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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid
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Februar 2021

Štirideset (40)
Zakaj ravno število štirideset (40)? Število 40 je večkrat omenjeno v Svetem 
pismu. Izraelci so »štirideset let bloditi po puščavi« (4 Mz 32,13). Mojzes je »štiri-
deset dni in štirideset noči ostal na gori« (2 Mz 24,18) in nato od Gospoda sprejel 
dve tabli z zapovedmi. Jezusa je Duh vodil »štirideset dni po puščavi, hudič pa ga 
je skušal« (Lk 4,1-2). 40 dni po božiču praznujemo Jezusovo darovanje v templju, 
ko sta Jožef in Marija prinesla Jezusa v tempelj, »da bi ga postavili pred Gos-
poda« (Lk 2,22). Starček Simeon ga je imenoval »luč v razodetje poganom« (Lk 
2,32). Jezus je resnično Luč, ki sveti v temine našega življenja, Luč, ki daje novo 
upanje in novo moč. Jezus je Luč vsem bolnim, trpečim, preizkušenim, osaml-
jenim, dvomljivcem, okuženim. Jezus je Luč, ki prinaša odrešenje. Zato prazniku 
Jezusovega darovanja v templju pravimo tudi Svečnica. Hkrati je to tudi dan 
posvečenega življenja, ko se zahvaljujemo za vse, ki so posvetili svoje življenje 
Bogu v redovništvu. Redovniki se z zaobljubami k določenemu načinu življenja 
dajo celostno na razpolago Bogu in službi bližnjemu. Tudi oni so na nek način luč 
tistim h katerim so poslani, saj živijo tesno povezanost in prijateljstvo s Kristu-
som. Poklicani, da drugim prinašajo sočutje, toplino, upanje, mir. 

S praznikom Jezusovega darovanja v templju, 2. februarja, se končuje neko 
40–dnevno obdobje. Preden začnemo novo 40 – dnevno obdobje nas čaka še 
praznik Lurške Matere Božje, ki ga obhajamo 11. februarja. Praznik nas vabi k 
češčenju Device Marije, ki se je po sv. Bernardki v Lurdu svetu razodela z beseda-
mi: »Jaz sem Brezmadežno spočetje!«. Na ta dan nas Cerkev posebej vabi k mo-
litvi za vse bolnike vsega sveta in zdravstvene delavce ob t.i. Svetovnem dnevu 
bolnikov. Vsekakor plemenita spodbuda k solidarnosti in sočutju do tistih, ki so 
zaznamovani s trpljenjem in boleznijo, kot lepo zapiše papež Frančišek v letošnji 
poslanici: »Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa prirojeno potrebo 
po drugem«.

Z novim 40 – dnevnim obdobjem – postnim časom, bomo začeli na pepelnično 
sredo, 17. februarja. Na pepelnično sredo se vsako leto opravlja obred pepel-
jenja. Blagoslovljen pepel, s katerim se posujemo na glavo, je znamenje naše 
pripravljenosti za spreobrnjenje. Prav tako je pepel je znamenje človekove min-
ljivosti in krhkosti. Verniku pa je pepel znamenje pokorne in prenove. Postni čas 
je torej enkratna priložnost za osebno poglobitev vere in utrjevanje odnosa z 
Bogom. Cerkev nas vabi, da okrepimo našo osebno in skupno molitev, obnovimo 
ljubezen do sv. evharistije in sv. pokore ter naredimo kakšno dobro delo. Na poti 
skozi postni čas nam je lahko v veliko pomoč ter duhovno spodbudo premišlje-
vanje in molitev križevega pota. Molitev križevega pota nam je velika opora v 
hoji za trpečim Gospodom, kjer lahko tudi mi sami črpamo moč za soočanje s 
trpljenjem in preizkušnjami življenja.

Nadaljevanje na zadnji strani

Brigita Irska, op. pon  1 18.00 Fara Franc Turk, Nova vas 12, obl.

Jezusovo darovanje, 
svečnica

tor 2
7.30 

18.00
18.00

Fara
Sv. Vid
Sv. Trojica

za božji blagoslov v naših družinah
† starši Nared, Mahneti
Alojzij Seljak, 7. dan

blagoslov sveč

Blaž, škof in muč.
smrtni dan Bsl. Janeza 

Gnidovca
sre 3 7.30 Fara za † prijatelje blagoslov svetega Blaža

Leon, muč. čet 4 18.00 Fara † iz družine Kotnik in Pintar  obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Agata, devica in muč.
1. petek

pet 5 18.00
18.00

Sv. Vid
Fara

Alojzija Korošec
Drago Janjožovnik

 obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)

Pavel Miki, muč.
1. sobota

sob 6 8.00
8.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

za zdravje
Rudolf Klančar, Rudolfovo

5. NEDELJA MED LETOM ned 7
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
za † Kranjc
Stane Perušek, obl.

Hieronim, red., 
slovenski kulturni dan

pon 8 18.00 Fara Ivanka Pirc, 1. obl.

Apolonija, muč. tor 9 18.00 Sv. Trojica † Mici  

Sholastika, red. sre 10 7.30 Fara † Bašelj, Ravne

Lurška Mati Božja
svetovni dan bolnikov

čet 11 18.00 Fara Dušan Lipovec 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Damijan, muč. pet 12 18.00 
18.00

Sv. Vid
Fara

Mihaela Mramor
†  Pakiž, Benete

Jordan, redovnica sob 13 8.00
8.00

Sv. Trojica
Fara

Marija Intihar, Zavrh 4
† Marolt, Veliki Vrh

6. NEDELJA MED LETOM ned 14
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Ivana Hiti in Ana Meden, obl.
za blagoslov v družini
za žive in † farane

Klavdij, red. pon 15 18.00 Fara Franc Pavčič, 30. dan

Julijana, muč. tor 16 18.00 Sv. Trojica v zahvalo

++pepelnica sre 17
7.30 

18.00
18.00

Fara
Sv. Vid
Sv. Trojica

† Pakiž, Ravne
v zahvalo in priprošnjo
v čast Sv. Duhu

++strogi post in zdržek od mesa

blagoslov pepela in pepelenje

Flavijan, škof čet 18 18.00 Fara starši Mlakar, Ravne 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Bonifacij, škof +pet 19 18.00 
18.00

Fara
Sv. Vid

† Žnidaršič, Nemška vas
Anica Strle in Julijana Strle, obl.

+zdržek od mesa

Frančišek in Jacinta, 
fatimska pastirčka

sob 20 8.00
8.00

Sv. Trojica
Fara

Marija Tekavec, obl.
Frančiška in Tone Klučar, obl.

1. POSTNA NEDELJA ned 21
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
vsi † iz družine Grbec

sedež apostola Petra pon 22 18.00 Velike Bloke Danijel Kraševec

Polikarp, škof in muč. tor 23 18.00 Sv. Trojica za zdravje in božje varstvo

Matija, apostol sre 24 7.30 Fara za bolno prijateljico

Alojzij in Kalist, mučenca čet 25 18.00 Fara Tone in Lidija Drobnič 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Aleksander, škof +pet 26 18.00 
18.00

Fara
Otave

za zdravje
† družina Otoničar in Zalar

Gabriel Žalostne M. B., red.
kvatrna sobota

sob 27 8.00
8.00

Sv. Trojica
Fara

Alojzij Seljak, 30. dan
† Doles, Ravne 18

postna kvatrna sobota naj bo predvsem usmerjena v spokornost, 
ki naj rodi ljubezen do bližnjega

2. POSTNA NEDELJA ned 28
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Drago Ponikvar
Momčilo (Milan) Dondič, obl.
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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 januarju smo se s krščanskim pogrebom poslovili od Franca Pavčiča, doma z 
Runarskega 11, župnija Bloke. V župniji Sv. Trojica pa smo se poslovili od dolgo-
letnega pevca na cerkvenem koru Alojzija Seljaka (Seljakovega ata), ki je živel na 
Lovranovem 3.

Naj rajnima Gospodar življenja čimprej nakloni veselje blaženega gledanja v 
nebesih!

Ob tem bi rad izrazil svojo skrb glede podeljevanja svetih zakramentov pred 
odhodom v večnost. Svojici umirajočih, naj vam ne bo težko poklicati duhovni-
ka, ko vidite da se vaš oče ali mama počasi poslavljajo s tega sveta. V trenutkih 
odhoda s tega sveta človek še kako potrebuje dohovno tolažbo in zagotovilo 
božje bližine. In to vernemu človeku prinesejo ravno zakramenti spovedi, mazil-
jenje in prejem svetega obhajila – svete popotnice. Vsi, ki pokličete k bolniku ali 
ostarelemu duhovnika, da mu podeli zakramente ozdravljenja (spoved, bolniško 
maziljenje), pokažete veliko znamenje vere in prave ljubezni do trpečega brata 
in sestre.

Sedaj so skoraj vsi pogrebi z žaro. Mislim, da je pošteno do svojih bližnjih, da jih 
pokopljemo na način, kot si sami želijo. Pokop telesa rajnega v zemljo pa je za 
katoličana še vedno najprimernejša oblika slovesa, saj je bil tudi Kristus pokopan 
na ta način.

Pri Sveti Trojici smo s krstom v Cerkveno občestvo sprejeli Kristjana Zalarja. Tre-
nutno njegova družina živi v Nemčiji, a je njihov dom tudi na Gradiškem od koder 
izhaja oče Miha.

Naj vas na tem mestu še enkrat spomnim, da morate vsi, ki želite krstiti svojega 
otroka v naših župnijah, pa ne živite tukaj, od župnika, kjer trenutno živite, dobiti 
dovoljenje za krst drugod. Je kakšen župnik, ki je glede tega zelo strog in ne da 
dovoljenja, če pridete k njemu po dovoljenje zadnji trenutek. Skušajte priti vsaj 
en mesec pred krstom.

Tudi vsi tisti, ki bi letos radi sklenili krščanski zakon, me čimprej kontaktirajte, da 
se vsaj okvirno dogovorimo za pripravo ter čas in kraj poroke.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Franca Pavčiča z Runarskega so darovali za cerkev 50 eur domači. 
Različni darovalci so zanj darovali za 10 svetih maš.

Ob pogrebu Alojzija Seljaka so darovali za cerkev Sv. Tojice: Mihaela Meden 100 
eur in Danica Korošec 100 eur, sin Alojz 40 eur, nn. 20 eur. Za svete maše so 
darovali: hčerka Mihaela Meden za 5 maš, družina Šebenik 1x, Zofka in Jože 
Meden 2x, vnuk Matjaž 2x, družina Tomažič 1x, hčerka Danica 5x, sodelavci Iskre 
1x, sestra Marija Kovačič 1x, sestra Milka 1x, sestra Majda 1x, nečakinja Marjana 
1x, sin Alojz 3x.

Hvala vsem darovalcem!

Molitev v času 
preizkušnje koronavirusa

 
V času epidemije nas škofje vabijo, da molimo naslednjo molitev:

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Oddane maše
Mirko Marolt 2x, Lado Zakrajšek 1x, Janez Zakrajšek 1x, Ivana Maček 1x, Draga 
Kljun 2x, za birmance 4x, Ludvik Mohar 2x, za zdravje 1x, v zahvalo 1x, Franc 
Pavčič 3x, Marija Kočevar 1x, Ludvik Zajc 1x, Alojzij Seljak 10x. Maše bo po posre-
dovanju Branka Setnikarja obhajal slovenski misijonar.

Trikraljevska akcija
Tudi letos smo zbirali denar za naše slov-
enske misijonarje. Sicer ni bilo koledovanja, 
toda kljub temu smo zbrali nekaj darov, ki 
bodo oddani na misijonsko pisarno in od 
tam napej misijonarjem. V župniji Bloke smo 
zbrali 595 in v župniji Sv. Trojica 314 eur. V 
imenu misijonarjev se zahvaljujem za vsak 
vaš dar! Hvala tudi vsem tistim otrokom, 
ki ste se v adventu odrekli kakšni stvari in 
v misijonski skrinjici k Jezusovim nogam v 
jaslicah položili svoj dar za revne otroke.

Vpis v slovenske katoliške šole
V mesecu februarju bodo prek internetnih povezav potekali informativni dnevi 
za vpis v srednje šole in na fakultete.

Na področju srednjih šol delujejo 
Gimnazija Želimlje, Škofijska gim-
nazija Antona Martina Slomška 
(Maribor), Škofijska gimnazija 
Vipava in Škofijska klasična gim-
nazija (Ljubljana). Ob vsaki od 
omenjenih gimnazij deluje tudi 
dijaški dom, ki šolanje omogoča 
dijakom, ki bi se iz oddaljene-
jših krajev težje dnevno vozili k 
pouku.

Na področju univerzitetnega študija lahko na Katoliškem inštitutu (Ljubljana) štu-
dentje obiskujejo program poslovnih ved (ekonomije in prava), članica Univerze v 
Ljubljani pa je seveda tudi Teološka fakulteta.

Vse informacije bodo zbrane tudi na naslovu https://solstvo.rkc.si.

Verouk
Slovenska škofovska konferenca sporoča, da se župnijska kateheza (verouk), kljub 
odprtju šol za otroke prvega triletja, do nadaljnega še naprej izvaja na daljavo.

Žeja me po tvoji Besedi
"Kakor jelen hrepeni po potokih polnih vode, tako žeje mene po Božji besedi."

Dve Sveti Pismi imam na pisalni mizi – naj bodo zakladi tam, kjer sem jaz. Eno 
sva dobila z možem za poroko, enega sem kupila še potem. Žepno izdajo pa sem 
nekam založila. Gledam ekumensko izdajo, ki je kakor zaklad, ki pa ga ne morem 
uporabljati. Črke plešejo, v besede pa se ne strnejo. Zakaj, Gospod? Zakaj se mi 
to dogaja?

Rada bi, Gospod, da mi "spregovoriš na srce, da sem dragocena v tvojih očeh, da 
boš z nami vse dni do konca sveta, zato naj se srce ne plaši in ne vznemirja." V tem 
mlačnem in mračnem svetu si Luč našim nogam. In da, kdor hoče iti za teboj, naj 
vzame svoj križ in hodi za Teboj.

Toliko misli iz Pisma mi je v spominu, da lahko tudi s temi oznanjam. Sicer so pa 
tu tudi prijatelji, če jih zaprosim, da mi preberejo kakšen odlomek in seveda tudi 
delavniške in nedeljske svete maše.

Marica Marolt, Velike Bloke

Izposoja knjih 
z versko vsebino
Po letu dni vas zopet spomnijam, da si 
lahko v župnišču pri Fari v spodnjem hod-
niku vzamete kakšno knjigo. Ko jo boste 
prebrali jo enostavno prinesite nazaj in 
jo date na polico. Izposoja je brezplačna 
in temelji na zaupanju v vašo poštenost.

Nadaljevanje s prve strani

Namen postnega časa ni v raznih dietah in pretiranih odpovedih temveč v spreo-
brnjenju srca in drugačnemu načinu življenja z Gospodom. 40 – dnevno obdobje 
je kakor pot skozi puščavo, kjer ni bilo veliko, ampak je bil le Bog, ki je vodil korake 
izraelskega ljudstva. Tako smo tudi mi povabljeni, da stopimo v puščavo in odpre-
mo svoje srce ter vsaj malo spremenimo svoje življenje, da bomo bolj odsevali 
Luč ter drugim prinašali novo upanje.

Branko Setnikar, duhovni pomočnik


