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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

September 2020

September 2020
Egidij (Tilen), opat tor 1 19.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu in v zahvalo za dar vere  po maši slavilna molitev v župnišču

Marjeta, devica sre 2 7.30 Fara Anica in Franc Anzeljc, Studenec 10

Gregor Veliki, papež, c. uč. čet 3 19.00 Fara za vse iz družine Grbec  obisk bolnikov
19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Rozalija, devica pet 4 19.00 
19.00

Fara
Otave

Rok Zakrajšek
France Korošec, obl.




obisk bolnikov
ob 17h pri Fari: sestanek s starši birmancev

Mati Terezija, redovnica sob 5 8.00
19.00

Fara
Otave

za zdravje
Franc in Frančiška Stražiščar





Sv. Tr.: Hiteno, Mramor., Sv. Tr.  ·  Bloke: Veliki Vrh  ·  Sv. Vid: Otave
ob 8h pri Sv. Vidu: začetek delavne akcije 
ob 17h pri Sv. Vidu: sestanek s starši birmancev

23. NEDELJA MED LETOM
ANGELSKA ned 6

8.00
10.00
10.00
19.00

Sv. Vid 
Sv. Trojica
Volčje
Fara

Ivan Zgonc, obl.
Ludvig Štritof
za sosesko
za žive in † farane

 

 


Anton Lah, Marija Baraga
Helena Primožič, Zdenka Korošec
iz soseske
Vika in Žiko Pešič

Regina, mučenka pon 7 19.00 Fara Mirko Marolt, obl.

Rojstvo Device Marije 
mali šmaren tor 8

18.00
19.00
19.00

Runarsko
Sv. Vid
Sv. Trojica

 
 
Janez Tekavec, obl.

 

Peter Klaver, redovnik sre 9 7.30 Fara Franc Zbačnik

Nikolaj Tolentinski, spokornik čet 10 19.00 Fara Rafael Škrabec, obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Helga, spokornica pet 11 19.00
19.00 

Sv. Vid
Vel. Bloke

Franc Meden in † starši Meden
Mariji v zahvalo za zdravje

Marijino ime sob 12
8.00

16.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Jurij
Sv. Trojica

Jožefa in Ludvik Sernel
Jožefa (Pepca) Šivec
starši Otoničar, Ulaka

 Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo  ·  Bloke: Volčje  ·  Sv. Vid: Otave

24. NEDELJA MED LETOM
Janez Zlatousti

ned 13
8.00
8.00

10.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Runarsko
Fara

Angela Hiti, 15. obl.
za žive in † farane
za sosesko
Janez Zakrajšek, obl., Hudi Vrh

 

 


Domen in Mihaela Kosmač
Janez in Irena Kraševec
iz soseske
Tone Kljun, Bojana Zakrajšek  

Povišanje svetega križa pon 14 19.00 Fara Vinko in starši Paternoster

žalostna Mati Božja tor 15 19.00 Sv. Trojica Marija Škrlj, Marija Marolt, obl.

Kornelij in Ciprijan, mučenca sre 16 7.30 Fara Ljudmila (sestra Mihaela) Marolt

Robert Bellarmino, škof, c. uč. čet 17 19.00 Fara
Alojz Marolt, Veliki Vrh 4, obl.
v čast Sv. Duhu za birmance, starše in botre

ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE
19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Jožef Kupertinski, duh. pet 18 19.00 Sv. Vid
družina Meden in sestra Marica; 
v čast Sv. Duhu

Januarij, škof, mučenec sob 19 19.00 Sv. Trojica
 † Mramor in Štritof;
za poglobitev vere, upanja in ljubezni

 Sv. Tr.: Lovran., Zales, Rožanče  ·  Bloke: duh. soseska  ·  Sv. Vid: Otave

25. NEDELJA MED LETOM
NED. SVETNIŠKIH KANDI-

DATOV;  Baraga, Gnidovec, 
Vovk, Majcen, Strle

ned 20
8.00 
8.00 

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Andrej Kocjančič in Ivana in † družina Gorjup
za žive in † farane
Alojz Lavrič in Dominik Gorjup
Simon Zalar, 12. obl. (2.namen)

 

 

  birmanci
  birmanci
  birmanci
  

Matej, evangelist pon 21 19.00 Fara starši Zgonc, Radlek 7; Simon Zalar

Mavricij, mučenec tor 22 19.00 Sv. Trojica po namenu staršev birmancev

Pij iz Pietrelcine, duhovnik sre 23 19.00 Sv. Vid po namenu birmanskih botrov  srečanje birmancev s škofom; po maši z ŽPS iz vseh treh župnij

Anton Martin Slomšek, škof čet 24 19.00 Fara Anzeljc, Studenec 3 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Sergij, menih pet 25 19.00
19.00 

Fara
Sv. Vid

Andrej Komidar
po namenu bratov in sester od birmancev

Kozma in Damijan, mučenca
kvaterna sobota

sob 26
8.00

10.00
12.30

Sv. Trojica
Fara
Sv. Vid

za birmance; po namenu birmancev
za birmance; po namenu birmancev
za birmance; po namenu birmancev




SV. BIRMA (škof Anton Jamnik)
birmanci, starši in botri

26. NEDELJA MED LETOM
SLOMŠKOVA ned 27

8.00 
8.00 

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane

Stanko Škulj, obl.

 



Veronika Meden, Romana Mahne  
Marija Žgajnar, Marija Ponikvar
Stanko Rot, Martina Ivančič

Venčeslav, mučenec pon 28 19.00 Fara Matija in Jožica Marinček

Mihael, Gabriel, Rafael, nadangeli tor 29 19.00 Fara starši Gorjup, bratje in nečaka God farnega zavetnika! Sv. nadangel Mihael – prosi za nas!

Hieronim, duhovnik in c. uč. sre 30 7.30 Fara Stanislav Klančar

Pri vseh 
mašah:

Blagoslov 
šolskih torb

Glej, vse 
delam novo 

(Raz 21, 5)

Smo v mesecu novih začetkov. 
Začenjamo novo pastoralno, ver-
oučno, šolsko in še kakšno leto. 
Novi bodo potrjeni v veri, nov bo duhovni pomočnik, nova bo peč v župnišču, obnovljen stranski oltar v Ravnah in še kaj. Naj bo ob vsem tem nova tudi naša gorečnost v veri, upa-nju in ljubezni in naj se to pozna tudi v naši novi zavzetosti za župnijo! Za začetek pa pustimo, da nas prenovi, osveži, poživi Tisti, ki vse dela novo!

Simon Virant
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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

Naročanje svetih maš
Rad bi vas znova spomnil, da sprejemam mašne namene samo za dva meseca 
vnaprej. To pomeni, da z začetkom meseca septembra sprejemam maše za do 
konca meseca novembra. Dar za maše lahko oddate tudi g. Branku, vendar če se 
želite dogovoriti za točen dan, kdaj bo maša, morate poklicati na mojo tel. št., ker 
g. Branko nima koledarja z razporedom mašnih namenov. Od tega meseca dalje 
bodo svete maše pri Sv. Trojici in pri Fari tudi ob petkih in sobotah. Maša pa bo 
tam, za kamor bo naročena sveta maša.

Verska statistika
V mesecu avgustu smo po "korona pavzi" podelili zakrament svetega krsta 
štirim otrokom: Izaku Pirmanu iz Bečajev (ž. Sv. Vid), Eviti Žgajnar s Polšečega, 
Žani Otoničar s Hribarjevega (obe ž. Sv. Trojica) in Izabeli Kraševec iz Nove vasi 
(ž. Bloke).  Pri Svetem Vidu pa sta si 20. junija zakrament svetega zakona podelila  
Martin Petkovšek in Katarina r. Pirman. Pogrebov ni bilo. Verjamem in upam, da 
se bo po "korona času" podeljevanje zakramentov ponovno poživilo!

Nekaj pravil glede podeljevanja zakramentov
Vse, ki bi želeli krstiti svojega otroka spominjam, da pridete nekako en mesec 
prej v župnišče, da se dogovorimo za pripravo in dan krsta. Ni prav, da se že v 
naprej dogovorite za dan ali celo uro krsta in šele potem pridete k župniku. Če 
prebivate na območju naših župnij in bi radi krstili otroka v kakšni drugi župniji, 
potem je potrebno pri meni dobiti dovoljenje za krst drugod, enako obratno: 
sam ne smem (po Zakoniku cerkvenega prava) krstiti otroka, če je iz druge žup-
nije in nimajo starši dovoljenja od svojega župnika za krst drugod. Podobno je pri 
prisostovanju pri poroki: če ima poroko duhovnik od drugod, mu mora župnik 
dati pooblastilo, za dopustno sklenitev zakona. Glede poroke je prav, da župnik 
ve že približno eno leto prej, da jo načrtujete. Dovoj zgodaj je treba tudi opraviti 
tečaj za zaročence (Pripravo na krščanski zakon). Ko izbirate krstne ali birman-
ske botre izberite takšne, ki so lahko v zgled krščanskega življenja. Botrstvo bo 
njihova naloga, za katero bodo nekoč odgovarjali pred Bogom! To pomeni, da 
morajo poleg vseh zakramentov uvajanja, imeti sklenjen tudi cerveni zakon, če 
živijo v partnerski zvezi in da "živijo primerno veri in nalogi, ki jo bodo sprejeli".

Verouk
Z veroukom bomo začeli v tretjem tednu v sep-
tembru (od 14. 9.) Vpis k verouku pa bo za Bloke in 
Trojico v ponedeljek, 31. 8. in torek, 1. 9. od 16. do 
18. ure v župnišču. Za Sv. Vid bo vpis v sredo, 2. 9. od 
16. do 18. ure. Urnik bo objavljen naknadno. Otroke 
vabim, da na angelsko nedeljo (6. 9.) k maši prinese-
jo šolske torbe, da jih bomo blagoslovili.

Birma in devetnevica pred birmo
Namen devednevice je, da bi se v devetih dneh pred birmo, birmanci skupaj s 
svojimi starši, botri in ostalimi domačimi dobro pripravili na prejem zakramenta 
svete birme. To je na prejem Svetega Duha in s tem potrditve v tisti veri, ki so 
jo starši v imenu svojih otrok izpovedali takrat, ko so, sedaj birmance, prinesli k 
svetemu krstu. Devetnevnica pred birmo ima namen ustvariti takšno notranje 

"Dajte Bogu, kar je Božjega!"
Jezus ni rekel, dajte vse Bogu. Z ostalim pa moramo ravnati kot dober gospodar. 
Dober gospodar v času debelih krav daje na stran za hude čase. In mladost je čas 
izobilja, zato je treba presežke devati med tiste spomine, ki nas bodo na stara 
leta poživljali in budili v nas hvaležnost.

Včasih se z Gospodom prepiram, rekoč: "Ja, kakšne talente si mi pa sploh dal?" 
Ponavadi mi Bog kar kmalu odgovori, navadno ob srečanju s prijateljem. Ko ka-
kšen izmed njih vidi, da se opiram na palice, mi pove: "Včasih si bila pa tako hitra! 
Ko si zagledala planinsko kočo, si dobila dodatne pospeške." Tedaj se mi je zdelo 
to samo po sebi razumljivo. Ko slišim take in podobne besede, sklenem premirje 
z Gospodom. Včasih so me hvalili, da lepo pojem. Kar nekako preslišala sem te 
besede. No, hvala Bogu, ostalo pohvale pa sem kar nekako zavrgla, z napačnim 
mišljenjem, da ne bi postala prevzetna. Nikoli nisem pela za denar. Vedno naj 
bi bilo moje petje Bogu v čast. Resnici na ljubo pa še sedaj pojem, ko pomivam 
posodo ali kuham – česar je polno srca, morda ven. V cerkvi pa se poje, malo za 
svojo promocijo in malo v Božjo slavo. Da sklenem – če primerno ovrednotimo 
svoja dela v mladosti, nam ne bo zmanjkalo hvaležnosti in vedrine na stara leta.

Pred nekaj dnevi sva bili s prijateljico pri maši v drugi župniji. Začenjala sem peti. 
Po maši pride k meni ženska in me začne na moč hvaliti. Ko sva bili s prijateljico v 
avtu, ji rečem: "No, še vedno lepo pojem," me je hvalila tista ženska. Po krajšem 
odmoru pa reče voznica: "Si videla, kako je poskakovala, saj ni pri pravi!" Naj bo 
tako ali tako, rada pojem, in to mi je v zabavo.

Marica Marolt, Velike Bloke

»Zaupam, zato si upam« 
je bilo geslo letošnjega oratorija, prek katerega nas je kraljica Estera naučila, da 
lahko kljub nepredvidljivi situaciji Korona virusa izpeljemo takšen dogodek, če le 
zaupamo v Gospoda. Glavna junakinja letošnjega oratorija nam je s svojo zgodbo 
približala 5 vrednot: (notranjo) lepoto, odgovornost, post in molitev, zaupanje in 
hvaležnost. Vsak dan smo podrobneje spoznavali eno iz med njih. Začeli smo že 
zjutraj, ko smo pri jutranji molitvi posebno pozornost namenili vrednoti dneva. 
Nadaljevali smo z gledališko igrico, v kateri smo jo videli v Esterinem življenju. 
Sledile so kateheze, kjer smo iskali povezave med Esterinim in našim življenjem. 
Po napornem miselnem delu smo se okrepčali z okusno malico ter se še malo 
razgibali. Dan smo nadaljevali z delavnicami, 
na katerih smo izdelovali predmete iz 
Esterinega življenja in se hkrati naučili 
marsikaj novega. Preden pa je sledil 
veliki finale dneva, velike igre, 
smo se odpravili še na zasluženo 
kosilo in prosti čas, kjer je vsak 
našel igro zase. Dan se je zaključil 
ob 15.00, ko smo se z molitvijo 
in himno poslovili od kraljice Es-
tere. Teden zabave in druženja je 
(pre)hitro minil, zato že vsi skupaj 
nestrpno pričakujemo naslednjo 
oratorijsko dogodivščino – decem-
brski oratorijski dan.

Animatorji

Terezija Deteta Jezusa, red. čet 1 19.00 Fara Lado Zakrajšek, obl., Ravne 20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

angeli varuhi pet 2 19.00 
19.00

Sv. Trojica
Fara družina Kranjc in družina Praznik, Studeno 8

Gerard, opat sob 3 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

starši Nared  Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Ravnik in krasilke  ·  Sv. Vid: Cajnarje

27. NEDELJA MED LETOM
ROŽNOVENSKA ned 4

8.00 
8.00 

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Frančiška Rot, obl.

za žive in † farane                Farno žegnanje!

 

 

Urban Strle, Manca Doles
Rok Žgajnar, Tamara Kraševec
Bojan Jerič, Majda Kljun

razpoloženje v birmancu, da se bo pogumno z veselim pričakovanjem odprl Sve-
temu Duhu. Gre za to, da bi zakrament deloval, da bi imel učinek, da ne bi bil 
edini učinek to, da si birmo "naredil, opravil", ampak, da bi birmanec svobodno, 
premišljeno, hoteno v svoje življenje  po delovanju Svetega Duha sprejel Kristusa, 
kot svojega Boga in vodnika, vzornika, prijatelja in odrešenika in bil tako dokonč-
no potrjen v veri. Birmanska devednevnica je namenjena tudi vam botrom in 
staršem in tudi vsem nam ostalim, da bi v sebi morda prvič, ali pa ponovno odkrili 
ta ogenj Sv. Duha, s katerim smo zaznamovani, pa je v teku časa morda nekoliko 
usahnil oz. tli nekje v globini našega duha.

Birmanska devetdnevica bo potekala na enem kraju za vse birmance (glej v raz-
poredu maš) razen v petek, 25.9., ko bo pri Sv. Vidu in pri Fari. Pri birmanski de-
vetnevnici bova prisotna oba duhovnika, ker je to pomembna stvar in je prav, da 
sva oba zraven. Nekoliko bo nerodno za tiste birmance, ki bodo že začeli bivati v 
Ljubljani ali kje drugje. Bomo pa poskrbeli tudi zanje, da bodo deležni neke oblike 
priprave.

V razporedu maš lahko vidite, da bodo maše v času devednevnice, darovane 
tudi po namenih, ki jih boste za svoje birmance namenili starši, botri in ostali 
domači, predvsem bratje in sestre in na sam birmanski dan, ko bom sam maševal 
po namenih, za katere bodo (boste) darovali birmanci sami. To bo priložnost, 
da pokažete svojim bližnjim, birmancem in birmanci sebi, da jih (se) imete radi 
in vam je pomembeno tudi njihovo (vaše) duhovno in versko blagostanje in da 
želite za to moliti in prositi Boga.

Birmanska darila: običaj je, da birmanec ob birmi od botra prejme darilo. Včasih 
gre to tako daleč, da ostalo stopi v ozadje. Botrom predlagam, da naj poskusijo 
biti sami darilo svojim birmancem: to pomeni, da si predvsem vzamete čas zanje, 
se zanje zanimate, se pogovarjate in greste skupaj na kašen izlet, še bolje pa kar 
na romanje in da zanje molite in jim dajete dober zgled krščanskega življenja.

G. Branko Setnikar se predstavi
Doma sem iz župnije Polhov Gradec. Odraščal sem v tradicionalni katoliški druži-
ni. Po zakramentu sv. birme sem se nekako oddaljil od Cerkve, saj sem se precej 
ukvarjal s športom. Ob koncu prvega letnika srednje šole sem prejel vabilo na po-
letno srečanje za mlade v župniji pri bratih kapucinih v Ljubljani. Srečanja sem se 
udeležil in se ponovno navdušil za župnijsko življenje in se vključil v različne dejav-
nosti kot so oratorijski animatorji in skavti. To delo me je vedno bolj in bolj razve-
seljevalo in v meni zbujalo željo po nečem večjem, zato sem si zastavil vprašanje: 
Kaj pa če Bog morda želi, da postanem duhovnik? Ob tem vprašanju me ni bilo 
strah odgovora, ampak sem povsem zaupal Božji previdnosti. Takrat sem veliko 
molil in se, skoraj vsak dan, udeleževal sv. maše. In odgovor mi je posredoval Bog 
sam, po Božji besedi, ko me je nagovoril v srce. In rekel sem: »Da!« V duhovnika 
sem bil posvečen leta 2013. Od leta 2013 do 2015 sem bil kaplan v Železnikih. 
Nato sem avgusta leta 2015 odšel za kaplana v župnijo Šentvid pri Stični. Avgusta 
leta 2016 sem bil imenovan za župnika v župniji Preddvor, kjer sem deloval 3 
leta. Nato sem zapustil župnijo Preddvor zaradi določenih obtožb, ki so se na 
koncu izkazale za neresnične. Sem pa to leto z vso odgovornostjo in zavzetostjo 
posvečal osebni rasti in si vzel čas zase, ki sem ga preživel v Starem trgu ob Kolpi 
in nato skoraj 6 mesecev v Združenih državah Amerike na Inštitutu sv. Luka. Od 
avgusta letos pa delujem med vami kot duhovni pomočnik. Veselim se dela in 
bivanja med vami, saj sem zares rad Kristusov duhovnik. Hvaležen sem tudi za 
oba župnika, s katerima trenutno sodelujem, saj mi s svojim zgledom, besedo in 
bratsko bližino pomagata vstopati nazaj v pastoralno delo.

Oktober 2020


