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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

September 2019

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

Uvodnik
V septembru bo po dveh mesecih premora šolske in veroučne učilnice napolnili 
vrvež razposajenih deklic in dečkov, mladenk in mladeničev. Starši, ki ste se pred 
leti odločili, da date svoje otroke krstiti, jih boste vpisali tudi k verouku. S tem 
jim omogočate, morda nekoliko bolj sistematično in pogloblje-
no spoznavanje vsebine naše vere. Verjamem, da jim tudi 
doma z veseljem posredujete to bogastvo izročila, vere, 
upanja in ljubezni.

Kot novi župnik bom seveda prevzel skrb tudi za verouk, 
za vse tri župnije. Za župniji Bloke in Sveta Trojica bo ver-
ouk potekal združeno v župnišču pri Fari. Posebej pa se 
bomo srečevali z veroučenci pri Sv. 
Vidu. V avgustu sem iskal pomoč 
pri poučevanju verouka. Pri 
Fari mi bosta pomagali 
dve katehistinji, in tudi pri 
sv. Vidu ena. Boglonaj za 
njihovo odprtost. Termine 
verouka bomo natančneje 
določili v začetku sep-
tembra. Verjamem, da 
imate vi in otroci natrpane 
urnike tako, da najbrž 
ne bomo mogli ustreči 
vsem vašim željam. Pro-
sim vas za razumevanje in 
potrpežljivost.

Na tem mestu bi se obrnil na vas starše še z eno veliko prošnjo: Podpirajte naše 
katehetsko delo! Kako? Najmočnejši je vaš osebni zgled! Da se najprej sami 
odločite in začnete, če še niste, z redno vsakdanjo molitvijo, z nedeljsko sveto 
mašo, s takšnim načinom življenja, ki bo v skladu s tem, kar boste v molitvi in 
obhajanju svete maše spoznavali. Otroci in mladi vas gledajo, vas opazujejo bolj 
kot si mislite. Besedam, pa naj bodo še tako dobronamerne, če niso v skladu z 
vašim življenjem, z zgledom enostavno ne bodo verjeli.

Vsem otrokom in mladim želim uspešen začetek šolskega in veroučnega leta, 
vsem pa stanovitnost v veri, upanju in ljubezni.

vaš župnik

22. ned. m. l.; 
Egidij (Tilen)

Brezijanska Mati Božja
ned 1

8.00
10.00
11.30

Sv. Vid
Fara
Volčje

Alojz Rudolf, obl.
Rozalija in France Usenik
v čast sv. Volbenku za sosesko




G. Lah, B. Lah
F. Ivančič, J. Anzeljc
žegnanje (Volčje)

Marjeta, dev., muč. pon 2 19.00 Fara Stane Milavec, 6. obl.

Gregor Veliki, pp., c. uč. tor 3 19.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu za poživitev vere  

Rozalija Sicilska, dev. sre 4 7.30 Fara Jože Milavec, 9. obl.

Mati Terezija, red. čet 5 19.00 Studeno zaobljubljena maša, Studeno  bolniki
20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Zaharija, prerok pet 6 19.00 Sv. Vid Angela Hiti iz Osredka, obl.  bolniki

Marko Križevčan, muč. sob 7 8.00
19.00

Otave
Sv. Trojica

France Korošec, obl.
Ludvik Štritof, obl.




Sv. Tr.: Sleme Bloke: Studenec Sv. Vid: Štrukljeva v.

J. Škrlj, A. Ponikvar

23. ned. m. l.; 
Marijino rojstvo 

(Mali Šmaren)
ned 8

8.00
10.00
11.30

Sv. Vid
Fara
Runarsko

Jože Strle, Osredek, obl.
za žive in + farane
na čast Marijinemu rojstvu za sosesko




R. Lah, A. Lah
C. Kovačič, R. Marolt
žegnanje (Runarsko)

Peter Klaver, red., mis. pon 9 19.00 Fara Jožefa Zgonc

Nikolaj Tolentinski tor 10 19.00 Sv. Trojica Angela in Jakob Ponikvar  

Prot in Hijacint, muč. sre 11 7.30 Fara Lojze Hostnik

Marijino Ime čet 12 19.00 Fara Marija Korenjak 20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Janez Zlatousti, šk., c. uč. pet 13 19.00 Sv. Vid Slavko Strle, obl.

Povišanje sv. Križa sob 14
8.00

19.00
Sv. Trojica
Sv. Vid

Eleonora Marendič
za žive in + farane; 
družina Kovačič




Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh Bloke: Runarsko Sv. Vid: Štukljeva v.

M. Baraga, D. Kosmač

24. ned. m. l.; 
Žalostna Mati Božja

ned 15 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

Metoda Seljak, 10. obl.
Stane Lužar, Veliki Vrh, obl.




An. Ponikvar, K. Kostanjšek
M. Grže, K. Lah-Majkič

Kornelij, pp. in Cimprijan, šk. pon 16 19.00 Fara Jožef Mazi; Mirko Marolt, 30. d. – oddano

Robert Bellarmin, šk., c. uč. tor 17 19.00 Sv. Trojica starši Kraševec in Jože, Ulaka

Jožef Kupertinski, red. sre 18 7.30 Fara starši Marolt, Veliki Vrh

Januarij, šk., muč. čet 19 19.00 Velike Bloke Jožef in Marija Mazi 20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Andrej Kim in 
drugi korejski muč.

pet 20 19.00 Sv. Vid v zahvalo za življenje in zdravje

Matej (Matevž), ev., ap. sob 21
8.00

19.00
Sv. Trojica
Sv. Vid

družina Korošec
Ludvik Hiti in + Kocmanovi; 
Zofija Strle, 30. d. – oddano




Sv. Tr.: Sv. Tr.-Mram. Bloke: Ravne Sv. Vid: Štukljeva v.

M. Kosmač, V. Meden

25. n. med l.; 
Mavricij, muč.

ned 22 8:00
10:00

Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane
dr. Kranjc, Studeno 8, in dr. Praznik




H. Primožič, T. Primožič
M. Grže, V. Pešić

p. Pij iz Pietrelcine, red. pon 23 19.00 Fara Rafael Škrabec; 
Ana Avžlahar, 30.d. – oddano

Anton Martin Slomšek, šk. tor 24 19.00 Sv. Trojica za zdravje

Sergij Radoneški, red. sre 25 7.30 Fara Franc Hrbljan, 3. obl.

Kozma in Damijan, muč. čet 26 19.00 Fara Franc Anzeljc, Studenec 10 20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

 Vincencij Pavelski, red. ust. pet 27 19.00 Sv. Vid pok. starši in Bojan Bavdek

Venceslav, muč. sob 28 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Jože Ponikvar, obl.
Korošec in Perušek iz Bečajev




Sv. Tr.: Sv. Ulaka Bloke: Veliki Vrh Sv. Vid: Štukljeva v.

R. Mahne, U. Strle

26. ned. m. l.; Mihael, 
Gabriel, Rafael, nadangeli

ned 29 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

za žive in + farane
na čast sv. Mihaelu za sosesko




J. Kraševec, I. Kraševec
Ž. Pešić, S. Vertačnik; žegnanje (Fara)

Hieronim, duh. pon 30 19.00 Fara Stanislav Klančar
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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

Oddane sv. maše
S prevzemom župnij sem predvsem pri Fari in Sv. Trojici od prejšnjega župnika 
dobil kar veliko maš, ki jih bo potrebno še darovati. Veliko od teh mašnih namen-
ov bom opravil v tem mesecu.Tudi sproti dobivam kar veliko mašnih namenov, 
tako da ne bo mogoče vseh maš opraviti v naših župnijah. Zato bo treba mašne 
namene tudi oddati duhovnikom, ki jih nimajo dovolj za vsak dan. Če se bo zgodi-
lo, da bi imeli željo imeti mašo na dan, ko je že določena maša za koga drugega, 
se lahko dogovorimo, da se na začetku maše omeni tudi ta vaš namen, vi pridete 
k maši, vendar maša za ta drugi namen opravljena drugje. Na ta način boste lahko 
prišli k mašam ob sedmih in tridesetih dnevih od pogreba.

Oddani mašni nameni:
Stanislav Klančar (3x), Anton Drobnič, Julijana Milavec, Dana Anzeljc, 2xpo 
namenu, Pavla in France Knavs, Mirko Marolt (8. dan), Mirko Marolt (30. dan), 
Mirko Marolt (10x), Ana Avžlahar (30. dan)

Sprejmanje mašnih namenov
S prihodom na župnije sem se odločil, da bom mašne namene sprejemal samo 
za dva meseca v naprej. Torej v septembru bom sprejemal maše samo za do 
konca novembra. Zakaj sem se tako odločil? Prvič zaradi večje preglednosti, dru-
gič zaradi tega, ker se mi lahko zgodi kaj nepredvidenega (nesreča, bolezen,...) 
in je skoraj nemogoče, da bi mogli dobiti drugega duhovnika in tretjič, ker ne bi 
rad, da bi se zgodilo, da bi si vi morali že daleč v naprej rezervirati svoje termine 
za maše.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Mirka Marolta so darovali: a) za maše: družina Lah iz Nove vasi 
(1x), Franci Zakrajšek (1x), Družina Kraševec iz Jeršanovega (1x), zakonska skupi-
na (2x), Namre, Nova vas (1x), Milka (1x), neimenovani (9x);
b) za cerkev: Franci Marolt iz Ljubljane in Danica Zafošnik iz Trzina (100 eur); nei-
menovani (450 eur); Milka (80 eur).
Ob pogrebu Ane Avžlahar so darovali: a) za maše: Merkuž (1x)
b) za cerkev: Merkuž (10 eur)

Vpis k verouku
Vpis k verouku za župnijo Bloke in Sveto Trojico bo potekal v sredo, 4. 9. 2019 
od 17. do 19. ure. Vpis bomo imeli v župnišču pri Fari. Vpis za Vidovsko župnijo 
pa bomo imeli v petek, 13. 9. od 16. do 18. ure v župnišču pri Svetem Vidu. Ob 
vpisu boste poravnali tudi za stroške verouka, ki bodo zanašali...

Urnik verouka
Točnega urnika še ni. Okvirno pa bo verouk za Bloke in Sveto Trojico potekal pri 
Fari v župnišču za predšolske otroke in 1. razred ob ponedeljkih popoldan, 2.,3. 
razred ob ponedeljkih popoldan, 4., 5. in 6. razred bo imel verouk ob četrtkih 
popoldan, 7., 8., in 9. razred pa ob torkih popoldan. Pri Svetem Vidu bi imeli ver-
ouk v petek popoldan ali po potrebi tudi v soboto dopoldan.

Duhovni pomislek
14. september: Povišanje sv. Križa

In hoc signo vinces – v tem znamenju zmagujemo. Toda za zmago se je treba boriti. 
Komu se pa da? Laže se je usesti v fotelj in gledati tekmo ali film, namesto da bi šli s 
kolesom okoli Sv. Trojice ali peš okoli hriba. V zgodnjem jutru vstati na vrhu gore in 
si privoščiti kavo in zreti v svet pod sabo. To je predokus nebes. Tak predokus nebes 
je Jezus privoščil pri spremenitvi na gori Petru, Jakobu in Janezu, da bi se spominjali, 
ko pride čas preizkušnje. 

Ob podelitvi prvenstva vloge v Cerkvi je Jezus dejal Petru: "Ko si bil mlad, si se opasal 
sam; ko se postaraš, te bo drug opasal in odvedel, kamor nočeš." S tem je naznanil 
Petru, kakšne smrti bo umrl. 

Ko brez misli mlad človek moli Očenaš, brez misli izgovori stavek "zgodi se tvoja 
volja". Tedaj ne pomisli, da mu bo na starost odvzeto ravno to, kar je v življenju lepšalo 
njegov vsakdan. Tedaj je prava milost, da se oklene svojega križa in hodi za Jezusom.

Marica Marolt, Velike Bloke

Dan celodnevnega češčenja
29. septembra godujejo nadangeli Mihael, Gabirjel in Rafael. Zavetnik naše 
cerkve je nadangel Mihael, tako da bo na ta dan naše farno žegnanje. Več 
informacij boste dobili pri tedenskih oznanilih.

Kdor obsoja drugega človeka za kakšno 

njegovo dejanje, je pravzaprav v srcu 

njemu enak, postavil se je na isto raven.
(Marjan Turenšek)

Peš romanje na Kurešček
Planinsko društvo Sveti Vid v nedeljo, 15. septembra organizira peš romanje na 
Kurešček. Zbirno mesto bo v vasi Osredek. Pohod, ki se bo začel ob 10. uri traja 
približno 3 ure. Na Kureščku bomo imeli sveto mašo ob 14. uri. Za nazaj ni pose-
bej organiziranega prevoza. Toplo vabljeni k Mariji, Kraljici miru!

Stična mladih 2019
Letos se bodo mladi zbrali v Stični 21. septembra. Geslo srečanja bo Tukaj sem 
– zgodi se. Srečanje se bo začelo ob 9.00 in končalo ob 17.30. Ustvarjalci pripravl-
jajo pestre vsebinske programe in delavnice. Ob 14.15 bo sveta maša, po njej pa 
zaključni koncert s Stična bendom. Prevoz organiziran, informacije pri župniku.

Škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice
Katoličani boleče občutimo pomanjkanje duhovnikov. Ker verjamemo, da Bog 
uslišuje molitve, smo vsi, ki nam ni vseeno, vabljeni na škofijski molitveni dan za 
nove duhovne poklice, ki bo v soboto 14. septembra na Brezjah. Če bo dovolj 
prijav, bo župnija organizirala avtobusni prevoz. Prijave pri župniku, lahko po 
e-pošti (zupnija.bloke@gmail.com). O prevozu bomo obvestili pri nedeljski maši 
8. septembra.

Oratorij 2019
V predzadnjem tednu poletnih počitnic je pri Sv. Vidu potekal oratorij za vse tri 
župnije. Ekipa osemnajstih animatorjev je s plesom, bansi in petjem pričakala 
skupino petdesetih nasmejanih otrok. 

Piero Della Francesca – Povišanje sv. Križa

Dan smo uradno pričeli z dvigom zastave, oratorijsko himno in molitvijo v cerkvi. 
Sledila je gledališka predstava, kjer smo spoznali zgodbo Petra Klepca in skupaj 
z njim gradili in razvijali našo osebno rast. Po zgodbi nas je nagovoril še gospod 
župnik, ki je na preprost in zanimiv način še poudaril nauk zgodbe. Po malici pa 
smo se preizkusili na raznovrstnih delavnicah, kot so skavtska, biološka, kemijs-
ka, tehnična, plesna… in odkrivali svoje skrite talente. Po delavnicah je sledilo 
okusno kosilo, ki nam je dalo moči za težko pričakovane velike igre. Tam je bil 
na preizkušnji naš tekmovalni duh, ko smo kot Peter Klepec svojo moč uporabili 
za skupno dobro celotne ekipe. Visoke poletne temperature smo izkoristili za 
razburljive in osvežujoče vodne igre. 

V sredo smo se odpravili tudi na romanje k Sv. Urhu. Zadnji dan pa so se nam 
pridružili pri zaključni sveti maši še starši, da smo se skupaj zahvalili za letošnji 
oratorij.


