

18.00 Fara

starši Sernel

18.00 Sv. Trojica

za zdravje

7.30 Fara

Alojz Bartol

18.00 Fara
18.00 Begunje

Ana Turk, obl.
† Petrič, Štrukljeva vas

21

8.00 Sv. Trojica
18.00 Begunje

za zdravje in božje varstvo
Ciril Doles

22

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
za birmance
Jože Matko, obl.

18.00 Fara

† Hrbljan in Hribar

18.00 Sv. Trojica

za zdravje

7.30 Fara

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Če bi kdo hotel,da se maša, ki
ste jo darovali za svojce prestavi
na čas, ko bo možna vaša
udeležba mi prosim sporočite.

za birmance

18.00 Fara

Amalija in Jože Zalar, obl.

18.00 Fara
18.00 Begunje

Marija in Janez Mramor
Vida Kocjančič, obl.
Karol in Marija Mramor, Slugovo
za pozabljene Vidovce

Katarina Labouré, red.

sob

28

8.00 Sv. Trojica
18.00 Begunje

1. ADVENTNA NEDELJA
nedelja Karitas

ned

29

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

po namenu
za birmance
za žive in † farane

Andrej, apostol

pon

18.00 Fara

Andrej Komidar

30

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

za zdravje v družini

18.00 Fara

23
24
25
26
27

Novemer 2020

To je rod tistih, ki iščejo Boga

18.00 Fara

16
17
18
19
20

OZNANILA

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

V Katoliški cerkvi 1. novembra obhajamo slovesni in zapovedani praznik vseh
svetih. Na Vzhodu je Cerkev praznik obhajala že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v
9. stoletju praznovanje razširilo tudi v zahodno Cerkev. Misel o praznovanju vseh
svetnikov, in ne več samo mučencev, je dobila oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III. pri sv. Petru v Rimu posvetil posebno kapelo v čast Odrešeniku, njegovi
Materi, vsem apostolom, mučencem in vsem svetnikom.
Včasih se nam misel na svetost zdi
precej oddaljena, celo neoprijemljiva.
Svetnike si navadno predstavljamo
kot popolne ljudi, oblečene v zlate
halje, obdane s sijem čudovite svetlobe in podobno. Pravzaprav je treba
priznati, da svetost zgolj s človeškim
razumom, zelo težko razumem. Za
razumevanje le-te je potrebna vera.
Vera, ki raste iz trdnega odnosa z
Gospodom. Ta osebni odnos smo
vzpostavili pri sv. krstu, ko smo postali Božji otroci in člani Cerkve. S tem
zakramentom pa smo na konkreten način stopili na pot osebnega prizadevanja
za svetost v vsakdanjem življenju. Sleherni dan smo povabljeni živeti svojo poklicanost k svetosti, kajti že Gospod sam je rekel: »… bodite sveti, ker sem jaz svet!«
(3 Mz 11,44). Če bomo v svojem vsakdanu iskali Boga, potem bomo v sebi uresničevali to Božje povabilo k svetosti. Vsaka naša beseda, naš korak, naše dejanje,
naš pogled in naša misel mora biti prežeta z odsevom našega osebnega odnosa z
Gospodom. Vsak trenutek dneva je priložnost za svetost. Od jutra, ko si po dobri
kavi umijemo zobe do večera, ko se ozremo nazaj v dan in skušamo v njem opaziti
dobre stvari ter s ponižnostjo sprejeti pomanjkljivosti in napake, da bi mogli jutri
postati še boljši. Svetost vsakega izmed nas je prav v preprostih stvareh življenja,
v tistih najbolj prezrtih in mnogokrat spregledanih. »Nekateri verjamejo, da je le
velika sila tista, ki lahko zadrži zlo, toda sam nisem tega mnenja. Majhna vsakodnevna dejanja navadnih ljudi zadržujejo zlo. Majhna dejanja dobrote in ljubezni«,
je zapisal angleški pisatelj J. R. R. Tolkien.
Praznik vseh svetih nam je prav gotovo čudovita spodbuda za ponižno vztrajnost
na poti za Gospodom. Praznik je priložnost, da v sebi utrdimo vero, pogum in
veselje, da bi tako kar najbolje okrepljeni, lahko premagovali svoje vsakodnevne
napore in jih bolj in bolj spreminjali v dejanja ljubezni in dobrote.
Branko Setnikar
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Verska statistika

Popoln odpustek za verne rajne

Poslovili pa smo se pri Sv. Trojici od Marije Intihar, rojene Drobnič iz Zavrha, pri
Sv. Vidu od Anteja Jelaviča iz Črnuč in pri Fari od Ludvika Moharja s Hudega Vrha.

Skupni pogoji za prejem popolnih in delnih odpustkov:

V mesecu oktobru smo pri Svetem Vidu podelili zakrament svetega krsta Vidu
Mačku iz Dolnjega Jezera (ž. Cerknica).

Žal nas je korona virus prisilil, da smo pogrebe imeli v zelo ozkem krogu najbližjih
svojcev, brez maše, samo kratek obred pred vežico ali v cerkvi in na grobu. Za
vse pokojne se bodo svete maše darovale kasneje. Zato pa jih sedaj toliko bolj
vsakemu izmed vas priporočam v molitev!
Ne pozabimo: rajni, ki so še v stanju vic ali očiščevanja potrebujejo naše molitve!
S svojimi molitvami si oni sami ne morejo pomagati, lahko pa pomagajo nam,
pri naših zadevah. V izročilu obstaja vera, da lahko duše v vicah poskrbijo za
takšno vsakdanjo zadevo kot je pravočasno jutranje zbujanje. Poskusite in se jim
priporočite.

Dostop do zakramentov
v času omejitve verskih obredov

V ponedeljek, 19. oktobra je bila drugič letos razglašena epidemija. Od takrat
naprej velja med drugim tudi prepoved zbiranja ljudi pri verskih obredih, že nedeljo pred tem, pa je bila omejitev števila udeležencev pri obredih na deset ljudi.
Kljub tem omejitvam, pa za razliko od pomladanskih ukrepov ostajajo vrata k
zakramentom še malo priprta. Zato vas prosim, da izkoristite te "špranje" in se
srečate s Kristusom v svetem obhajilu. Po vsaki nedeljski maši, ki jo z duhovnim
pomočnikom sama darujeva v župnijski cerkvi, ob običajnem času, imate možnost
prejema obhajila. Začetek delitve je torej nekako pol ure po običajnem začetku
nedeljske maše in bova na voljo vsaj še pol ure. Izogibajte se, da bi prišli vsi naenkrat. Če boste videli, da je veliko ljudi pred cerkvijo, greste lahko še na pokopališče
ali malo naokrog. V cerkvi je lahko istočasno največ pet ljudi. Pred obhajilom
lahko že zunaj molite kesanje in očenaš, v cerkev pa pridete samo po obhajilo
in dobite blagoslov (ob tem ne pozabite na običajne ukrepe: maske, razdalja,
razkuževanje).

Spletna stran župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

V teh dneh, ko se ne moremo srečevati "v živo" in ko se kar naprej kaj spreminj
vas prosim, da sledite župnijski spletni strani www.zupnija-bloke.si. Na strani se
objavljajo aktualne stvari – obvestila in nagovori za nedelje. Po šolskih počitnicah
pa nameravam na strani vsaj za prihodnje provoobhajance in birmace objavljati
tudi kateheze.

Škofje so zaradi virusa podaljšali čas, ko lahko pridobite popoln odpustek za duše
v vicah. Le-tega je letos možno dobiti ves mesec november.

1) Biti moramo v Božji milosti;
2) treba je imeti namen, da jih hočemo prejeti; hvalevredna je navada, da namen
obudimo že zjutraj za vse odpustke, ki jih ta dan lahko prejmemo (in jih darujemo
dušam v vicah);

3) izpolniti moramo predpisano delo, in to ravno na predpisani dan; če je odpus-

tek vezan na pobožen obisk cerkve ali kapele, je treba poleg splošnih pogojev
zmoliti očenaš in vero.
Popolni odpustek lahko prejmemo le enkrat na dan, delnega pa tudi večkrat. Pri
popolnem odpustku se nam odpustijo vse časne kazni, pri delnem pa le delno.
Popolne in delne odpustke lahko naklonimo dušam v vicah po načinu priprošnje,
ne pa živim na zemlji; njim lahko pomagamo, da se sami odločijo zanje.

Pogoji za prejem popolnega odpustka

Prenos svetih maš prek sodobih sredstev
družbenega obveščanja

Na raznih internetih aplikacijah imamo možnost spremljanja svetih maš iz raznih
župnij po Sloveniji in po svetu. Poleg teh je potem še prenos maš preko TV in
radijskih valov. (Vsak dan mašo prenaša radio Ognjišče ob 19. uri.) Sedaj, ko pri
maši ne morete biti v cerkvi, je to dobrodošel način ohranjanja stika z Bogom.
Zato vas spodbujam, da sami redno sledite enemu od prenosov. Enako gre
spodbuda vsem ostarelim in bolnim, ki tudi sicer ne morejo priti v cerkev.
Toda kot so opozorili škofje je potrebno razlikovati med mašo v cerkvi in preko medijev. Ni
isto! Maša preko medijev ni zakrament, je
"samo pobožno dejanje" (Branko Cestnik),
kot npr. molitev rožnega venca in druge
pobožnosti. Vsak zakrament zahteva
živo občestvo, skupnost, ne virtualno.
Tudi npr. spovedi ni mogoče prejeti
prek telofona ali drugih medijev. Zakrament, ki je znamenje Kristusove ljubezni,
njegove navzočnosti, je vedno v občestu
Cerkve. Cerkev pa je skupnost vseh, ki smo
krščeni. Cerkev je več kot zgolj svetna ustanova.
Kristjani, sveti ali grešni, goreči ali brezbrižni, redni
nedeljniki ali tisti, ki ne prestopijo cerkvenega praga – vsi smo del, skrivnostnega
Kristusovega telesa – Cerkve. Kristus ljubi svojo Cerkev, nas ima za ude svojega
Telesa in svoje zakremente deli samo preko Cerkve. Tako je tudi s sveto mašo.
Ta je zakrament samo, ko smo zbrani skupaj, v cerkvi, "v živo", telesno navzoči.
Zato vas pozivam, da po koncu epidemije na novo odkrijete in zahrepenite po
tem najodličnješem srečanju s Kristusom!

Poleg zgoraj navedenih treh pogojev so še štirje:

1)

Nenavezanost na noben greh, tudi na malega ne (če nimamo nobenega
greha, tudi najmanjšega ne in si ga tudi v bodoče ne želimo);

2)

prejem zakramenta pokore; to je lahko več dni prej ali pozneje; kdor redno
hodi k mesečni spovedi, lahko vsak dan prejme vse možne odpustke, če izpolni
potrebne pogoje in živi v posvečujoči Božji milosti;

3) vreden prejem svetega obhajila;
4) molitev po namenu svetega očeta; zadostujejo vera, očenaš in zdravamarija
ter slavaočetu (lahko tudi kakšna druga molitev);

Sv. obhajilo in molitev po namenu svetega očeta se priporočata na dan odpustka.
Oboje je potrebno za vsak popolni odpustek. Ena spoved pa velja za več popolnih
odpustkov, a seveda moramo biti brez vsakega, tudi najmanjšega greha.
Spovedovanje
Za prejem svete spovedi ste imeli priložnost v soboto, 31.10. in v nedeljo, 1.11.
Obvestilo je bilo objavljeno na spletni strani župnije Bloke. Verjamem, da marsikdo, ki bi še rad prejel zakrament odpuščanja grehov ni vedel za to. Zato me za
spoved lahko posamezno rečete ali pokličete kadarkoli. Najlažje po vsaki maši, ki
jih darujem ob času kot je zapisan v razporedu maš.

Kdo pojde na Gospodovo goro?

Naj vam pri tem pomaga tudi naslednje razmišljanje:
Maša je ponavzočevanje dogodkov odrešenja. To pomeni, da Kristusovo darovanje na križu, ki se je zgodilo pred dva tisoč leti v palestini postane prisotno na
oltarju, ko se daruje v podobi kruha in vina. Bog nas v mašni daritvi potegne iz
časovne in prostorske razsežnosti. Pri maši smo udeleženi, to je vključeni v dogajanje Jezusovega podarjanja na križu. Ko smo pri maši, smo sami skupaj z Marijo,
Janezom in drugimi pod Križem. Obenem pa z apostoli pri srečanju z Vstalim!
Zato pri maši ne bi nikoli smeli biti zgolj gledalci ali opazovalci tega, kar pri oltarju dela mašnik. Mašo obhajamo, ko sami – z vero in razumevanjem teh skrivnosti, vstopimo v to (zgoraj na kratko! opisano) dogajanje! Zunaje opazovanje,
poslušanje besed, ki se ponavljajo, postane brez te osebne note, brez tega globljega razumevanja, brez žive vere utrujajoče, prazno.
Drugi vatikanski koncil je zapisal: Evharistija (sv. maša) je vir in višek vsega krščanskega življenja. Naj to za vsekega izmed vas tudi v resnici postane! Mislim, da
nas prav ta korona krizni čas, kliče tudi k temu, da se bolj zavestno oklenemo in
odločimo za Kristusa, za prijateljski odnos z njim.
Zato v tem času pomnožimo tudi molitev ter drobna, vsakdanja dobra zastonjska
dela v korist bližnjemu. To bo tudi naša pot k svetosti, h kateri smo poklicani prav
vsi, kot piše g. Branko v uvodniku.
Želim vam obilo Božjega miru in blagoslova!

Kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor ne
obrača svoje duše k praznim stvarem.

župnik

Nam Slovencem se pozna, da so nas vzgajale pretežno matere. Mnogi očetje so bili
po vojni pobiti, kar pa jih je bilo očetov so bili kot ljudje prezrti, če niso bili na pravi
strani.

Župnik: Simon Virant · 031 412 652

Vsi Sveti pa so praznik naših dragih, ki so našli pri Bogu topel objem in mir in izpolnitev. Gospod Jezus, vrata k Očetu si nam odprl na stežaj. Večna ti slava!

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com

Srečate me lahko po vsaki sv. maši.
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si

Marica Marolt, Velike Bloke

· 2 ·

· 3 ·

· 4 ·

