
·  1  ·

OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Avgust 2021

Avgust 2021

Nekaj o prostovoljstvu, župniji, 
veri in prihodnosti

18. nedelja med letom ned 1
8.00
9.00

10.00
11.30

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica

Alojzij Zalar, obl.
za žive in † farane
† starši Okorn
krst

 



Veronika Meden, Romana Mahne
Jana Škrlj, Albina Ponikvar
Jan Ponikvar, Ana Premrov

Evzebij, škof pon 2 19.00 Fara Drago Pavčič

Lidija, svetopisemska žena tor 3 19.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  
Janez Maria Vianney, duh. sre 4 7.30 Fara starši Žgajnar in Valerija ter Janez

Marija Snežna čet 5 19.00 Fara Amalija Mišič, 30. dan 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Jezusova spremenitev 
na gori, praznik

pet 6 19.00 Sv. Vid Janez in Magdalena Tekavec, obl.

Kajetan, duhovnik sob 7 8.00
9.00

Sv. Trojica 
Otave

Janez Tekavec, obl. 
† družina Kovačič

 Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo  ·  Bloke: Glina  ·  Sv. Vid: Osredek

19. nedelja med letom ned 8
8.00
9.00

10.00
11.00
12.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Fara
Sv. Trojica

za žive in † farane
Daniela Kraševec
Dušan in Branka Zgonc, obl.
krst
krst

 



Urban Strle, Judita Strle
Klara Kostanjšek, Helena Primožič
Marija Jakopin, Tatjana Pirc

Terezija Benedikta od Križa, 
red. in muč, sozavet. Evrope

pon 9 18.00
19.00

Topol
Fara

Jožef in Antonija Kraševec
Jani Brus

Lovrenc, diakon, muč. tor 10 maša drugje

Klara, devica, redovna ust. sre 11 maša drugje

Ivana Šantalska, red. čet 12 19.00 Fara Ana Avžlahar, Volčje, 2. obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Hipolit in Poncijan, učenca pet 13 18.00 
19.00

Studeno
Sv. Jurij

Marija Kočevar
Alojz in Frančiška Rudolf

Maksimilijan Kolbe, duh. 
muč.

sob 14
8.00
9.00

19.00

Štrukljeva v.
Sv. Trojica
Sv. Vid

Ana Lavrič, roj. Intihar
za blagoslov v družini
za žive in † farane (nedeljska maša)





Sv. Tr.: Lovranovo, Zales, Rožanče  ·  Bloke: Nemška v. 
Sv. Vid: Osredek
Manca in Magda Doles

Marijino vnebovzetje, 
slovesni in zapov. praznik

ned 15 8.00
10.00

Sv. Trojica
Vel. Bloke žegnanjska maša – za sosesko

 


Janez in Irena Kraševec
za branje beril poskrbi soseska Velikih Blok 

Rok, spokornik pon 16 18.00
19.00

Ravnik
Sv. Vid

v čast sv. Roku
v zahvalo za 50 let in za zdravje

Jacint, redovnik tor 17 19.00 Sv. Trojica

Helena, cesarica sre 18 7.30 Fara France in Julka Milavec, obl.

Janez Eudes, duh. čet 19 19.00 Fara Fani Hiti, 20. obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Bernard, opat in učitelj pet 20 18.00 
19.00

Fara
Sv. Vid

Franc Mlakar, obl.
Alojzij Tekavac in Sebastian

Pij X., papež sob 21 14.00
19.00

Štrukljeva v.
Vel. Bloke

maša z društvom sožitje
Anica in Rafael Dolšak in sestra Hernija

 Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Studeno  ·  Sv. Vid: Osredek

21. nedelja med letom ned 22
8.00
8.00

10.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Ravnik
Fara

za žive in † farane
Ivana Hiti, Velike Bloke
žegnanjska maša – za sosesko
Stanko Škulj, obl.

 




Teja Kebe, Marta Zalar
Karmen Golob, Gregor Golob
za branje beril poskrbi soseska Ravnika
Tone in Sonja Drobnič

O
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Roza iz Lime, dev. pon 23 19.00 Fara Ivan Zidar

Jernej, apostol, praz. tor 24 19.00 Sv. Trojica Metoda Seljak, obl.

Jožef Kalasans, duh. sre 25 7.30 Fara Terezija Kotnik

Tarzicij in Hadrijan, muč. čet 26 19.00 Fara Daniel Kraševec 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Monika, mati sv. Avgušt. pet 27 19.00 Sv. Vid Angela Hiti, 16. obl.

Avguštin, škof, cerk. uč. sob 28
8.00
9.00

14.30
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Ravne
Sv. Vid

Jože Strle, obl.
Draga Zakrajšek, obl. in starši ter sin Branko 
in sestra Justa
poročna maša
Simon Drašler, 1. obl. (nedeljska maša)





Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Topol  ·  Sv. Vid: Osredek

Matej Mestek, Katja Šivec

22. nedelja med letom ned 29
8.00

10.00

19.00

Hudi Vrh
Ulaka

Fara

žegnanjska maša – za sosesko
žegnanjska maša – za sosesko; 
† iz druž. Kraševec, Sleme (2. namen)
za žive in † farane


 



za branje beril poskrbi soseska Hudega Vrha

za branje beril poskrbi soseska Ulake
Nuša in Nika Kocijančič

Feliks, muč. pon 30 19.00 Fara Marija Zakrajšek, Strmca, obl.

Rajmund Nonad, red. tor 31 19.00 Sv. Trojica Marija Škrlj in Marija Marolt

Smo sredi poletja, ki je čas, ko lahko 
vsaj nekoliko izstopimo iz ustaljenega 
ritma.Predvsem mladim je ta del leta 
lahko lepa priložnost za nabiranje 
novih življenjskih izkušenj. Počitniško 
delo, potovanja, krajši izleti – vse to je 
gotovo nekaj, kar bogati. Posebne, za 
življenje še kako dragocene izkušnje, 
pa si bodo nabirali tisti, ki so se ali se 
še bodo odločili tudi za kakšno pros-
tovoljno delo. Eno od teh je lahko tudi 
animatorstvo na oratorijih. To zahteva 
tudi kar se tiče priprav kar veliko časa, 
energije, truda in spretnosti, da lahko 
oratorij uspe. Poleg vseh teh naporov 
pa takšno prostovoljno delo z otroki 

prinese tudi veliko zadovoljstva, prist-
nega veselja. Zato še vedno vabimo 
mlade po birmi in srednješolce, da 
se udeležijo oratorijskih priprav. Sam 
oratorij bo (kot je že znano) potekal v 
zadnjem avgustovskem tednu, to je od 
23. do 27. Hvala pa tudi vsem mladim, 
ki tudi med počitnicami bogatite bo-
goslužje z ministriranjem in s kakšnim 
delom okrog župnišča in v cerkvi. Tako 
smo v preteklem mesecu očistilu turn 
farne cerkve sv. Mihaela in na novo po-
barvali nekaj oken in vrata. Ne pozabi-
mo, da župnija in skrb zanjo ni samo 
župnikova zadeva, ampak bi morala ta 

skrb zadevati vsakega farana. Župnik v 
župnijo pride in odide, vi pa ste tukaj 
in v glavnem tukaj ostajate. Zato hvala 
tudi vsem, ki se tega zavedate in z ve-
seljem iz tedna v teden poskrbite za 
urejenost bogoslužnega prostora, za 
petje in spremljavo pri mašah. 

V sodobnem svetu smo navajeni, da 
se vse plača z denarjem. Zaradi po-
manjkanja časa, so iskane storitvene 
dejavnosti, ki nadomeščajo celo tako 
osnovne stvari kot so čiščenje doma. 
Žal se ta miselnost prenaša tudi na po-
dročje vere. Tudi sam imam velikokrat 
občutek, da sem v očeh marsikoga 
bolj izvajalec obrednih storitev, ki 
se ga za svoje želje in potrebe plača, 
kot duhovnik, ki prinaša Boga. Hvala 
Bogu, da še dajete za maše in dar ob 
drugih zakramentih in zakramentalih, 
saj se iz teh darov duhovniki preživlja-
mo. A samo darovati za mašo in priti 
k maši za svojca je za versko življenje 
daleč premalo. Mislim, da nas vse prav 
ta preizkušnja korone kliče k spreobr-
njenju, k temu, da bi se bolj osebno 
odločili za Kristusa in življenje iz vere. 
Kar nekaj od tistih, ki ste bili pred kor-
ono še redno pri nedeljskih mašah, vas 
še sedaj ni nazaj. To vzbuja skrb. Brez 
vere, brez Boga ni prave prihodnosti. 
Zato naredimo vse, kar je v naši moči, 
da bi naša življenja postavili na trdne 
temelje vere, upanja in ljubezni. Le 
tako lahko upamo na svetlo in lepo 
prihodnost.  župnik
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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 Ivana Zidarja so darovali za svete maše: ga. Danica in ga. Maja 1x.

Ob pogrebu Zofije Lužar so darovali za svete maše: prijateljica z družino 1x.

Ob pogrebu Antona Pirmana so darovali za svete maše: prijateljica z družino 1x.

Oddani mašni nameni
Za zdravje, Marija Intihar; po namenu; Franci Pavčič; v čast svetemu Duhu; Terezija 
Hiti 6x; Jakob Škrabec, obl.; Pia Pakiž 4x; Irena Premrov in Ivanka Meden; Darinka 
Mihelič; v čast sv. Duhu za blagoslov v družini; za zdravje družinskega debla; za + 
prijatelja Janeza; v zahvalo; Anton Pirman 5x; Terezija Hiti; za otroke z družinami; 
Zofija Lužar 3x; + Širaj, Metulje 19, 2x; + Tomc 2x; Amalija Mišič 2x; Ivan Zidar 3x.

Mane namene sem oddal g. Branku Setnikarju.

Verska statistika
Zakrament svetega zakona sta si v juliju pri Novi Štifti podelila Martin Knavs z Ve-
likega Vrha in Nuša Kokol. Zakoncema želimo obilo Božjega blagoslova na njuni 
skupni življenjski poti!

Marijino vnebovzetje
slovesni in zapovedani praznik, obletnica posvetitve slovenskega naroda Mariji 

Živeti in umirati z Marijo...

Iz otroštva se spominjam, kako smo na praznik Marijinega vnebovzetja od doma 
vsako leto peš romali v Turnišče. Name so napravili močan vtis ljudje, stari in 
mladi, ki so po kolenih drsali okrog Marijinega oltarja. Od takrat me spremlja 
močno prepričanje, da se brez Marijij v življenju ne more zgoditi nič dobrega in 
Boga vrednega.

Pozornost Boga do Marije je izjemno ljubeča. Njenega telesa ni mogel prepus-
titi trohnjenju v grobu. Ta Božja »protekcija« v nas mogoče na trenutke prebuja 
nevoščljivost. Zakaj pa se moramo mi toliko časa zaustaviti v grobu, da pri tem 
strohni naše telo? Občutek nemoči, da ne moremo pri tem storiti ničesar, povz-
roča stisko. Zaradi tega lahko vera zapade v dvom, ali pa povsem ugasne.

Nekaj moramo vedeti: Z Marijo se je zgodilo to, kar se z nami ni. Bila je ob-
varovana izvirnega in osebnega greha – torej je bila brez vsakega madeža. 
Bog ji je dal ta dar z namenom, da postane mati njegovega Sina, Jezusa 
Kristusa. Zaradi tega je bila obvarovana tudi trohnenja v grobu. gre za priv-
ilegij zaradi poslanstva – biti Božja Mati. S tem poslanstvom se ne more 
ponašati nihče. Sicer se tudi Marija ni ponašala, ker je bila zmeraj ponižna 
Gospodova služabnica. Ta ponižnost je njena zahvala Bogu in za dar Bož-
jega materinstva.

Če nas zavest o lastni smrti in trohnjenjem v grobu ne bo napravila ponižne 
pred Bogom, potem nas ne bo nič. Vera v popolno odvisnost od Boga 
nas dobesedno sili k ponižnosti. Ničesar namreč nimamo, česar bi od 
njega ne prejeli. Marija ni na to nikoli  pozabila, mi pa na to večkrat 
pozabljamo.

Praznik Marijinega Vnebovzetja nam daje možnost, da temeljiteje 
premišljujemo o tem, kako dobro je živeti in umirati z materjo Mar-
ijo, ker nam to daje gotovost tudi za našo blaženo večnost. »Po 
Mariji k Jezusu« pomeni, da nas hoče imeti Jezus v nebesih 
zaradi ljubeče pozornosti matere Marije do vseh nas. Od nje 
se lahko učimo takšne ponižnosti, ki nas bo napravila vredne 
našega vnebovzetja.

Z nami naj hodi mati Marija do nebes.

Peter Štumpf, Don Boskov salezijanec, je soboški škof

(Besedilo je iz avgustovske številke molitvene revije Magnifikat)

Piknik ob zaključku letošnjega srečevanja zakon-
skih skupin
V nedeljo, 11. julija zjutraj ob 8. uri so zakonci prve zakonske skupine skupaj s 
svojimi številnim družinskim člani lepo napolnili cerkev Svete Trojice pri Sveti 
Trojici. Zahvalili smo se za preteklo leto, za vsa srečevanja, tudi tista prek sodob-
nih internetnih povezav. Zahvalili smo se za za vse, kar nam je preteklo leto po-
magalo, da smo lahko rasli v kvalitetnejšemu medsebojnem sporazumevanju. Ob 
hrani, pijači, kramljanju o tem in onem in nazadnje ob metanju balin krogelj smo 
zadovoljno v poznih popoldanskih urah zaklučili naše druženje. Nov krog rednih  
srečevanj pa bomo ponovno začeli z oktobrom. Prav tako tudi druga zakonska 
skupina, ki je tudi imela svoje zaključno srečanje na Volčjem.

Sveto mašo s petjem obogatil tenorist Jože Oblak

V podružni cerkvi Sv. Andreja v Gorenjih Otavah je v petek, 9. 7. potekala sveta 
maša, ki jo je daroval župnik g. Simon Virant, s petjem pa jo je obogatil teno-

rist Jože Oblak. Med mašo so se prisotnim pridružili še pevski sestav 
Oktet Kres in MPZ Dragonarji Generala Maistra., ki ju vodi Jože 

Oblak, sicer redni član zbora SNG Opere in baleta v Ljubljani. 
Prihod pevcev je bilo presenečenje in hkrati darilo Jožetu ob 

njegovem jubileju. Po maši so pevci pod vaško lipo zapeli 
še nekaj domoljubnih pesmi. Druženje ob dobrotah, ki so 
jih pripravile otavske gospodinje, pa se je nadaljevalo pri 
gasilskem domu ob ubranem petju. Jožetu se zahvaljujemo, 
ker je doslej z nami delil svoje številne talente in mu želimo 
še veliko zdravih in uspešnih let, Božjega blagoslova in 
Marijinega varstva.

Romanje k Mariji v Međugorje
Po enoletnem premoru, upamo da nam bo 
tokrat uspelo poromati k Mariji v Međugorje. 

Romanje bo od 9. – 11. septembra. Za vstop 
v BiH in nazaj v SLO je potrebna osebna iz-

kaznica ali potni list. Romarji pa moramo 
izpolnjevati tudi pogoj PCT.

Prijave sprejemamo do zasedbe avtobu-
sa na telefonsko številko 040 569 261 
(Barbara).

Kaj več pa se v septembrskih oznanilih.

Lepe dopustne dni.

Odlomek iz apostolskega pisma ob letu sv. Jožefa
4. Oče v sprejemanju

Jožef sprejme Marijo, ne da bi postavljal 
preventivne pogoje. Zaupa angelovim 
besedam. »Plemenitost njegovega srca 
ga je naučila, da je to, kar se je naučil 
po postavi, podredil ljubezni; in danes, 
v tem svetu, v katerem je psihično, 
besedno in fizično nasilje nad ženska-
mi očitno, se Jožef predstavlja kot lik 
spoštljivega in nežnega moža, ki se kljub 
temu, da nima vseh podatkov, odloči za 
Marijin ugled, dostojanstvo in življenje. 
V njegovem dvomu, kako naj se najbolje 
odloči, mu je Bog pomagal izbrati tako, 
da je razsvetlil njegovo presojo.«[18]

V našem življenju se velikokrat zgodijo 
stvari, katerih pomena ne razumemo. 
Pogosto je naš prvi odziv razočaranje 
in upor. Jožef svoja razmišljanja pušča 
ob strani, da naredi prostor za to, kar se 
dogaja, in ne glede na to, kako zelo skriv-
nostno se lahko zdi njegovim očem, to 
sprejme, prevzame za to odgovornost 
in se pomiri s svojo zgodovino. Če se ne 
pomirimo s svojo zgodovino, nam ne bo 
uspelo narediti niti naslednjega koraka, 
ker bomo vedno ostajali talci svojih 
pričakovanj in posledičnih razočaranj.

Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, 
ni takšno, da pojasnjuje, ampak takšno, 
da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, 
iz te pomirjenosti lahko zaslutimo večjo 
zgodovino, globlji pomen. Zdi se, da od-
mevajo ognjevite Jobove besede, ki na 
ženino povabilo, naj se upre za vse zlo, 
ki se mu dogaja, odgovori: »Dobro smo 
prejemali od Gospoda, zakaj bi hudega 
ne sprejeli?« (Job 2,10).

Jožef ni pasivno v usodo vdan človek. 
Njegova vloga je pogumna in močna. 
Sprejemanje je način, po katerem se v 
našem življenju kaže dar moči, ki prihaja 
od Svetega Duha. Samo Gospod nam 
lahko da moč, da sprejmemo življenje 
tako, kot je, da naredimo prostor tudi za 
protislovni, nepričakovani in razočara-
joči del bivanja.

Jezusov prihod med nas je Očetov dar, 
da bi se vsak spravil z mesom lastne 
zgodovine tudi takrat, kadar je ne ra-
zume popolnoma.

Kakor je Bog dejal našemu svetniku: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se« (Mt 1,20), 
se zdi, da ponavlja tudi nam: »Ne bojte 
se!«. Odložiti moramo jezo in razočaran-
je ter brez kakršne koli svetne vdanosti 
v usodo, pač pa z močjo, ki je polna 
upanja,  narediti prostor temu, česar 
nismo izbrali in vendar obstaja. Takšno 
sprejemanje življenja nas uvede v skrivni 
pomen. Življenje vsakega izmed nas se 
lahko čudežno ponovno začne, če naj-
demo pogum,  da ga živimo skladno z 
evangelijem. In ni pomembno, če se zdi, 
da se je doslej vse obrnilo na slabo in so 
nekatere stvari nepovratne. Bog lahko 
stori, da med skalami poženejo rože. 
Tudi če nam naše srce kaj očita, je On 
»večji od našega srca in spoznava vse.« 
(1 Jn 3,20).

Ponovno se vrne krščanski realizem, 
ki ne zavrže ničesar, kar obstaja. Res-
ničnost je v svoji skrivnostni neupogl-
jivosti in zapletenosti nosilka smisla 
bivanja s svojimi lučmi in sencami. 
Zaradi tega apostol Pavel reče: »Vemo, 
da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore 
k dobremu« (Rim 8,28). In sv. Avguštin 
dodaja: »Tudi tisto, kar se imenuje zlo 
(etiam illud quod malum dicitur).«[19] 
V tem celotnem pogledu vera osmisli 
vsak vesel ali žalosten dogodek.

Daleč od tega torej, da bi verovati 
pomenilo najti lahke tolažilne rešitve. 
Vera, ki nas jo učil Jezus, je vera, ki jo 
vidimo pri sv. Jožefu, ki ni iskal bližnjic, 
ampak se je z »odprtimi očmi« soočil s 
tem, kar se mu je dogajalo in za to oseb-
no prevzel odgovornost.

Jožefova sprejemljivost nas vabi, da 
sprejemamo druge brez izključevanja, 
takšne kakršni so, s posebno ljubeznijo 
do slabotnih, ker si je Bog izbral to, kar 
je slabotnega (prim. 1 Kor 1,27), kjer je 
»oče sirotam in pokrovitelj vdovam« (Ps 
68,6), in ukazuje, naj ljubimo tujca.[20] 
Rad si predstavljam, da je Jezus iz Jože-
fovega obnašanja dobil navdih za priliko 
o izgubljenem sinu in usmiljenem očetu 
(prim. Lk 15,11-32).


