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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

November 2021

November 2021

Delajmo dobro, 
dokler imamo še čas

Mesec november nas z vse krajšimi dnevi, z naravo, ki vztrajno odmetuje svoj 
jesenski okras spominja na to, da je tudi naše življenje minljivo. V lanski številki 
Ognjišča piše avtor enega od člankov: »Realnosti postmodernega človeka je tudi 
v tem, da vprašanja o svojem koncu odriva iz svojega življenja. Toda tukaj gre za 
vprašanje, po katerem so se spraševala vsa starodobna ljudstva in kulture. In se 
še danes sprašujejo. Le zahodni svojeglavec ga ignorira. Legenda psihoterapije 
Carl G. Jung je postavil celo tezo, da tisti »človek, ki si ne zadaja vprašanja o smrti 
in se ne zaveda njene dramatičnosti, nujno potrebuje zdravljenje«. Pa pri tem ne 
gre za kakšno nekrofilsko težnjo, da bi se smrti veselili, ker vsak rad živi na tem 
svetu in tako je tudi prav. Vendar se sodobni človek niti malo ne zmeni za smrt, 
čeprav je vsakemu za petami. Raje se še naprej predaja užitkom. Ko pa nastopi 
nepričakovano in se zgodi smrt, vsa življenjska lahkotnost mine. Ljudje doživijo 
katarzo, najsi bodo še tako veliki uživači. Hčerka se začne opravičevati svoji poko-
jni materi, da ji je žal, ker je ni nikoli poslušala. Možu je žal, ker ni več vložil v zakon 
z ženo in je skakal čez plot. Vnukom je hudo, ker niso večkrat obiskali dedka …«

Življenje je res kratko, dlje ko smo na svetu bolj izkušamo, kako hitro je pretek-
lost za nami. Spričo te minljivosti je smiselno premisliti, kaj je res pomembno, po 
kakšnih vrednotah je pametno živeti, da nam na koncu in v večnosti ne bo žal za 
izgubljenimi priložnostmi.

župnik Simon

VSI SVETI – slovesni in 
zapovedani praznik

/po mašah molitev na 
pokopališču/

pon 1
8.00

10.00
15.00
15.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara
Sv. Trojica

† Tekavec
za žive in † farane      Rožni venec pred mašo
za žive in † farane      Rožni venec pred mašo
molitev rožnih vencev





Andraž Ponikvar, Klara Kostanjšek
Marta Zalar, Matej Mestek
Vladimira Kraševec, Bojana Zakrajšek

spomin vseh vernih rajnih tor 2
8.00

16.00
17.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

po namenu svetega očeta
v čast sv. duhu
za vse verne rajne

Silvija, mati sre 3 18.00 Sv. Trojica Frančiška Štritof, 30. dan  obisk bolnikov (popoldan v župniji Sv. Vid)

Karel Boromejski, škof čet 4 18.00 Fara Marija Korenjak, obl.  obisk bolnikov
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim in spovedovanje, Fara

starši Janeza Krstnika pet 5 17.00 Sv. Vid Marija in Henrik Doles, obl.

Lenart, opat sob 6 8.00
18.00

Otave
Sv. Trojica

Jože Mahne in vsi iz družine Mahne
Karel in Marija Mramor, Slugovo




Sv. Tr.: Andr., Grad., Štorovo  ·  Bloke: Runarsko  ·  Sv. Vid: Otave
Helena Primožič, Zdenka Korošec

32. nedelja med letom
zahvalna nedelja ned 7 8.00

10.00
Sv. Vid
Fara

Helena Bečaj, obl.
za žive in † farane

 


Katja Šivec, Silva Šivec
Martina Ivančič, Jože Namre

Bogomir, škof pon 8 18.00 maša drugod † starši in brat Komidar verouk v živo odpade, razen za predšolske in prvi razred

posvetitev lateranske bazilike tor 9 18.00 Sv. Trojica Jože Hiti verouk v živo odpade

Leon Veliki, papež in cerk. uč. sre 10 7.30 Fara † Kotnikovi

Martin, škof čet 11 18.00 Fara † Hrbljan in Hribar 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim in spovedovanje, Fara

 Jozafat, škof in mučenec pet 12 17.00 Sv. Vid Marjan in Anica Zalar, obl.  19.30 virtualno srečanje za birmance, starše (in botre)

Stanislav Kostka, redovnik sob 13 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Alojzij Tekavec in Sebastian
Ljudmila Kraševec, obl.




Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi. Vrh  ·  Bloke: Ravne  ·  Sv. Vid: Otave
Janez Kraševec, Irena Kraševec

33. nedelja med letom
svetovni dan ubogih

začetek tedna zaporov
ned 14 8.00

10.00
Sv. Vid
Fara

Jožefa Sernel, obl.
za žive in † farane

 


Haris in Petra Kehonjič
Urša Ulčar, Gregor Ulčar

Albert, škof pon 15 18.00 Fara Viktor Jerič

Marjeta Škotska, kraljica tor 16 18.00 Sv. Trojica Ivanka in Alojzij Baraga, obl.

Elizabeta Ogrska, redovnica sre 17 7.30 Fara Ljudmila Drobnič, 30. dan

posvetitev bazlik sv. Petra in 
Pavla († Ciril Berglez)

čet 18 18.00 Fara starši Ponikvar, Nemška vas 4 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim in spovedovanje, Fara

Neža Asiška, devica pet 19 17.00 Sv. Vid Ciril Doles, obl.

Edmund, kralj sob 20 8.00
18.00

Otave
Sv. Vid

vsi † iz družine Zgonc, Otave
za žive in † farane




Sv. Tr.: Hiteno, Mram., Sv. Tr.  ·  Bloke: Vel. Vrh  ·  Sv. Vid: Otave
Gorazd in Alessandra Lah

Jezus Kristus, kralj vesoljstva
sklep tedna zaporov

začetek tedna Karitas
ned 21 8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

† iz družine Intihar, Zavrh 4
Ana Turk, obl.

 


Karmen in Gregor Golob
Silva Vrtačnik, Helena Knavs

Cecilija, devica in mučenka pon 22 18.00 Fara vsi † Drobničevi, Nemška vas

Klemen I., papež in mučenec tor 23 18.00 Sv. Trojica starši in družina Milavec, Osredek

Andrej Dung Lac in drugi 
vietnamski mučenci 

sre 24 7.30 Fara

Katarina Aleksandrijska, 
devica in muč.

čet 25 18.00 Fara Malka in Jože Zalar, Ravnik, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim in spovedovanje, Fara

Valerijan Oglejski, škof pet 26 17.30 Otave starši in brat Meden, obl.

Virgil in Modest, škofa
oratorijski dan

sob 27 8.00
8.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

živi in † Trojičani
za žive in † farane




Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo  ·  Bloke: Volčje  ·  Sv. Vid: Otave
Vika Štritof in Marija Baraga

1. adventna nedelja
začetek novega 
cerkvenega leta

ned 28 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

Ivanka Hiti, Lovranovo, obl.
† Starmanovi, Nemška vas

 


Marija Žgajnar in Marija Ponikvar
Simon in Meta Korenjak

Saturnin, mučenec pon 29 18.00 Fara Amalija Jerič

Andrej, apostol tor 30 18.00 Sv. Trojica Terezija Hiti
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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

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Stanka Žgajnarja so darovali za svete maše: družina Mulc 3x;

ob pogrebu Frančiške Štritof so darovali za svete maše: družine Ponikvar, Žga-
jnar, Kraševec (Polšeče) 4x, PGD Šentvid pri Stični 1x, družina Žnidaršič (Malni) 1x, 
družina Kljun (Studeno) 1x, družina Močnik (Vel. Bl.) 1x, Danica Korošec z družino 
1x, Mihaela Meden z družino 1x, Miloš in Petra Kogej (Nova vas) 2x, domači 1x 
in 200 eur za cerkev, različni darovalci 270 eur za cerkev, Silva Šivec (Sv. Vid) 1x;

ob pogrebu Ljudmile Drobnič so darovali za svete maše: družina Grže (Nemška 
vas) 2x, družina Ponikvar (Nemška vas 4) 1x, Mišičevi (Studenec) 1x in 100 eur za 
cerkev, Škrabčevi (Nemška vas) 2x.

Verska statistika
V mesecu oktobru smo se s krščanskim pogrebom poslovili od Frančiške Štri-
tof, roj. Mramor s Slugovega 1, župnija Sv. Trojica, Ljudmile Drobnič, roj. Mišič iz 
Nemške vasi 2, župnija Bloke.

Dar Božjega otroštva so prejeli: Magdalena Korenjak iz Nove vasi 79 in Nejc Hrib-
ar z Benet 5, župnija Bloke.

Krstna zavetnika, prosita za vajina varovanca pri Bogu!

Zakrament svetega zakona je s svojim zaročencem v župniji Teharje sklenila Anja 
Knap s Škufčega, župnija Bloke.

Zahvala
V imenu misijonarjev, se zahaljujem za darove zbrane na misijonsko nedeljo 
(24. 10.). Za misijone smo zbrali: ž. Sveta Trojica 354 eur, ž. Sveti Vid 228 eur, ž. 
Bloke 879 eur.

Bog povrni za vsak vaš dar!

Zahvalna nedelja (7. 10.)
Za vse dobrote in božje blagoslove v preteklem letu se bomo Bogu na ta dan 
posebej zahvalili. Ko sam uživam darove, ki mi jih skozi leto namenjate, se moram 
vedno znova opominjati, da jih ne bi imel za samo po sebi umevne. Hvaležnost 
rodi veselje, ne samo zaradi prejete stvari same, ampak še veliko bolj zaradi 
ljubezni in pozornosti vas darovalcev. Človek, ki goji držo hvaležnosti, se čuti 
blagoslovljenega, obdarovanega. Doživlja pa se tudi kot večnega dolžnika. Zato 
hvala in boglonaj vsakemu, od katerega sem v preteklem letu prejel karkoli do-
brega, začenši od pozdrava in kozarca vode naprej!

Mladinski pevski zbor v gosteh na Igu
Pevci mladinskega pevskega zbora smo bili 24. 10. 2021 pov-
abljeni v goste na Ig, kjer smo sodelovali pri otroški sveti 
maši.

Na megleno nedeljsko jutro smo se, skupina 13 pevcev, 
odpravili proti Igu, kjer so nas sprejeli Martinovi animatorji. 
Najprej smo se na kratko pogovorili o začetkih te animatorske 
skupine in pa o otroških mašah (kako izgledajo priprave in ne nazadnje kako iz-
gleda sveta maša). Nato pa se je že začela generalka. Prvi del maše smo odpeli 
pevci Bloškega mladinskega zbora sami, v drugi polovici pa so se nam pridružili 
tudi otroci tamkajšnjega otroškega zbora in bend Pol plašča, ki ga sestavljajo že 
omenjeni Martinovi animatorji. Po maši smo bili povabljeni tudi na kosilo. Dogov-
orili smo se tudi, da se pridejo tudi oni ob priložnosti predstavit na Bloke.

Nekaj utrinkov iz tega čudovitega izleta smo objavili tudi na facebook stran: 
Mladinski pevski zbor Bloke

V mesecu decembru pa nameravamo pripraviti tudi predstavitveni koncert in 
sicer 11. 12. 2021 v cerkvi pri Fari. Lepo vabljeni!

Karmen Zabukovec

Začetek sinodalne poti
Na 28. nedeljo mede letom je papež Frančišek 
ob začetku sinodalne poti, ki se jo bo sklenilo s 
sinodo o sinodalnosti, daroval slovesno sveto 
mašo v Baziliki svetega Petra v Rimu. To ned-
eljo pa bodo po naših škofijah škofje obhajali 
svete maše, s katerimi bo tudi posamezna 
škofija začela svojo sinodalno pot. Toda kaj to 
pomeni?

Kaj je sinoda?

Že beseda cerkev (lat. ecclesia) v grščini pomeni sklic, zbor ljudstva. V antiki je to 
pomenilo predvsem politična zborovanja, v kontekstu Cerkve pa pomeni shod 
ljudstva, zborovanje vernikov ob Gospodovem oltarju.

Tudi beseda sinoda ima podoben pomen. Sinoda prihaja iz grškega synodos in 
pomeni zborovanje, iz česar je prišel latinski concilium. Gre torej za zborovanje 
škofov. Danes tako ločimo med koncilom, ki je za vso Cerkev (zadnji je bil drugi 
vatikanski koncil v letih 1962–1965), in med sinodo, ki je nekoliko bolj lokalne 
narave. Tako smo ob svetem letu 2000 tudi v Sloveniji obhajali slovensko sinodo.

Sinoda pa ima tudi drug pomen. Grški synodos je sestavljenka iz syn (skupaj) 
in hodos (hoditi, potovati). To je pomen, h kateremu teži tudi papež Frančišek: 
sinoda naj ne bo le zborovanje škofov, ampak mora biti pot, ki jo bomo prehodili 
vsi verniki skupaj kot Cerkev, vsi različni udje tega skrivnostnega Kristusovega 
telesa.

Po drugem vatikanskem koncilu je papež Pavel VI. ustanovil škofovsko sinodo kot 
posebno strukturo v Cerkvi, ki se redno sestaja na določeno časovno obdobje.

Sinodalna pot, sinodalnost

V tem času bomo tako velikokrat slišali besede, kot so sinodalna pot, sinoda, 
sinodalnost in podobno. Z besedno zvezo sinodalna pot tako želimo označiti ce-
loten proces, ki se bo v tem kontekstu odvijal, od dogajanja v posameznik škofi-
jah, celinah in nazadnje na ravni celotne Cerkve. S tem se želi posebej poudariti, 
da gre za proces, ki ga moremo prehoditi skupaj, kot Cerkev, da to zadeva tudi 
verne laike in ni le stvar škofov.

Kaj je sinodalnost? Sinodalnost pomeni način delovanja. Geslo sinode, ki se 
začenja, je Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Sinodalnost 
pomeni način življenja in delovanja Cerkve, ki tako uresničuje občestvo kot svoje 
bistvo, tj. skupaj potuje in se zbira v skupnosti. Sinodalnost pomeni način, kako se 
sinoda uresničuje v življenju Cerkve.

Kakšne so novosti?

Sinoda o sinodalnosti prinaša kar nekaj novosti. Prva je ta, da bo sinoda potekala 
tri leta (2021–2023), in sicer v treh stopnjah: na ravni posameznih škofij, na kon-
tinentalni ravni in nazadnje na ravni celotne Cerkve.

Posebna novost je, da gre za prvo sinodo, ki ne bo od začetka do konca potekala 
v Rimu, ampak na različnih koncih sveta, sklenilo pa se jo bo v Rimu. Gre za korak 
k decentralizaciji.

Pomembna novost je tudi, da se želi z začetkom sinodalne poti v posamezni 
škofiji posebej prisluhniti tamkajšnjim vernikom, da sinoda torej ne bo le zboro-
vanje škofov, ampak pot celotne Cerkve. Da pa se bo to uresničilo, je potrebno, 
da tudi po škofijah to ne bo delo zaprte skupine škofijskih sodelavcev, ampak da 
se prisluhne zares vsakomur. Škofijsko fazo se bo sklenilo s posebnim predsinod-
alnim srečanjem in oblikovanjem prispevka, ki se ga bo posredovalo v Rim.

Da bo sinoda, ki jo začenjamo, obrodila resnično bogate sadove, je potrebno, ne 
le da vse to podpremo z molitvijo, ampak da tudi sami pristopimo in dodamo svoj 
del, saj smo tudi mi del Cerkve, ki nam tokrat želi prisluhniti, nas slišati in upošte-
vati. Ne čakajmo, da bomo naprošeni ali povabljeni, ampak stopimo sami naproti.

Vir: spletna stran Aleteia

Novi ŽPS
Po dolgem času od volitev v nove župnijske pastoralne svete smo na podlagi 
prejetih glasov izbrali nove člane:

Za župnijo Sveti Vid: Janez Stražiščar, Gorazd Lah, Tone Lah, Branka Mahne, Samo 
Baraga, Andreja Lah in Magda Doles.

Za župnijo Sveta Trojica: Janez Kraševec, Klemen Kraševec, Majda Zalar, Helena 
Primožič, Marija Žgajnar, Lovro Ponikvar in David Hiti.

Za župnijo Bloke: France Dobravec, Rok Korenjak, Karmen Zabukovec, Meta 
Drobnič, Martina Ivančič, Marija Jakopin, Tatjana Pirc, Jan Ponikvar, Marija Hribar, 
France Ivančič, Helena Knavs in Gregor Ulčar.

Hvala vsem novim članom ŽPS za vašo pripravljenost na sodelovanje!

Čestitamo
Milki Škrabec iz Nove vasi za prejeto občinsko priznanje, ki ga je prejela za 
dolgoletno služenje župnijski skupnosti z molitvijo, z zvonjenjem ob pogre-
bih, z vodenjem večjih čiščenj cerkve in še mnogo drugih nam nevidnih a 
za urejeno bogoslužje potrebnih stvari. Hvala tudi občini Bloke za izkazano 
povezovalno odprtost do naše verske skupnosti, ki se je izkazala s podelitvijo 
priznanja in tudi za podpore vzdrževanja sakralne dediščine! V slogi je moč!

Vabilo na oratorijski dan
Utrinki poletnega oratorija nam v animatorskih srcih še precej odmevajo, hkrati 
pa si želimo naše druženje z otroki čim prej ponoviti, zato smo se odločili, da 
organiziramo oratorijski dan. Potekal bo v soboto, 27. 11., v župnišču pri Sveti 
Trojici. Pričeli bomo ob 9ih, dan pa bomo zaključili ob 14ih. Vabimo vse otroke 
od 1. do 8. razreda. Prijavnice bodo na voljo v vseh župnijskih cerkvah. Otroci se 
bodo preizkusili v izdelovanju čisto svojih adventnih venčkov, ki bodo lahko krasili 
družinsko mizo. Pripravili bomo tudi zelo poučno zgodbico. Manjkala pa ne bo 
niti izredno razburljiva velika igra. Lepo povabljeni!

Mladinski verouk
Se ti zdi, da je korona total-
no zreducirala druženja? Si 
želiš, da bi imel skupino pri-
jateljev, ki bi se ob vikendih 
srečavala in družila? Potem 
ti predlagam mladinski ver-
ouk, kjer se srečujemo mladi 
od 15 do 25 let. Srečanja so 
vsak petek ob 19.30 v žup-
nišču pri Fari. Pogovarjamo 
se o temah, ki se močno 
navezujejo na najstniško 
in mladostniško življenje 
in jih poskušamo osvetliti 
tudi s katoliškega področja. 
Večkrat pa si večere pop-
estrimo z igranjem kart in 
ostalih družabnih iger. Pridi 
pogledat! #mladinc
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