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Tilen, opat

sre

Marjeta, devica

čet

Gregor Veliki, papež,
cerkveni učitelj

pet

Rozalija, devica

sob

23. nedelja med letom
angelska nedelja
Mati Terezija, redovnica

ned

Zaharija, prerok

pon

Regina, mučenka

tor

rojstvo Device Marije,
praznik

sre

Peter Klaver, redovnik

čet

Nikolaj Tolentinski, spok.

pet

Helga, spokornica

sob

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24. nedelja med letom
Marijino Ime

ned

Janez Zlatousti, škof in c. uč.

pon

povišanje sv. križa, praznik

tor

Žalostna Mati Božja

sre

Kornelij, pp. in Ciprijan, šk., muč.

čet

Robert Bellarmino, škof in
cerkveni učitelj

pet

Jožef Kupertinski, duhovnik

sob

18

ned

19

25. nedelja med letom
ned. svetniških kandidatov:
Baraga, Gnidovec, Vovk,
Majcen, Strle, Mahnič
Andrej Kim in drugi korejski
mučenci

pon

Matej, apostol, ev., praznik

tor

Mavricij, mučenec

sre

Pij iz Pietrelcine, redovnik

čet

Anton Martin Slomšek, škof

pet

Sergij, menih
kvatrna sobota

sob

26. nedelja med letom
Slomškova nedelja

ned

Vincencij Pavelski, duhovnik

pon

Venčeslav, mučenec

tor

Mihael, Gabriel, Rafael,
nadangeli, praznik

sre

Hieronim, duh. in c. učitelj

čet

Terezija deteta Jezusa, dev.

pet

sveti angeli varuhi

sob

27. nedelja med letom
rožnovenska

ned

13
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

7.30 Fara

za blagoslov in zdravje v novem šolsk. letu

19.00 Fara

Lado Zakrajšek, obl.

17.30 Sv. Vid
19.00 Fara
9.00 Otave
Sv. Vid
19.00 Sv. Trojica

Alojzij Tekavec in Sebastjan
Anton Grbec, obl.
Ivan Zgonc
poročna maša
Jože Ponikvar, obl.; Terezija Hiti (2. namen)
Pepca Palčič, obl. (3. namen)
za žive in † farane
krst
žegnanjska maša – za sosesko
Stanislav Klančar
Klančar, Studeno
Alojzij Perušek, 30. dan (2. namen)

8.00 Sv. Vid
Sv. Vid
10.00 Volčje
19.00 Fara
19.00 Fara
19.00 Sv. Trojica

v čast Sv. Duhu

17.00 Vel. Bloke
19.00 Sv. Trojica

Rok Zakrajšek, obl. in vsi Koščakovi
Kraševec, Hribarjevo

19.00 Fara

Dušan Lipovec

19.00 Otave

France Korošec, obl.

8.00
9.00
8.00
8.00
10.00
10.00

Jože Ponikvar, obl.
Janez Kraševec
za žive in † farane
Ivan Otoničar in vsi † Otoničar, Hribarjevo
v zahvalo za 80 let življenja
žegnanjska maša – za sosesko

Sv. Trojica
Studeno
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Runarsko

19.00 Vel. Bloke

Jože in Marija Mazij

19.00 Sv. Trojica

starši Otoničar, Ulaka

7.30 Fara

Fani Lipovec, obl.

17.30
19.00
8.00
9.00
19.00
8.00
10.00
11.30
14.00
17.00
19.00

Alojz Lavrič in Dominik Gorjup
Marija Rupar, 30. dan
Ludvik Štritof, Slugovo 1
za zdravje
Metod Debeljak
za žive in † farane
Simon Zalar, 13. obl.
krst
maša po namenu romarjev
zaoblj. k svetnišk. kandidatu Antonu Strletu
Matija in Jožica Marinček

19.00 Sv. Trojica
7.30 Fara





obisk bolnikov





Vika Štritof, Marta Zalar

Sv. Tr.: Ulaka, Sleme · Bloke: Metulje · Sv. Vid: Štr. vas
Zdenka Korošec, Marija Žgajnar

za branje beril poskrbi soseska Volčjega
Vilma Kocijančič, Martina Ponikvar

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke







Sv. Tr.: Andr., Grad., Štorovo · Bloke: Nova v. 1-20 · Sv. Vid: Štr. vas
Haris in Simona Kehonjič
Marija Ponikvar, Rok Žgajnar
Martina in Katja Miklavčič
za branje beril poskrbi soseska Runarskega

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke






Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi. V. · Bloke: Nova v. 21-40 · Sv. Vid: Štr. vas
Gorazd in Alessandra Lah
18.00-19.00 molitev pred Najsvet.
Tamara Kraševec, Fani Seljak
Gregor in Urška Ulčar

Začetek verouka

Terezija Hiti
starši Lah, Zales

19.00 Fara

Frančiška in Miroslav Zalar, Glina

17.30
19.00
8.00
19.00
8.00
10.00

Adi in starši Srnel
† Mazij in Počkaj
živi in † Polšečani
za žive in † farane
v čast sv. Kancijanu
Marija in Mirko Marolt, Nova vas, obl.
Jožef Marolt, Vel. Vrh, obl. (2. namen)

Sv. Vid
Vel. Bloke
Sv. Trojica
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

obisk bolnikov
19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke,

starši Virant

19.00 Fara
Metulje
Sv. Vid
Sv. Trojica
Otave
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Fara
Kurešček
Osredek
Fara



19.00 Fara

družini Kranjc in Praznik, Studeno 8

19.00 Sv. Trojica

v zahvalo za zdravje

19.00 Fara

Tone in † Oražem, Runarsko in Kraševec,
Nova vas

19.00 Fara

Dušan Lipovec, 1. obl.

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke






Sv. Tr.: Hiteno, Mram., Sv. Tr. · Bloke: Nova v. 41-65 · Sv. Vid: Štr. vas
Barbara in Robert Lah
Ivanka Kucler, Jerca Žnidaršič
France Ivančič, Joži Anzeljc

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke

Sv. Vid
Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

September 2021

Upanje!
Vstopamo v novo šolsko in veroučno leto. Ob tem smo zopet v negotovosti
kako in kaj bo, ko je z avgustom število okužb spet začelo naraščati. Zaenkrat
bomo šli v novo leto v upanju, da ne bo spet kakšnega (vsaj splošnega) zapiranja. Kakorkoli že je in še bo, pa nas preizkušnje teh negotovosti kličejo, da svoje
zaupanje spet bolj odločno postavimo na Boga. Brez vere v Boga ne bo nobene
prave prihodnosti, ne bo blagoslova! Mi moramo svoje življenje, temelje svojega
življenja postaviti na trdna tla. In ta tla so vera, upanje, ljubezen. Ustavimo se pri
upanju: Škof Anton Jamnik je zapisal: »Upanje izhaja iz samega jedra krščanske
vere.« Sam dodajam: »Kristus na križu nas uči upanja. On ni umiral v brezupu.
Nasprotno umrl je poln upanja.« Škof Jamnik nadaljuje: Čas, v katerem živimo
zaradi naraščajočega občutka nesmisla življenja in obupavanja nas prav vabi in
sili, da upanje znova odkrijemo in ga živimo.
Upanje kot krščanska krepost se bistveno razlikuje od optimizma, ki se izraža v besedah:
bo že kako šlo, saj je še vedno tako bilo.
Zato pravi Bernanos, ki je eden najvidnejših
oznanjevalcev krščanskega upanja: »Optimizem je zmotno upanje, ki ga imajo samo
bojazljivci in neumneži. Upanje je krepost, je
moč, je junaška odločnost duše. Najvišja oblika upanja je premagan obup. Navadno mislimo, da je lahko upati. Vendar upajo samo
tisti, ki so imeli pogum obupati nad slepili
in lažmi, za katerimi so se čutili zavarovane
in so to zmotno imeli za upanje. Če hočemo
priti do upanja, moramo iti do konca obupa.
Samo kadar prideš do konca noči, srečaš
novo zarjo.«
Vsem želim, da bi to novo zarjo odkrili v osebi Jezusa Kristusa!
Zanimiva in globoka pa je misel nekdanjega češkega predsednika Vaclava Havla:
»Upanje ni prepričanje, da se bo nekaj dobro izšlo, ampak prepričanje, da je prav
vse smiselno, ne glede na to kako se izide.« Biti človek upanja – v to smo poklicani. Človek upanja verjame v dobro v človeku, pa naj bo to najprej pri sebi in
potem prav tako pri drugih.
Prosimo Boga, da bi nam dal moči za takšno upanje!

19.00 Sv. Vid
8.00
18.00
8.00
10.00

OZNANILA

Alojzij Tekavec in Sebastjan
Marija in Majda Štrukelj
Mihaela Mramor
za žive in † farane -- župnijsko žegnanje






Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo · Bloke: Nova v. 66... · Sv. Vid: Štr. vas
Marija Hiti, Sonja Kraševec
Anton Lah, Marija Baraga
za branje beril poskrbi soseska

Simon Virant, župnik
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Darovi ob pogrebu

Ob pogrebu Alojzija Peruška so darovali za svete maše: vaščani Velikega Vrha
1x, Ivanka Kucler 1x.
Ob pogrebu Marije Rupar so darovali za svete maše: hči Vika Štritof 3x, Marica
Nared 1x, neimenovana 1x.

Oddani mašni nameni

Janez Tekavec 1x; v zahvalo sv. Antonu in v dober namen 1x; Terezija Hiti 3x;
Alojzij Perušek 2x; Marija Rupar 1x; Frančiška in Miroslav Zalar, Glina 2x; † družine
Kraševec, Sleme 1x; Štritof in Mramor 1x; za duše v vicah 1x; družina Kotnik in
Pintar 1x; Kovačič in Lah 1x; za zdravje in dober namen 1x; po namenu romarjev
1x; Pia Pakiž 2x; za zdravje 1x; Drago Pavčič 1x; za vse † Ivančič 1x; za † sorodnike
1x; Nada Lah, Volčje 1x; Lahovi, Volčje 1x; Ule, Žerovnica 1x; Alojz Mramor 1x;
† družina Kljun 1x; sestra Ljudmila Marolt 1x; za sosesko Studenega 1x; Viktor
Meden 2x.

Verska statistika

Oratorij

je potekal v zadnjem tednu avgusta. Ob dramski uprizoritvi smo spoznavali življenje blaženega Carla Acutisa, se navdihovali ob njegovi izredni a preprosti veri,
dobrosrčnosti, zmernosti, ljubezni do evharistije...
Letos je smo imeli rekordno udeležbo otrok (70) in 15 animatorjev. Prejeli smo
zakrament Božjega odpuščanja in bili dvakrat pri sv. maši. Nekaj utrinkov iz oratorija si lahko pogledate na oratorijski facebook strani: https://www.facebook.
com/oratorijBlokeSvetaTrojicaSvetiVid
Nekaj Carlovih citatov (iz https://oratorij.net/zivljenje-carla-acutisa/):

Verouk

V septembru bomo začeli z novim veroučnim letom. Prijave k verouku bomo zbirali od 30. 8., 31.8. in 2.9 med 16. in 18. uro v učilnici župnišča pri Fari. K prijavam
nujno prinesite tudi spričevala, če še niste tega storili. Pri Svetem Vidu bomo
prijave sprejemali v pon., 6. in v tor., 7. septembra, prav tako med 16. in 18. uro.
Blagoslov šolskih torb bomo imeli med nedeljskimi mašami (tudi pri žegnanju na
Volčjem) na angelsko nedeljo, to je 5. septembra oz. 4. septembra zvečer ob 7.
uri pri Sveti Trojici. Otroci in starši pridite v čim večjem številu, da bomo z Bogom
začeli novo šolsko in veroučno leto. Urnik verouka bo objavljen kasneje, z veroukom pa bomo začeli po 20. septembru.

• »Evharistija je moja avtocesta v nebesa.«
• »Vsi ljudje so rojeni kot izvirniki, a mnogi umrejo kot fotokopije.«
• »Naš cilj mora biti Neskončnost, ne končnost. Večnost je naša domovina. Od
vedno smo pričakovani v nebesih.«
• »Moj življenjski program je biti vedno blizu Jezusu.«
• »Ne jaz, ampak Bog.«

V mesecu avgustu smo se s krščanskim pogrebom poslovili od Alojzija Peruška
z Velikega Vrha 3, župnija Bloke in od Marije Rupar (roj. Stražiščar) iz Zahriba 1,
župnija Sv. Vid.
Dar Božjega otroštva so prejeli: Matej Zalar z Mramorovega pri Pajkovem 12,
župnija Sv. Trojica, Inja Vučkovič z Runarskega 19, župnija Bloke in Samuel Granič
z Jeršanovega 6, župnija Sv. Trojica.
Krstni zavetniki sv. Matej, apostol, sv. Katarina in sv. Samuel, prerok, prosite za
vaše varovance pri Bogu.
Zakrament svetega zakona sta si v avgustu v podružnični cerkvi sv. Filipa in Jakoba v Ravnah na Blokah podelila Domen Kljun in Nina Knavs. Zakoncema želimo
obilo Božjega blagoslova na njuni skupni življenjski poti!

• »Zazrtost vase prinaša žalost, zazrtost v Boga pa osrečuje.«
• »Edina stvar, za katero moramo prositi Boga v molitvi, je želja, da bi bili sveti.«
• »Svetost ni v dodajanju, temveč odvzemanju: manj prostora zame in več za
Boga.«
• »Vsakdanje obhajilo je najodličnejši način posvečevanja in najboljša obramba
duše, zlasti v nevarnih situacijah, ki ogrožajo njeno večno odrešenje.«
• »Bog je za vsakega od nas napisal edinstveno in neponovljivo zgodovino, nam
pa pustil svobodo, da sami napišemo njen konec.«

Zakramet svete spovedi

Z mesecem septembrom bom za sveto spoved na razpolago
v cerkvi pri Fari ob četrtkih do pol ure po sveti maši, med
izpostavitvijo Najsvetejšega zakrementa.

• »Tako kot mora toplozračni balon odvreči balast, da se lahko dvigne, mora tudi
duša odvreči težo malih grehov. Smrtni greh pa vrže dušo na tla. Spoved je kot
plamen, ki balon znova dvigne v nebo. K njej moramo hoditi pogosto, ker je
duša zelo zapletena.«
• »Tudi najmanjše napake nas priklenejo k tlom, da ne moremo poleteti, tako kot
preveže nit balonček, ki ga držimo v roki.«

Romanje v Medžugorje
in na Kurešček

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike
smo bili primorani načrtovano romanje
v Medžugorje tudi letos odpovedati.
Še vedno pa je v planu tradicionalno
peš romanje iz Osredka na Kurešček,
ki bo v nedeljo, 19. septembra.
Začetek pohoda bo ob 10. uri. Maša na
Kureščku pa bo ob 14. uri. Vabljeni!

Župnijski pastoralni svet
V nedeljo, 26. septembra bo v Ljublanski nadškofiji potekala izbira članov ŽPS
po župnijah. Ker smo pri nas že lani izvedli volitve novih članov za ŽPS-je, bom
glede na rezultate teh volitev v tem mesecu po telefonu poklical vse tiste, ki
ste zbrali največ glasov. Povabil vas bom k sodelovanju v župnijskih pastoralnih
svetih. Vabim vas, da zaupano službo radi sprejmete.
Člani ŽPS so po svojem poslanstvu najtesnejši župnikovi sodelavci pri skrbi za
pastoralno delo v župniji. Zato je z njihove strani potrebna pripravljenost, da
sprejmejo določene odgovornosti in dolžnosti. ŽPS naj bi po sprejetem statutu, ki so ga potrdili slovenski škofje imel od 7 do 25 članov glede na velikost
župnije. Večji del članov predlagajo verniki iz svojega okolja. Nekateri so člani
že po svoji službi. Po enega člana lahko izbere skupina, ki deluje v župniji. Nekaj
članov lahko po svoji presoji imenuje župnik.
Člani so izvoljeni za pet let. Kdor se brez razloga ne udeleži več sej, ga je
mogoče zamenjati. Predlogano poslanstvo je izraz zaupanja, zato si prizadevajte to nalogo sprejeti v blagor župnije in svoje osebne rasti v veri.
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• »Če bi se ljudje zavedali, kako pogubno je kršenje Božjih zapovedi, bi se veliko
bolj pazili resnih grehov in opozarjali tudi brate in sestre, ki ne živijo po krstu, ki
so ga prejeli.«
• »Več evharistije, kot prejmemo, bolj postajamo kakor Jezus in tako imamo na
tej zemlji predokus nebes.«
• »Ves čas prosi svojega angela varuha za pomoč. Tvoj angel varuh mora postati
tvoj najboljši prijatelj.«
• »Umiram mirno, ker v vsem svojem življenju nisem zapravil niti minute za stvari,
ki Bogu niso všeč.«
• »Zakaj ljudje tako skrbijo za lepoto svojega telesa, ne pa tudi za lepoto svoje
duše?«
• »Jezus, kar razkomoti se! Počuti se kot doma!« (njegova redna molitev po
obhajilu)
• »Ne zavrnimo Jezusa, ki nas vabi, naj se z njim združimo.«
• »Spoved je kot plamen, ki balon znova dvigne v nebo.«
• »Kdor zaničuje Cerkev, pljuva v lastno skledo.«
• »Marija je edina ženska v mojem življenju.«
• Molitev rožnega venca – »najbolj galantno srečanje v dnevu.«
• »Ne samoljubje, marveč Božja slava!«
• »Vsi si utvarjamo, da smo ponižni, ko pa nam nekdo reče nekaj, kar ni po našem
okusu, smo takoj užaljeni.«

Blaženi Carlo Acutis

• »Samo kdor spolnjuje Božjo voljo, je resnično svoboden.«

Župnik: Simon Virant · 031 412 652

• »Kaj pomaga človeku, če zmaga v tisočih bitkah, ni pa sposoben premagati svojih pokvarjenih želja? Nič ti ne pomaga. Resnična bitka je tista s samim sabo.«

Srečate me lahko po vsaki sv. maši.

• »Življenje na tem svetu nam je dano zato, da bi rasli v dejavni ljubezni.«

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si

• »Če bi ljudje vedeli, kaj je večnost, bi naredili vse, da spremenijo svoje življenje.«
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