Februar 2022

1

18.00 Sv. Trojica

v čast Svetemu Duhu

sre

2

7.30 Fara
16.30 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid

† Marolt, Veliki Vrh
v čast sv. Antonu
Metod Debeljak

Blaž, škof in muč.

čet

3

18.00 Fara

† Marolt in Komidar



obisk bolnikov po predhodnem naročilu
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Oskar, škof

pet

4

17.30 Otave

Antonija Mikuž in Pavla Zalar in vsi
† iz družine Mehlin



obisk bolnikov po predhodnem naročilu

Agata, devica in muč.

sob

5

8.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica

Marija Zalar
Marija, Jože in vsi † Zakrajšek, Velike Bloke

Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh · Bloke: Nova vas 1-20 · Sv. Vid: Štrukljeva v.
Marija Ponikvar, Rok Žgajnar

5. nedelja med letom

ned

6

8.00 Sv. Vid
10.00 Fara

za žive in † farane
France Zakrajšek in vsi † iz družine Zakrajšek
Ivanka Pirc, 2. obl. (2. namen)






Koleta, redovnica

pon

7

18.00 Fara

Nuška Žnidaršič, obl.

Hieronim, redovnik
slovenski kulturni dan

tor

8

18.00 Sv. Trojica

Frančiška Štritof

Apolonija, muč.

sre

9

7.30 Fara
17.00 Otave

Alojz Bačnik, Ravne
Marija Koščak, 30. dan

Sholastika, devica

čet

10

18.00 Fara

France Marolt in † iz druž. Zakrajšek, Zakraj
Jože Ivančič, 20. obl. in † Ivančič (2. namen)

Lurška Mati Božja
svetovni dan bolnikov

pet

11

17.30 Otave

za dušno in telesno zdravje

Evlalija, devica

sob

12

8.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica

Andrej, Antonija in sin Franc Mahne
za žive in † farane

6. nedelja med letom

ned

13

8.00 Sv. Vid
10.00 Fara
po maši

Marija in Franc ml. Lenarčič, obl.
Stane Perušek, obl.

Valentin, muč.

pon

18.00 Fara

starši Drobnič

Klavdij, red.

tor

18.00 Sv. Trojica

Eleonora Marendič

Julijana, muč.

sre

7. ustanoviteljev servitov

čet

Heladij, škof

pet

Bonifacij, škof

sob

7. nedelja med letom

ned

Peter Damiani, škof in c. uč.

pon

Sedež apostola Petra

tor

Polikarp, škof in muč.

sre

Matija, apostol

čet

Alojzij in Kalist, mučenca

pet

Aleksander, škof

sob

Brigita Irska, opatinja

tor

Jezusovo darovanje,
svečnica

14
15
16
17
18

7.30 Fara

Anton Lah, Marija Baraga
Cveto Kovačič, Robert Marolt

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke








Sv. Tr.: Slugovo, Malni · Bloke: Nova vas 21-40 · Sv. Vid: Štrukljeva v.
Tamara Kraševec, Fani Seljak
Domen in Mihaela Kosmač
Metoda Grže, Bojan Jerič
srečanje za starše prvoobhajancev

† Žnidaršič, Nemška vas
Ivanka in Rafael Kraševec

17.30 Otave

za božji blagoslov



19.00 Sv. Trojica: 1. srečanje ŽPS vseh treh župnij

19

8.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid

Jože Hiti
za žive in † farane

Sv. Tr.: Ulaka, Sleme · Bloke: Nova vas 41-65 · Sv. Vid: Štrukljeva v.
Veronika Meden, Anja Nared

20

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Marija Tekavec, obl.
Drago Pavčič
starši in Stanko Rot, obl. (2. namen)






18.00 Fara

Daniel Kraševec, obl.

18.00 Sv. Trojica

Marija Intihar, Zavrh 4

26

7.30 Fara

Julka Ivančič, obl.

17.00 Sv. Vid

Slavica in Ivan Korošec, obl.

8.00 Sv. Trojica

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Ivanka Kuclar, Jerca Žnidaršič
Majda in Anton Kljun

† bratranec in teta Ani

18.00 Fara

Alojzij Seljak

18.00 Sv. Vid

v zahvalo in priprošnjo B. sl. Antonu Strletu

8. nedelja med letom

ned

27

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Ivan Hiti, 6. obl.
za žive in † farane

Osvald (Ožbolt), škof

pon

28

18.00 Fara

Julijana in Stanko Jakopin in Nada Dolničar

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Februar 2022

Luč v razsvetljenje …

18.00 Fara

21
22
23
24
25

OZNANILA

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Andrejčje, Gradiško, Štorovo · Bloke: Nova vas 66 ... ·
Sv. Vid: Štrukljeva v.
Romana Mahne, Urban Strle

Letošnji februar bo minil brez posta, saj se postni čas začne šele marca. Bomo pa
tako kot vsako leto mesec začeli s praznikom Jezusovega darovanja ali svečnico. Od kod ime svečnica? V evangeliju tega praznika beremo, kako sta Jezusova
starša prinesla dete Jezusa v tempelj in tam so srečali tudi starčka z imenom
Simeon. Na besede starčka Simeona »… luč v razodetje poganom in slavo Izraela,
tvojega ljudstva« pa se naslanja starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč
in naše ime praznika – svečnica. O tem obredu poroča že znamenita romarica
Silvija v svojem znanem spisu s konca 4. stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem.
Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova sveč: »Gospod
Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet –
kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne temine, tako naj bodo
tudi naša srca razsvetljena z nevidnim ognjem, to je, z lučjo Sv. Duha, in brez sleherne grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim očesom, kar
ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako po temnih nevarnostih
tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.«
Po tem obredu blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot svečnica, praznik
sveč, praznik luči. Svečnica je tudi praznik, ko se dokončno poslovimo od jaslic in
božičnega časa. Ta dan lahko še zadnič zapojemo lepe stare božčine pesmi.
Redovnice in redovniki pa na svečnico praznujejo dan Bogu posvečenega življenja. To je dan zahvale, molitve za svetost, premišljevanja in medsebojnega srečanja. Redovniki bodo dan posvečenega življenja letos praznovali skupaj s škofi in
drugimi verniki pri patrih Jezuitih v Dravljah.
Dan posvečenega življenja ima trojen namen:
• hvaležnost za dar redovništva v posvečenem življenju, ki bogati in razveseljuje
krščansko skupnost z mnogovrstnostjo svojih darov (karizem),
• da bi celotno Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno življenje,
• da bi skupaj slavili čudovita dela, ki jih je Gospod naredil v Bogu posvečenih
osebah in da bi se še bolj živo zavedali, kako nenadomestljivo je njihovo poslanstvo v Cerkvi in v svetu.
Dan posvečenega življenja je uvedel papež Janez Pavel II. Posvečene osebe so
poklicane k refleksiji ter k obnovitvi in potrditvi svoje posvetitve. Papež poudarja, naj ta dan »pomaga vsej Cerkvi, da bo bolj cenila pričevanje oseb, ki so se
odločile, da bodo tesneje hodile za Jezusom«.

Marija Hiti, Sonja Kraševec
Vladimira Kraševec, Bojana Zakrajšek

Simon Virant, župnik
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Od nas se je poslovila Marija Koščak, roj. Rek, doma iz Topola pri Begunjah 24.
Pokopana je na pokopališču v Otavah. – Gospod, daj ji mir in večni pokoj. In večna
luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen.

Izposoja knjih z versko vsebino

Po letu dni vas zopet spominjam, da si lahko v župnišču pri Fari v spodnjem hodniku vzamete kakšno
knjigo. Ko jo boste prebrali jo enostavno prinesite
nazaj in jo date na polico. "Kdor ne bere, ga pobere."
(T. Pavček)

V pripravi na prejem zakramenta svete birme

Iz župnij Bloke in Sveta Trojica se letos na prejem zakramenta svete birme pripravlja 9 veroučencev iz osmega in 12 iz devetega razreda. Zanje in za starše ter
botre smo že imeli dve srečanji prek spleta, po ZOOM-u, dve srečanji pa sta še
pred nami. Poleg tega pa v duhovni pripravi na zakramet pripravljamo še kratke
duhovne vaje. Korona nam nekoliko kroji načrte, tako da zaenkrat velja, da bomo
duhovne vaje za birmance imeli od 25. do 27. februarja.
K zakramentu prvega svetega obhajila pa se letos pripravlja 14 učencev tretjega razreda. V pripravi na zakrament bomo za starše imeli štiri srečanja. Prvo bo v
nedejo, 13. februarja po maši pri Fari v cerkvi. V prejšnjih oznanilih sem napačno
napisal, da v prejšnjem letu ni bilo obhajila pri Svetem Vidu. K prevemu svetemu
obhajilu so lani namreč pristopili trije prvoobhajanci. Letos pa svetega obhajila
pri Svetem Vidu ne bo.

Obletnica smrti B.sl. Magdalene Gornik

Rimska kongregacija za svetnike je 23. novembra 2021 dala dovoljenje za začetek
postopka za beatifikacijo Magdalene Gornik, mistkinje iz Gore pri Sodražici. Tako
se bo skladno s cerkvenimi predpisi začel škofijski postopek za beatifikacijo
Božje služabnice Magdalene Gornik. Maša ob začetku škofiskega postopka, bo
na obletnico njenega odhoda v večnost, to je v sredo, 23. februarja ob 16. uri v
župnijski cerkvi v Sodražici. Sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ki bo nekako v tem času tudi uradno začel škofijski postopek za njeno
beatifikacijo. Potek le tega pa bo predstvalil postulator msgr. Franci Petrič. Eno
uro pred mašo (ob 15. uri) pa bo molitvena ura za njeno beatifikacijo. Vabljeni!
Magdalena Gornik je tesno povezana tudi z župnijo Bloke, saj je bilo tukajšnje
župnišče 26 let njen dom. Tedanji župnik Janez Kaplenk, ki je bil, preden je prišel
na Bloke, kaplan v Sodražici, je Magdaleno dobro poznal, saj je bil njen spovednik in nekaj časa tudi duhovni vodja. Iz sočutja do Magdalene se je odločil, da jo
bo vzel s seboj, ko bo postal samostojen dušni pastir. Ko je tako ljubljanski škof
Jernej Vidmar leta 1867 Kaplenka imenoval za župnika župnije Bloke, je z njim
v župnišče prišla tudi Magdalena Gornik in dve njeni sestri, Marija in Apolonija.
Marija je tu dobila službo dekle, Apolonija pa je postala župnikova gospodinja.
Magdalena je tako tu živela vse do Kaplenkove smrti leta 1893. (povzeto iz knjige
"Magdalena Gornik", avtorice Martine Kraljič)
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Credo

… občestvo svetnikov, naše vstajenje in večno življenje.
Malo ljudi, tudi tistih, ki vedno hodijo k nedeljski maši, ne veruje v vstajenje mrtvih.
Ne gre za tako konkretno dejanje, ko je žena držala umirajočo sestro in jo tresla z
besedami: »Ali že vidiš mamo?«
Kako pa tolažimo nekoga, ki je izgubil svojega sozakonca? Neka žena je prišla v hišo
vdovca, ki mu je pred kratkim umrla žena. Oba sta bila že v letih. »Potolaži se, Tone,
saj boš šel kmalu za njo!« Vdovec je vstal, se zravnal in zavpil: »Kaj, da bom šel kmalu?
Vem, vem, sova najgrše sorte!«
Za pokojne za maše še damo, saj kaj bi pa ljudje rekli, če ne bi bilo maše za pokojnika
sedmi in trideseti dan? Malokdo pa da za duše v vicah.
Pri rožnem vencu kar izpustimo desetko za tiste, ki še čakajo in se očiščujejo v vicah.
Ravno pri teh mašah za duše, ki še niso dosegle svetosti, da bi gledale Boga, se vidi
naša vera. Ja, kdo pa bo pa molil za nas, ko bomo na kraju očiščevanja?
Tisti kristjan, ki ima urejene odnose z bližnjimi, sam s seboj in Bogom in ga nič ne boli,
bi moral biti najsrečnejši. Pa se nam usta vedno krivijo navzdol.

videl prvič, čeprav je že kar nekaj let soupravljal župnijo. Ko je župljan zagledal
župnika mu je očital: "A ti si tisti, ki si nam ukinil župnijo!" Župnik pa mu je na
to odgovoril: "Kdo je ukinil župnijo? Jaz ali ti, ki te nisem nikoli videl v cerkvi?"
Soodgovornost za življenje župnije se začene z življenjem po veri vsakega posameznika. Ta pa se mora na zunaj najprej pokazati s spoštovanjem nedeljskega
počitka in miru in v obisku nedeljske svete maše. Potem pa tudi s sodelovanjem
pri drugih dejavnostih župnije. In ena od teh je gotovo ŽPS. Vsak župljan se lahko,
ko ima kakšen predlog za izboljšanje katerekoli stvari v župniji, ali ko ima kakšno
potrebo, obrne na člana ŽPS. Člani pa potem to posredujejo na srečanji ŽPS-jev
ali pa tudi župniku osebno.
Skupno srečanje ŽPS-jev vseh treh župnij bomo imeli v petek,18. februarja ob 19.
uri v župnišču pri Sveti Trojici. Po dveh letih, ko srečanj nismo imeli, bo to prvo
srečanje. Po elekrtonski pošti boste prejeli vabilo s predlaganim dnevnim redom.
Novoizvoljeni člani se srečanja gotovo udeležite.

Vremenska pregovora ob svečnici

Bolje je volka v hlevu imeti, kakor se na soncu o svečnici greti.
Če na svečnico prej kapne od strehe kakor od sveče, bo dobro leto.

Včeraj sem poslušala oddajo na Radiu Ognjišče, kjer je bila gostja Emanuela Žerdin,
redovna sestra. Njena pripoved o življenju v redovni obleki je bila živa in kljub težkim
razmeram po vojni obrnjena na šalo, tako da sem se z njo tudi sama smejala, kar se
mi ni še nikoli zgodilo pri angleških humorističnih oddajah. Prav zavoljo sprejemanja
drugačnosti in veselja je njihov red v črnogorskem Cetinju uspeval, da so še drugje
ustanavljali svoje postojanke.
Dajmo, odrešeni smo, imamo še vso večnost pred sabo, ukrivimo usta in se nasmejmo
Resnici.
Marica Marolt, Velike Bloke

Sklenitev svetega zakona

Vse, ki letos nameravate skleniti cerkveni zakon,
vas vabim,da mi vašo namero čimprej sporočite.
V župnišču lahko tudi dobite zgibanko z informacijami o terminih priprave na zakon v letošnjem letu. Nam najbljižji kraj, kjer bo priprava
potekala je v župnišču v Ribnici. Srečanja bodo
5., 6., 12., in 13. febrarja ob 19. uri.

ŽPS

Po zakoniku cerkvenega prava je župnijski pastoralni svet
posvetovalno telo, ki župniku "pomaga pri pospeševanju pastoralne dejavnosti" (ZCP, kan 536 §1) Odgovornost
za župnijo ne nosi sam župnik, ampak je vsak krščen delno
soodgovoren za življenje župnije. S svojo (ne)navzočnostjo in (ne)sodelovnjem v življenju župnije to soodgovornost
(ne)uresničuje. To nam pokaže nasledja prigoda: Pred tremi
leti so bile nekatere župnije v ljubljanski škofiji zaradi pomanjkanju duhovnih poklicev že ukinjene, oz. pridružene večjim
župnijam. Ukinjanje župnij bo še naprej, glede
na število duhovnikov in
tudi dejavnih vernikov
realnost naše prihodnosti. V neki župniji, ki je bila
pred slabimi tremi leti
pridružena večji se je zgodilo, da je župnik srečal
nekega farana. Tega farana ni poznal, ker ga je
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Darovanje v templju (p. Marko I. Rupnik, Madrid)

Verska statistika

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
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