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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

December 2021, novo leto in del januarja 2022

December 2021

Potrpežljivo na poti
Od meseca decembra si marsikdo veliko obeta. Otroci obdarovanj, starejši  pa bi 
si želeli, da bi nam v to pusto temo posvetil vsaj drobec svetlobe. Velike, bleščeče 
svetlobe so polni trgovski centri. Tam je praznično praktično ves advent in že 
prej. Smisel adventa pa je prav postopnost. Pričakovanje. Hrepenenje. Potrpežl-
jivost. Na adventnem vencu ne prižgemo vseh sveč takoj, že na prvo advnetno 

nedeljo. Potrebno je počakati, potrpeti. Sam praznik lahko hitro postane prazen, 
če ni poti, če ni priprave, če ni potrpežljivega in postopnega pričakovanja. Vijo-
lična barva, barva adventa tudi predstavlja to potovanje. Govori nam: ne begaj 
za svojimi strastmi, umiri se, poglej kje si, poglej kako si in si odgovori kam bi rad 
v resnici prišel, kje bi rad bil in kako boš to dosegel. Želim si, da bi bil advent čas 
novega začetka, da bi se srečevali, da bi si vzeli čas za družino, za druge ljudi, da 
bi znali in zmogli biti skupaj in da bi v svojo bližino povabili tudi Gospoda – Kralja, 
ki prihaja. Naj nas srečevanja z Njim in med seboj napolnijo z notranjo svetlobo! 

Blagoslovjene božične praznike in dober začetek novega leta!

Simon Virant, župnik

Karel de Focault, red. sre 1 7.30 Fara
Fara

Vinko in starši Paternost
pogreb: Marjan Lipovec, Hudi Vrh 16

Natalija, muč. čet 2 18.00 Fara † Antonovi  obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Frančišek Ksaver, duh. pet 3 18.00 Otave Marjan Ponikvar, Otave  obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)

Barbara, muč. sob 4 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

starši Sernel, Ponikve
za žive in † farane




Sv. Tr.: Lovran., Zales, Rož.  ·  Bloke: duh. soseska  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Rok Žgajnar, Tamara Kraševec

2. adventna nedelja ned 5
8.00

10.00
Sv. Vid
Fara

Alojzija Mahne, obl., Župeno
Jože Matko
Vilijem Milavec, obl. (2. namen)

 


Barbara in Robert Lah
Rok in Vlasta Korenjak

Nikolaj, škof pon 6 18.00 Fara v dober namen

Ambrož, škof in cerk. učitelj tor 7 18.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  
Brezmadežno spočetje 

Device Marije,
slovesni praznik

sre 8
7.30

16.00
17.30

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

Stanko Žgajnar
družina Marinčič
Marija Rupar

 pri vseh mašah: bralci se prosto javite za branje (v zakristiji vsaj 
5 min pred mašo)

Valerija, muč. čet 9 18.00 Fara brat Jože Hiti, starši Hiti, Vel. Bl. in starši Koren 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Judita, svetopisemska žena pet 10 18.00 Otave † družina Otoničar in Zalar, Otave

Damaz I., papež sob 11 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Alojzij Tekavec in Sebastian
Marija in Janez Mramor




Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Ravnik  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Fani Seljak, Ivanka Kucler

3. adventna nedelja ned 12 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

† družina Bečaj
za žive in † farane

 


Anton Lah, Silva Šivec
Jan Ponikvar, Ana Premrov

Lucija, devica in muč. pon 13 18.00 Fara Neža Marinček in starši

Janez od Križa, duh., cer. uč. tor 14 18.00 Sv. Trojica za družino in novo življenje

drinske mučenke sre 15 7.30 Fara † družine Marolt, Novi Pot

Albina, muč.
začetek božične devetdnevnice

čet 16 16.30
18.00

Sv. Vid
Fara

† prijatelj Jure
† družina Ivančič, obl., Runarsko

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Lazar iz Betanije, svp. mož pet 17 16.30 
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

† družina Hiti, Osredek 19
Alojzij Seljak

Gacijan, škof
kvaterna sobota

sob 18
8.00

18.00
Sv. Trojica
Sv. Vid

Jože Hiti;                   8.00–9.00: spovedovanje
za žive in † farane
starši in brat Bavdek (2. namen)




Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Hudi V.  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Domen in Mihaela Kosmač

4. adventna nedelja ned 19 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

Marija Štrukelj, obl., Bočkovo
† Valetovi;      od 14.30 naprej: spovedovanje

 


Sonja Kraševec, Kaja Granič
Marija Jakopin, Tatjana Pirc

Evgen, muč. pon 20 16.30
18.00

Sv. Trojica
Fara

Frančiška Štritof
Marija Srnel, 10. obl.

Peter Kanizij, duh., cerk. uč. tor 21 18.00 Sv. Trojica Zofija Otoničar, obl.

Fračiška Cabrini, red. ust. sre 22 7.30
18.00

Fara
Sv. Vid

Pavla in Franc Knavs, Ravne 2
v zahvalo za življenje in zdravje ob 30-letnici

 Sv. Tr.: Ulaka, Sleme  ·  Bloke: Glina  ·  Sv. Vid: Cajnarje

Janez Kancij, duh. čet 23 16.00
18.00

Sv. Vid
Fara

v zahvalo za 60 let življenja;    15.30: spoved.
France Hribar, obl., Studenec

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Adam in Eva, prastarša
1. sveti večer

pet 24
17.00
24.00
22.00
24.00

Fara
Sv. Vid
Fara
Sv. Trojica

Pepca Šivec, Hruškarje
Ado, obl. in starši Zabukovec
Marija Intihar, Zavrh






bralci se prosto javite za branje (v zakristiji vsaj 5 min pred mašo)
Veronika Meden, Anja Nared
Tone in Sonja Drobnič
bralci se prosto javite za branje (v zakristiji vsaj 5 min pred mašo)

BOŽIČ, Gospodovo 
rojstvo slovesni in 

zapovedani praznik
sob 25

10.00
10.00

8.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

starši Ponikvar in vsi †  Lah
starši Seljak, obl.
za žive in † farane





Romana Mahne, Urban Strle
Lovro in Lenart Ponikvar
Mihaela in Matej Drobnič

sveta družina
slovesni praznik ned 26

8.00
9.00

10.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

za žive in † farane
starši Strle in Baraga
Alojzij Turk, obl.

 



Klemen Kraševec, Jana Škrlj
Manca in Magda Doles
Barbara Brus, Milka Škrabec

Janez, apostol in evangelist pon 27 18.00 Fara Anton Modic, obl.

nedolžni otroci, mučenci tor 28 18.00 Sv. Trojica Terezija Hiti

David, kralj sre 29 9.00 Ravne France in Frančiška Knavs

Vincencija, red. ustanov. čet 30 18.00 Fara v zahvalo za 60 let skupnega življenja (M. Š.) 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Silvester, papež; 2. sveti večer pet 31 17.00 Sv. Vid Marija Lambrineas (Korošec)  Sv. Tr.: Andrejčje, Gradiško, Štorovo  ·  Bloke: Nemška v.  ·  Sv. Vid: Cajnarje
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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 Leona Peruška so darovali za svete maše: neimenovana 1x, mama 
Ana Žgajnar (Kramplje) 2x;

ob pogrebu Ljudmile Drobnič so še darovali za svete maše: sestra Olga 2x.

Verska statisika
Od nas se je v preteklem mesecu poslovil in odšel v večnost Jože Štritof iz Zahri-
ba, župnija Sv. Vid. – Gospod, daj mu večni pokoj. In večna luč naj mu sveti. Naj 
počiva v miru. Amen.

Oddani mašni nameni
Anica Ivančič, France Ivančič, Zofija Lužar, Anton Pirman, Alojzij Perušek 2x, Neža 
Korošec, Jožef Marolt, za zdravje, Stanko Žgajnar 3x, starši Knavs in Lah, starši 
Kovačič in Lah, Andrej Lah in starši, v zahvalo za zdravje, Marija Marolt roj. Novak, 
Rafael in † Ivančič in Korošec, za zdravje, Marija Marolt 3x, Jože Hiti 3x, Jože 
Milavec in starši (Veliki Vrh 9), v zahvalo, † Hren, Frančiška Štritof (Slugovo) 3x, 
† Kljun, Ljudmila Drobnič 3x, Ana Škrabec, Leon Perušek, za srečno vožnjo in 
dobro počutje v novi službi, Stanislav Klančar, † Rudolf in Klančar 2x, v zahvalo in 
priprošnjo Sv. Duhu, za vidovsko mladino, v zahvalo za vse prejete dobrote, v čast 
Sv. Duhu, Marija Zalar 4x, v zahvalo in priprošnjo za zdravje in božje varstvo 2x, 
Metod Debeljak 6x, Ivana Stražiščar 2x, za zdravje, za blagoslov pri delu, v zahva-
lo za vse prejete dobrote, poljska maša, Jože Mahne in starši Mahne (Župeno), 
po namenu 3x, Marija Rupar 4x, v zahvalo in priprošnjo Antonu Strletu, v zahvalo 
za zdravje, v dober namen, v zahvalo Antonu Strletu in priprošnjo pri Bogu 2x, 
starša in brat Bavdek, po namenu.

Miklavž prihaja
z njim se boste lahko otroci, ki ste se prijavili, srečali v nedeljo, 5. 12. ob 18. uri 
v cerkvi pri Svetem Vidu. Miklavž pa vas bo obiskal tudi v župnijski dvorani pri 
Fari. Z njim se boste otroci lahko srečali v soboto, 4. decembra ob 17. uri. Pri-
jave za srečanje pri Fari niso potrebne, kakšen prostovljni dar za bencin pa starši 
lahko dajo. Sveti Miklavž vam bo podaril majhno pozornost, potem pa greste 
skozi stranska vrata ven in date prostor naslednjemu otroku. Ne bo torej nobe-
ne prireditve ali zbiranja otrok, ampak le srečanje s sv. Miklavžem (in njegovim 
spremljevalcem :) Najbrž pa vas bo kasneje presenetil tudi še doma, pa morda 
še kje drugje.

Obisk bolnih in ostarelih na domovih
Zaradi velikega razširjanja okužb bom zakramente na dom prinašal samo na vaš 
predhodni klic. Obhajal bom kadarkoli po dogovru. Najbolj gotovo me dobite na 
mobilni telefonski številki. Ko se bodo razmere malo umirile, bom spet začel z 
rednimi mesečnimi obiski.

Za obisk bogoslužja je potrebno, kot povsod drugje, izpolnjevati pogoj PCT. 
Dokazilo imejte pri bogoslužjih vedno s seboj.

Priprava na praznovanje Jezusovega rojstva
Božični prazniki, ki so pred nami želijo v nas prebuditi, okrepiti in utrditi vero 
v Božji prihod v ta naš svet. Sporočilo božičnega praznika nam pravi, da je Bog 
z nami, da nas ne zapusti ne glede na to kje smo, kaj smo, kako smo. To, da je 
Bog  za rojstvo svojega Sina izbral reven, ubog skoraj zapuščen hlev, nam kaže, 
da nas tudi ko se sami tako počutimo, ne zapusti. Od svojega uboštva nam zato 
ni potrebno bežati v pretirano navezanost na stvari tega sveta. V "štalo" naše-
ga življenja znova in znova povabimo Kristusa. Naj bo On naša notranja Luč, ne 
bežimo od Njega od njegove ljubezni, odprimo mu svoje srce, svojo dušo. Z njim 
bomo postali Bogati, bogati v srcu, bogati v veri, upanju, ljubezni.

Da bi bilo naše srce prav pripravljeno in odprto za sprejem tako velikega Kralja, 
vas vabim k poglobljeni adventni pripravi in posebej še k božični devetdnevnici, 
ki se začne 16. decembra. Devetdnevica ne bo vsak dan na vseh župnijah, vabljeni 
pa, da pridete takrat, ko bo v vaši župniji. Posebno vabim veroučence in starše, 

so bili preveč razbiti in zato še naprej manjkajo. V ta namen še vedno zbiramo 
prispevke po 50 eur. Nova okna je dobila podružnica svetega Petra na Studencu. 
Hvala župljanom iz soseske za vaše prostovoljne prispevke. Hvala občini za delno 
financiranje projekta. Prav posebej pa hvala tamkajšnjemu ključarju  Franciju Ma-
roltu, ki se je za stvar močno zavzel, tako da meni pri tem ni bilo potrebno nič 
skrbeti. Podružnična cerkev v Metuljah je dobila nova vrata, za kar se zahvaljujem 
tamkajšnjemu ključarju Slavku Lavriču. V župniji Sveti Vid smo na župnišču na 
novo pozidali dva dimnika, zamenjali uničene snegobrane, pritrdili slemenjake 
in popravili žleb. Tudi za ta dela vas prosim za prostovljni dar. V cerkvi pa smo 
star krmilnik zvonjenja zamenjali z novim. Sedaj bo zvonilo tako kot mora, ura 
na zvoniku kaže pravi čas. Bitje ure je na petnajst minut, tako kot prej. Morda 
najbolj "slišna" sprememba glede zvonjenja je ta, da za nedeljske in praznične 
maše sedaj zvoni trikrat, kot naj bi bilo pravilno. To je eno uro pred mašo, petn-
jast minut prej in ob začetku maše. V prihodnosti bomo še posodobili notranjo 
osvetlitev cerkve.

Leto družine
Izteka se leto sv. Jožefa (8. december). V prip-
ravi na svetovno srečanje družin junija prihod-
nje leto pa je papež Frančišek to leto določil za 
leto družine. Zaradi omejenih razmer zbiranja 
na svetovnem srečanju, naj bi v času svetovne-
ga srečanja tudi po škofijah potekala srečanja 
družin. Pri nas pa smo odločili, da bodo srečan-
ja družin v vsaki dekaniji. Družine naj bi, ker je 
tudi leto sinode (skupaj hoditi), vsaj delno pri-
romale peš v določeno božjepotno cerkev. V 
naši dekaniji bo to romanje v soboto, 11. junija 
2022 na Marijino božjo pot na Planinski gori. 
Zaenkrat smo se v dekaniji dogovorili, da bo 
maša tam ob 11. uri. Več pa bo še določeno 
kasneje. Že sedaj pa družine lepo vabljene k 
temu srečanju.

da pridete namesto verouka, ki ga v času devetnevnice ne bo. K duhovni pripravi  
na praznik pa prav gotovo spada prejem zakramenta Božjega odpuščanja – svete 
spovedi. Spovednik iz sosednje župnije bo na vojo v soboto, 18. 12., med 8. 
in 9. uro dopoldan pri Sveti Trojici,  v nedeljo med 14.30 in 15.30 pri Fari in 
v četrtek, 23. 12., med 15.30 in 16.30 pri Svetem Vidu. Za posamezen prejem 
svete spovedi se lahko name obrnete kadarkoli. Če želite prejeti sveto spoved 
pred mašo pridite dovolj zgodaj, to je vsaj 15 minut pred začetkom svete maše. 
Za sveto spoved sem sicer redno na voljo ob četrtkih po maši med molitveno uro 
v župniji Bloke.

Adventni koledar
Tudi letos so že ali pa še bodo otroci pri verouku dobili adventni koledar, ki v 
zgodbah predstavlja slovenskega misijonarja patra Miha Drevenška, ki je deloval 
v Zambiji v Afriki. 

Za lepše pričakovanje prihoda Božjega Sina Jezusa med nas, naj bi se vsak dan 
ob prižgani svečki na adventnem venčku, ki naj bi ga imeli v vsakem krščanskem 
domu, pogovarjali z Bogom v molitvi, prebrali zgodbo in se ob njej kaj naučili. Naj 
se ne prehiteva z jaslicami in božično okrašenimi domovi že v adventu, ampak naj 
nas ta čas prevzame lepota pričakovanja.

V tem prazničnem času otroci pri nas dobivajo veliko darov. Veselje adventnega 
pričakovanja, ko se nam podarja Bog sam kot Odrešenik, naj tudi njih spodbudi k 
darežljivosti. S svojimi darovi, zbranimi v hranilnik, ki ga prinaša adventni koledar, 
naj bi pomagali lačnim otrokom po svetu. Tako bodo sebi in njim pripravili lepše 
praznovanje. To naj bi bili njihovi darovi, lahko pa se pridruži tudi dar družine v 
ta namen. Prihranjene darove v hranilniku naj otroci položijo pred jaslice v cerkvi 
pred mašo na sveti večer, na božič ali v božičnem času za revne otroke v misijonih. 

Vsi drugi pa boste v božičnem času povabljeni k darovanju za delo slovenskih 
misijonarjev v tradicionalni trikraljevski akciji. Če bo mogoče, jo bomo skušali 
izvesti z veroučnimi učenci višjih razredov z božičnim voščilom po domovih. Če 
kje ne bo na ta način, bo pa gradivo akcije v cerkvi in dar za misijone prispevate v 
nabiralnik. Bog povrni!

Gospodarska dela v preteklih mesecih
V začetku jeseni smo na duhovski podružnični cerkvi v vasi Sveti Duh popravi-
li omet na zvoniku. Poleg tega smo uredili tudi odvodnjavaje, odstranili rjo z 
okenskih rešetk, jih zaščitili s premazom in še nekaj drugih manjših opravil. Farane 
iz soseske prosim za prostovoljne darove, da bomo lahko ta dela poplačali. V 
farni cerkvi sv. Mihaela smo očistili in prilepili nekatere manjkajoče dele kipov 
še  na desnem stranskem oltarju in na prižnici. Nekaj delčkov je izgubljenih ali 

Marija, Sveta Božja Mati
slovesni praznik

Novo leto, skl. božične osm.
sob 1

8.00
10.00
18.00

Fara
Sv. Vid
Sv. Trojica

Marija, 20. obl. in † Anzeljc
v zahvalo in v dober namen
Anton in Frančiška Zalar, obl.





pri mašah dopoldan: bralci se prosto javite za branje (v zakristiji 
vsaj 5 min pred mašo)
Albina Ponikvar, Andraž Ponikvar

2. nedelja po božiču ned 2 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Viljem Cimperman
za žive in † farane




Teja Kebe, Marta Zalar
Nuša in Nika Kocjančič

Presveto Jezusovo ime pon 3 18.00 Fara družina Zakrajšek, Runarsko 4 Ob novem letu vam želim obilo Božjega blagoslova!

Angela, redovnica tor 4 18.00 Sv. Trojica za zdravje

3. sveti večer sre 5 7.30 Fara Marija Vertačnik  obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)

Sveti trije kralji
Gospodovo razglašenje

slovesni praznik
čet 6

8.00
10.00
16.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

Andrej Drobnič, obl. in vsi † iz druž. Drobnič
Jože Udovič
† Pirman, Pirmane

 pri vseh mašah: bralci se prosto javite za branje (v zakristiji vsaj 5 
min pred mašo)
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Rajmund, duhovnik pet 7 16.00 Otave Franc Rot ml. obl.  obisk bolnikov (po predhodnem naročilu)

Severin, opat sob 8 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

† druž. Meden in Ujčar
za žive in † farane




Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi Vrh  ·  Bloke: Studeno  ·  Sv. Vid: Osredek
Klara Kostanjšek, Helena Primožič

Jezusov krst ned 9 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Stane Repar in Ivan Klančar
France Ivančič, obl.




Matej Mestek, Katja Šivec
Vilma Kocjančič, Martina Miklavčič

Januar 2022


