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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Avgust 2019

Prizadevajte si, 
da vstopite skozi ozka vrata, 
kajti povem vam: 
Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. 
Lk 13,24

Ti si pa res čuden, Jezus!
Vsi delajo reklamo za široka vrata. Vrata popustov in razprodaj, po načelu »plačaš 
dva, dobiš tri«, ničvrednih reklamnih daril, darilnih bonov, nagradnih kartic, s 
katerimi lahko postaneš milijonar, diet, ki ti pomagajo shujšati, ne da bi ti bilo 
treba manj jesti, tečajev, ki te naučijo tujega jezika v nekaj dneh, iger »podrgni in 
zadeni«. 

Sreče, ki jo najdeš že lepo izdelano.

Ti pa nas spodbujaš, naj vstopimo skozi ozka vrata. Vrata podarjanja sebe drugim, 
bratstva z vsemi, nenavezanosti na stvari in ljudi, boja za mir in pravičnost, zves-
tobe, prenašanja težav in trpljenja, dialoga in odpuščanja. Sreče, ki jo gradimo 
dan za dnem. 

Si pa res čuden, Jezus!

Ne bojiš se, da bi ostal sam, ne spreminjaš mišljenja zaradi priljubljenosti, 
poslovne ali politične  koristi.

Ti vztrajaš: »Vstopite skozi ozka vrata. Izognite se zastoju, ki ga bodo povzročili 
tisti, ki bodo hoteli vstopiti skoznje, ko se bodo zavedeli, da so jih široka vrata 
vodila v nič. Takrat bo namreč prepozno.«

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · avgust 2019 –

Alfonz Liguori čet 1 20:00 Fara Franc in Milan Modic, Studeno 
20,30–21,30 tiha molitev pred Najsvetejšim, Bloke
bolniki I. od 9,00 naprej: Bloke–Sv. Trojica 

Porciunkula pet 2 20:00 Sv. Vid Franc Meden (dar sestrične Justi)  bolniki II. od 9,00 naprej: Bloke
molitev pred Najsvetejšim od 19.00 do 22.00 v cerkvi

Gamaliel sob 3 8:00
20:00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Vinko in Tilka Žnidaršič (Sv. Jurij) 
Ivana Hiti, obletna in Kovačič

 Čiščenje: Sv. Tr.: Lovr.–Zales
Bloke: Nova vas 41–65

18. ned. m. l. ned 4 8:00
10:00

Sv. Vid
Fara

za žive in + farane 
Zgonec Dušan in Branka, obl.




R. Žgajnar in T. Kraševec
Martina in Katja Miklavčič

Marija Snežna pon 5 20:00 Studenec poljska maša za sosesko sv. Petra

Jezusova spremenitev 
na gori

tor 6 20:00 Sv. Trojica na čast sv. Jožefu in v zahvalo za 3 nove maše  

Sikst V. sre 7 7:30 Fara Dana Anzeljc  

Dominik, red. u. čet 8 20:00 Fara bratje in sestre Gorjup 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Edith Stein pet 9 20:00 Sv. Vid + Otoničar iz Ponikev

Lovrenc sob 10 8:00
20:00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Ana, obl., in Anton Bavdek (Čohovo) 
za žive in + farane

 Čiščenje: Sv. Tr.: Jeršanovo
Bloke: Nova vas 65 ... 

19. ned. m. l. ned 11 8:00
10:00

Sv. Vid
Fara

Rudolf Alojz, obl.
Stanislav Klančar




V. Jerič in F. Seljak
Martina Ponikvar, Darja Modic

Ivana Šantalska pon 12 20:00 Fara Viktor Simčič, 2. obl.

Gertruda tor 13 20:00 Sv. Trojica Marjan Klančar  

Maksimilijan Kolbe sre 14 7:30 Fara po namenu

Marijino vnebovzetje čet 15 8:00
10:00

Sv. Vid
Velike Bloke

Marija Sterle 
na čast Marijinega vnebovzetja, za sosesko

20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetejšim, Bloke

Rok pet 16 20:00 Sv. Vid še prosto

Hiacint sob 17 18:00
20:00

Ravnik
Sv. Vid

na čast sv. Roku
za žive in + farane

 Čiščenje:  Sv. Tr.:  Hiteno                                 celonočna molitev pri
Bloke: Velike Bloke 1–20                                Sv. Trojici od 22h do 8:00

20.  ned. m. l. ned 18
8:00

10:00
11.30

Sv. Trojica
Fara
Ravnik

Marija Škrl in + Rot
Danica Anzeljc (soseda)
na čast sv. Roku za sosesko





I. Kuclar in J. Žnidaršič

domači

Janez Eudes pon 19 20:00 Velike Bloke Anica in Rafael Dolšak,obl.

Bernard tor 20 20:00 Sv. Trojica Ciril Korošec in Frančiška Košir

Pij X. sre 21 7:30 Fara druž. Korošec

Devica Marija, kraljica čet 22 20:00 Fara za Božje varstvo in zdravje 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Roza iz Lime pet 23 20:00 Sv. Vid še prosto

Jernej sob 24 20:00 Sv. Vid
1. namen: za žive in + farane
2. namen: Tekavec Janez, obl.

 Čiščenje: Sv. Tr.:  Štor.–Andr.
Bloke: Velike Bloke 21–40

21. ned. m.l. ned 25
8:00

10:00
11.30

Ulaka
Fara
Hudi Vrh

na čast sv. Nikolaju za sosesko
Lojze Hostnik
na čast sv. Nikolaju za sosesko





M. Hiti in S. Kraševec

domači

Aleksander pon 26 20:00 Fara Marija Zakrajšek, Strmca, obl.

Monika tor 27 20:00 Sv. Trojica + Mestek, Štorovo

Avguštin sre 28 7:30 Fara po namenu

Mučeništvo Janeza 
Krstnika

čet 29 20:00 Runarsko poljska maša za 20,30-21,30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Feliks pet 30 20:00 Sv. Vid Anica in Janez Pirman (darovali Medenovi)

Jožef in Nikodem sob 31 13:00
20:00

Sv. Trojica
Sv. Vid

poročna maša za Špelo in Roka
za žive in + farane

 Čiščenje: Sv. Tr.: domači
Bloke: Velike Bloke 41 ...
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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

Novi razpored svetih maš
Zaradi vedno manjšega števila duhovnikov bo vedno več sedanjih župnij 
ostalo brez lastnega duhovnika, ki bi bil le njihov župnik, pač pa bo eden 
sprejel odgovornost za več župnij. Zato pa tudi ne bo mogoče obdržati 
enakega števila maš zlasti ob nedeljah in praznikih, kot jih je bilo doslej. 
Razen maše v nedeljo je lahko tudi v soboto zvečer nedeljska maša, ki 
ima enako veljavnost kot v nedeljo. Ponekod bo tako maša že v soboto 
za nedeljo, prav tako bo namesto dveh maš samo ena. Sicer pa je žal tudi 
vernikov pri maši občutno manj kot nekdaj. 

Kot najbrž veste, bom kot upravitelj župnije Bloke od prvega avgusta 
zaradi pomanjkanja duhovnikov prejel v soupravljanje tudi župniji Sveta 
Trojica in Sveti Vid. Sveta Trojica je bila že sedaj v soupravi, novo pa je 
soupravljanje župnije Sveti Vid. Do letos je župnija imela svojega župnika 
in ni bila težava, da je bila tam maša vsak dan in dve v nedeljo. Ker bom 
sedaj sam za tri župnije, bomo morali zmanjšati število maš. Na srečanju 
zastopnikov vseh treh župnij z arhidiakonom g. Antonom Berčanom, ki 
je za naše področje prvi zastopnik nadškofa, smo potrdili njegov predlog 
nedeljskih maš. Pri Fari na Blokah bo ob nedeljah maša samo ob 10. uri, 
ostali dve župniji pa bosta imeli izmenično mašo ali v soboto zvečer ali v 
nedeljo ob 8. uri. In sicer bo pri Sveti Trojici pred prvo in drugo nedeljo 
v mesecu maša v soboto zvečer, tretjo, četrto in morda peto nedeljo pa 
ob 8. uri. Obratno pa bo pri Svetem Vidu prvo in drugo nedeljo maša ob 
8. uri, za tretjo, četrto in morda peto nedeljo pa bo nedeljska maša že v 
soboto zvečer.

Ob delavnikih bodo maše pri Fari v ponedeljek zvečer, v sredo zjutraj in v 
četrtek zvečer. Pri Sveti Trojici bodo delavniške maše ob torkih zvečer, po 
potrebi tudi v soboto zjutraj. Pri Svetemu Vidu pa bodo maše ob petkih 
zvečer in v soboto zjutraj na tiste sobote, ko ne bo maše zvečer.

Mašni nameni
Število mašnih namenov v vseh treh župnijah je precej veliko, tako da jih 
ne bo mogoče pokriti z eno mašo na dan. (Duhovnik naj ne bi maševal 
več kot enkrat v dnevu, razen v nedeljo in na praznike.) Zato bo potrebno 
marsikakšen mašni namen in seveda darove za mašo oddajati naprej. To 
pomeni duhovnikom, ki nimajo dovolj mašnih namenov za vsak dan. (S 
tem tudi podpremo duhovnika, ki mu oddam maše.) Zato ne bo vedno 
mogoče, da bi bila prav tista maša za katero boste darovali darovana v 
domači župniji. Je pa možno, da se namen pred mašo prebere, vendar 
bo maša darovana samo za namen, ki bo prebran na prvem mestu. Po 
drugem namenu, pa se bo maša darovala po drugem duhovniku, na dru-
gem kraju in tudi ne ravno istočasno. Seveda pa se bomo vsakič, ko boste 
prinesli dar za mašo dogovorili, kje naj se maša opravi: doma ali drugje.

Tako malo sem ti dal
Tako malo sem ti dal, Gospod 
Jezus, ti pa si iz tega naredil to-
liko! Pred teboj sem ves neznat-
en, ti pa si me tako obogatil! Ni 
mi uspelo, da bi ti dal vse, kar bi 
bil rad dal, ni mi uspelo, da bi te 
ljubil, kakor sem hotel in sanjal. 
Malo sem ti dal, zares malo, pa še 
to s pičlim zanosom in veseljem. 
Toda ti veš, da sem v to »malo«, 
hotel položiti vse svoje srce. Ti vidiš dno mojega bitja in mojo željo, da 
bi ti dal več. Ker spreminjaš mojo revščino v bogastvo in mojo praznino v 
polnost, sprejmi moj dar, kakršen pač je, sprejmi ga tudi za vse, kar ni, da 
bo v meni popolna predanost, tudi z mojo bedo, da bo tvoja suverena moč 
ljubezni, Jezus, znova vse prerodila. Amen.

Marijina nebeška slava 
nam zagotavlja, da zadnji cilj 
našega telesa ni strohnitev, 

temveč polnost veselja pri Bogu.
(Franc Rode)

Predvsem moramo delati tisto, 
kar dela mladini veselje. 

Potem bo tudi ona delala tisto, 
kar dela veselje nam.

(sv. Janez Bosko)

SPOMENIK – »Kaj predstavlja en samcat las na plešasti glavi?« – »Spomenik 
padlim.«

REŠILEC – »Zakaj so sinoči vašega moža odpeljali z  rešilcem?« se za-
nima  radovedna soseda. – »Veste, sinoči je z dela prišel domov 
izjemoma v treznem stanju. Naš pes ga ni prepoznal in ga je 
ugriznil.«

MOŽATO – Medicinska sestra je cepila malega Petra in njegova mama jo 
vpraša: »Ali se je obnašal moško?« – Sestra na to: »Nasprotno, bil je zelo 
pogumen!«

CEPLJENJE – »Proti čemu pa si bil danes cepljen?« vpraša stric malega Luka. 
– »Proti svoji volji.«

BOGATAŠ –  »Moj stric je pred dolgimi leti silno obogatel, in sicer na račun 
napak drugih.« –  »Kako to?« –  »Imel je tovarno radirk.«

Predstavitev
Doma sem iz vasi Globel, občina in župnija Sodražica. Rojen sem bil 
1980. leta in sem prvi izmed treh bratov. Oče Štefan je bil dolga leta 
v Sodražici poštar. Mati, po poklicu šivilja, je pokojna od leta 2009. Z 
vsemi domačimi še naprej ohranjam stike. Sam sem se po srednji geo-
detski šoli in po služenju vojaškega roka zaposlil v domačem kraju kot 
delavec v lesni dejavnosti. Po osmih letih zaposlitve pa sem ponovno 
sedel za knjige. Vztrajni Božji klic, na katerega dolgo časa nisem imel 
poguma odgovoriti,  me je namreč pripeljal na pot duhovništva. Tako 
sem šest let ob študiju, prečiščevanju poklica, molitvi in druženju z 
bogoslovci, preživel v bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Leta 2015 
sem v Predosljah pri Kranju prejel prvo stopnjo zakramenta svete-
ga reda – diakonsko posvečenje. Junija naslednje leto pa sem bil po 
rokah nadškofa Stanislava Zoreta skupaj z Bernardom Rožmanom in 
p. Boštjanom Horvatom v Ljubljanski stolni cerkvi posvečen v duhovni-
ka. Prve duhovniške izkušnje sem kot kaplan nabiral v župniji Ljubljana 
Šentvid in nato dve leti na Igu, od koder sedaj z veseljem in tudi malo 
v skrbeh prihajam k vam kot župnijski upravitelj.

Vaš 'novi župnik' Simon

Zbogom, Bloke!
Ob pogledu na prehojeno pot tu po Bloški planoti v meni odmeva 
velika hvaležnost Bogu, ki me je poklical na ta čudoviti del naše prel-
jube Slovenije in me povabil, da skupaj z vami lomim Besedo življenja. 
Hvala vam dragi farani za vsako spodbudo in pomoč. Je že res, da se 
na kmetijo in gozdove ne spoznam, pač nisem ekspert za te zadeve. 
Preprosto sem med vami želel biti Njegov duhovnik in Njega prinašati 
vam v hrani in Besedi. Nikoli ne pozabim vaše dobrote in spoštljivosti, 
ki ste mi ju namenili v času bivanja med vami. Na stežaj ste mi odpirali 
vrata svojih domov in sprejeli Kristusa, ter njegovo veliko ljubezen. 
Odpustite razlike, ki sem jih, četudi nenamerno, delal med vami, če 
sem premalo poslušal in preveč govoril. Prosim vas, odpustite mi vse 
tiste trenutke, ko sem se premalo zanimal za vaše stiske, bolečine in 
življenjske situacije. Prosim vas molite zame, da me Gospod vsak dan 
bolj preoblikuje v pastirja po Njegovi volji, katerega srce bo ljubilo in 
se brez pridržka razdajalo za vse. Bog vam povrni za lepih osem let, ki 
so me oblikovala in jih odnašam s seboj.

Vaš dosedanji župnik Tone

Kot odmev
Išči srečo, pa je ne boš nikoli našel. 

Sreča ti bo podarjena kot lep metulj, ki ga moraš uloviti. Tudi to ne drži!

Povem ti: Ne išči sreče, sama te bo poiskala.

Sreča je kot senca, ki ti sledi, ko ne misliš nanjo.

Sreča te obišče kot čudovit občutek, ko pozabiš nase, da bi živel za druge.

Sreče ne moreš kupiti za noben denar tega sveta.

Sreča je kot odmev, ki odgovori samo takrat, ko se sam razdajaš. 

Darovati se pomeni ljubiti!

Phil Bosmans, Živi vsak dan


