
·  1  ·

OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Oktober 2021

Oktober 2021

Moli, moli rožni venec
Rožni venec. Morda za koga neka oddaljena, že kar nekoliko arhaična molitev. A 
vedno znova nas k molitvi te preproste molitve spodbujajo papeži, škofje in tudi 
duhovniki. Tudi v od Cerkve potrjenih Marijinih prikazovanjih (Lurd, Fatima) nas 
Božja Mati nagovarja in vabi k vsakodnevni molitvi rožnega venca.

P. Anton Nadrah pravi: Z molitijo rožnega venca ne pomagamo le sebi ampak po 
Marijinem zagotovilu prispevamo k časni in večni sreči človeštva. Današnji čas 
nas bolj kot kdajkoli prej kliče k spreobrnjenju. Spreobrnjenju celega sveta in še 
posebno Evrope, ki se vedno bolj oddaljuje od Boga, njegove volje in večne sreče 
pri Njem. Spreobrnjenja pa ne moremo pričakovati od drugih. Jaz sam sem tisti, 
ki se lahko spreobrnem. Odločitev za redno vsakdanjo molitev rožnega venca je 
lahko odličen začetek te poti. Predlagam, da mesec oktober za pol ure ugasnete 
televizije, računalnike, telefone in se z molitvijo rožnega 
venca za pol ure priklopite na Božje omrežje. 

Kaj je v rožnem vencu takega, kar resnega krist-
jana vedno priteguje? Ta molitev je zato tako 
pomembna, ker nas vodi h koreninam naše 
vere, k Jezusu in Mariji, k evangeliju. Je 
povzetek evangelija, spremenjen v 
molitev.

Rožni venec je predvsem 
premišljevalna molitev. 
V rožnem vencu so 
naše notranje oči uprte 
v Jezusovo in Marijino 
življenje od Jezusovega 
spočetja do kronanja 
Device Marije v nebesih. 
Pogosto spominjanje in 
premišljevanje Jezuso-
vega in Marijinega življen-
ja je za našo duhovno rast 
nujno potrebno. Kar v molitvi 
premišljujemo, to vpliva na nas. Po 
tem se tudi ravnamo.

Naj nam zato ne bo odveč seči po tej lepi molitvi, saj še vedno velja kot pravi stara 
slovenska pesem: "zvesto nad teboj počival, bo Marijin blagoslov!"

župnik

Terezija deteta Jezusa, dev. pet 1 18.00 Otave † iz družine Borštnik  obisk bolnikov

sveti angeli varuhi sob 2 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Alojzij Tekavec in Sebastjan
Marija in Majda Štrukelj




Sv. Tr.: Jeršanovo-Hribarjevo  ·  Bloke: Vel. Bl. 1-20  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Marija Hiti, Sonja Kraševec

27. nedelja med letom
rožnovenska

začetek tedna za življenje
ned 3

8.00
10.00
12.00

Sv. Vid
Fara
Fara

Mihaela Mramor
za žive in † farane – župnijsko žegnanje
krst

 


Anton Lah, Marija Baraga
za branje beril poskrbi soseska

Frančišek Asiški, red. ust. pon 4 18.00 Fara Anica Ivančič, obl.

Marija Favstina, red. tor 5 18.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu  

Bruno, ust. kartuz. sre 6 7.30 Fara Dolšak, Volčje

Rožnovenska Božja Mati čet 7 18.00 Fara Mihael in Frenk Modic, Studeno 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Benedikta, muč. pet 8 18.00 Sv. Vid † iz družine Opeka

Abraham in Sara, svp. očak 
in žena

sob 9 8.00
18.00

Otave
Sv. Trojica

Marija in France Zalar, obl. in sin France
Alojz Rudolf




Sv. Tr.: Lovr.-Zales-Rož.  ·  Bloke: Vel. Bl. 21-40  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Lovro in Lenart Ponikvar

28. nedelja med letom
sklep tedna za življenje ned 10

8.00
10.00
11.15

Sv. Vid
Fara
Fara

Andrej, Anton in Frančiška Zalar
Janez Zakrajšek, obl.
krst

 

 

Domen in Mihaela Kosmač
Ivica Oražem, Cveto Kovačič

Janez XXIII., papež pon 11 18.00 Vel. Bloke živi in † Bločani

Maksimiljan Celjski, muč. tor 12 18.00 Sv. Trojica Radoslav Granič

Koloman, muč. sre 13 7.30
18.00

Fara
Sv. Trojica

Anton Pirc, obl.
Jože Hiti, 30. dan

Kalist I., papež in muč. čet 14 18.00 Fara Ljudmila, s. Mihaela Marolt 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Terezija Jezusova (Avilska), 
dev. in cerkvena učiteljica

pet 15 18.00 Otave Francka Rot, obl.

Marjeta Alacoque, red. sob 16 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Marjan Košir, obl. (Jeršanovo)
za žive in † farane




Sv. Tr.: Polšeče-Zavr.  ·  Bloke: Vel. Bl. 41...  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Veronika Meden, Urban Strle

29. nedelja med letom ned 17
8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
† Krnc in Dolšak
Marija Marolt, Veliki Vrh 23, 30. dan (2. nam.)




Rok in Klemen Kraševec
Robert Marolt, Bojan Jerič

Luka, evangelist pon 18 18.00 Fara Jože Marolt
Rafael in † Ivančič in Korošec (2. namen)

Pavel od Križa, duh. tor 19 18.00 Sv. Trojica v zahvalo za 80 let življenja

Irena, muč.
b. sl. Anton Strle, duh sre 20

7.30
16.00
19.00

Fara
Osredek
Lj. Žale

Franc Pintar, Studenec 18, 5. obl.
projšnja za čim prejšnjo beatifikacijo b. sl.
Anton Strle, obl.

Uršula, dev. in muč. čet 21 18.00 Fara Ivan Škrabec, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Janez Pavel II., papež pet 22 17.00 
18.00

Sv. Vid
Vel. Bloke

Franc in Ivana Korošec
Anton Drobnič, obl.

Janez Kapistran, duh. sob 23 8.00
18.00

Studenec
Sv. Vid

Lado Lužar, Studenec
Franc Košir            (od 15. ure dalje molitev)




Sv. Tr.: Slug.-Malni  ·  Bloke: Studenec  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Manca in Magda Doles

30. ned. med letom
misijonska nedelja ned 24 8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

Peter in Marija Kraševec, Ulaka, obl.
za žive in † farane




Kaja Ranič, David Hiti
Metoda Grže, Martin Grže

Darinka, muč. pon 25 18.00 Fara Franc Anzeljc, obl. in Dana Anzeljc, Studenec

Lucijan in Marcijan, muč. tor 26 18.00 Sv. Trojica Terezija Hiti

Sabina Avilska, muč. sre 27 7.30 Fara Viktor Meden

Simon in Juda Tadej, apost. čet 28 18.00 Fara † iz družine Namre 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Mihael Rua, red. pet 29 18.00 Sv. Vid v zahvalo za 30 let svetega zakona

Marcel, muč. sob 30
9.00

10.30
17.00

Sv. Jurij
Otave
Sv. Vid

Marija in France st. in ml. Lenarčič
za duše v vicah
Metod Debeljak in starši, obl.





Sv. Tr.: Ulaka-Sleme  ·  Bloke: Runarsko  ·  Sv. Vid: Sv. Vid

Anja Nared, Romana Mahne

31. nedelja med letom ned 31
8.00

10.00

Sv. Trojica

Fara

za žive in † farane
Neža Korošec, obl. (2. namen)
Ivan Zidar





Jana Škrlj, Albina Ponikvar

Majda in Tone Kljun
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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 Stanka Žgajnarja so darovali za svete maše: družna Kovačič 
(Brezovica) 1x, sestra Marija 1x, Dragica Okorn 1x, Ado Žgajnar 5x, Merc, Zabuk-
ovec 2x, Kraševec (Ulaka 10) 1x, Cvetko (Dolenje Jezero) 2x, Golob (Jeršanovo) 
1x, Korošec (Jeršanovo) 2x, brat Lojze, Milena in France z družinama 6x;

ob pogrebu Marije Marolt so darovali za svete maše: neimenovana 2x;

ob pogrebu Marije Rupar so darovali za svete maše: Janez Stražiščar 2x, Metka 
Tekavec (Ravne) 1x.

ob pogrebu Jožeta Hiti so darovali za svete maše: Otilija 2x, Tone in Dani 1x, 
Matej 1x, Malenski 1x, Sonja in Zdravko 1x, družina Zalar, Glina 1x, Levstik in Bar-
tol  2x.

Verska statistika
V mesecu avgustu smo se s krščanskim pogrebom poslovili od Stanka Žgajnarja 
iz Nove vasi 38 in Marije Marolt roj. Novak iz Velikega Vrha 23 iz župnije Bloke ter 
Jožeta Hitija iz Bočkovega 2a iz župnije Sv. Trojica.

Dar Božjega otroštva so prejeli: Urh Korošec iz Jeršič 1, župnija Sv. Vid, Viktorija 
Kraševec iz Studenca 12b, Tereza Lah iz Gline 8 in Jan Lovro Anzeljc iz Hudega 
Vrha 23, župnija Bloke.

Krstni zavetniki, prosite za vaše varovance pri Bogu!

Zakrament svetega zakona sta si v septembru v župnijski cerkvi sv. Vida podelila 
Gorazd Lah iz Bečajev in Alessandra roj. Lavrič Casscio iz Nove vasi. Zakoncema 
želimo obilo Božjega blagoslova na njuni skupni življenjski poti!

Romanje na Kurešček
V nedeljo, 26. septembra smo se nekateri župljani Sv. Vida in tudi nekaj pohod-
nikov-romarjev iz sosednjih župnij zbrali v vasi Osredek, na izhodišču tradicional-
nega peš romanja na Kurešček k Mariji Kraljici Miru. Pot nas je vodila najprej strmo 
navzdol v kanjon reke Iške, nato pa strmo navzgor skozi vas Bukovec, Krvavo  Peč 
in skozi mokrške gozdove do Marijine božje poti na Kureščku. Pred cerkvijo nas je 
pozdravil upravitelj tamkajšnje božje poti g. Anton Košir. Med mašo je v spoved-
nici podeljeval zakrament Božjega usmiljenja-svete spovedi. Duhovno in telesno 
okrepčani smo svoje korake, usmerili nazaj na izhodišče. Triurna pot nas je za 
nazaj popeljala skozi Iško b´dn - tolmune, ki si jih je izdolbla voda na svoji poti 
proti barju. V Osredku se nas je ostanek romarjev še ustavil na pijači pri Medenu, 
potem pa smo se zadovoljno odpeljali vsak proti svojemu domu. V imenu vseh 
romarjev se zahvaljujem g. Boštjanu Otoničarju za organizacijo pohoda.

župnik

Praznik vseh svetikov in molitve za rajne 
na pokopališčih
na ta dan se v bogoslužju spominjamo svetnikov, tako tistih, ki jih je kot take 
razglasila Cerkev in so omenjeni v koledarjih, kot tudi veliko večino vseh, ki so 
že dosegli poveličanje, ki sestavljajo poveličano Cerkev. Zato za nas kristjane to 
ni dan mrtvih, kot je zapisano v civilnem koledarju, ampak dan živih, saj veruje-
mo: če smo s Kristusom umrli bomo z njim tudi živeli. (prim.: Rim 6,8) Kristusova 
velikonočna skrivnost je temelj naše vere v večno življenje pri Bogu. Smisel praz-
novanja Vseh svetih in molitev za rajne je v vstajenju, večnem življenju. Samo če 
obstaja večno življenje, ima smisel moliti za rajne in se priporočati svetim.

Molitve za rajne na pokopališčih bodo po vseh mašah na sam praznih Vseh svetih   
in v soboto, 30. oktobra po mašah na pokopališčih podružničnih cerkva pri Sv. 
Juriju in v Otavah.

Vabljeni ste, da se udeležite molitev za rajne v čim večjem številu!

Molitev za beatifikacijo Antna Strleta

Sveti troedini Bog,

svojega služabnika Antona Strleta

si poklical, da Ti je kot duhovnik,

spovednik in bogoslovni učitelj

zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem

in obhajanjem evharistije

je spolnjeval svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«

se je popolnoma izročil

Jezusovemu in Marijinemu srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …)

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo

prištet med blažene.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Božji služabnik Anton Strle
20. oktober je dan, ko se je pred osemnajstimi leti s tega sveta v večnost preselil 
naš svetniški kandidat prof. dr. Anton Strle. Ob obletnici njegove smrti bo maša v 
njegovi rostni vasi Osredek v župniji Sveti Vid. Na Ljubljanskih žalah pa bo ob 19. 
uri tudi sveta maša, ki jo bo vodil nadškof msgr. Stanislav Zore. Vabljeni!

Kratek življenjepis:

Anton Strle se je rodil 21. 1.1915 v Osredku in je bil krščen v župnijski cerkvi Sv. 
Vida. 13. julija 1941 je imel v isti cerkvi novo mašo. Po posvečenju je med drugim 
deloval tudi v župniji Planina pri Rakeku. Komunistična oblast je v preprostem 
duhovniku zase videla smrtno grožnjo in ga v strahu dala trikrat zapreti. Kot 
zapornik je z drugimi duhovniki delal na Žalah pri gradnji blokov in v Medvodah 
pri gradnji elektrarne.

"Leta 1959 je prišel v Ljubljano in se naselil v svoji 'puščavniški' sobi nekdanjega 

VSI SVETI
slovesni in zapovedani 

praznik
pon 1

8.00
10.00
15.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

† Tekavec
za žive in † farane
za žive in † farane





Andraž Ponikvar, Klara Kostanjšek
Marta Zalar, Matej Mestek
Vladimira Kraševec, Bojana Zakrajšek

spomin vseh vernih rajnih tor 2
8.00

16.00
17.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

po namenu svetega očeta
v čast sv. duhu
za vse verne rajne

November 2021

Alojzijevišča, pod katerega streho je bila teološka fakulteta, in tam je ostal do 
smrti. Živel je zelo skromno. Dolgo si je sam kuhal enolončnice. Kar je dobival 
plače ali zatem pokojnine, je razdal v dobre namene, za knjige in za uboge. Pro-
fesor na teološki fakulteti je bil skoraj trideset let (1956–1984). Pri predavanjih 
se je pogosto tako razvnel, da je krilil z rokami in ga je božji ogenj kar dvigal. 
Profesor Strle je tudi ogromno pisal. Seznam njegovih del obsega 45 knjig in 
skript, 75 razprav, 100 člankov in 36 prevodov. Prevedel je odloke drugega va-
tikanskega cerkvenega zbora in jim dodal uvodna pojasnila. Za knjige Leto svet-
nikov je napisal obsežne razlage za Jezusove in Marijine praznike. Vsa leta je bil 
tudi v dušnem pastirstvu. Najprej v Planini pri Rakeku, zatem nekaj let po raznih 
župnijah v okolici Ljubljane, od marca 1966 pa je bil duhovni pomočnik v mestni 
župniji Sv. Trojice – pri uršulinkah, kjer je vsak dan maševal in spovedoval vse do 
svoje smrti. Kot mož globoke vere in molitve je bil moder duhovni voditelj in 
pred njegovo spovednico je bila vedno dolga vrsta. Še dan pred smrtjo je po svoji 
navadi 'hitel' k uršulinkam, čeprav je bil do kraja izčrpan. Plamen njegove svetilke 
je ugasnil v zgodnjem jutru 20. oktobra 2003." (Čuk S., Obletnica meseca, v: Ogn-
jišče (2015) 1, str. 48.)

Leta 2014 je bil izdan odlok o začetku škofijskega postopka za beatifikacijo. Pos-
tulator v postopku je bil p. Andrej Pirš. Letos je bil škofijski postopek zaključen. 
Nadaljni postopek poteka v Vatikanski Kongregaciji za zadeve svetnikov.

Formalne postopke bodo vodili uradniki na Kongregaciji, mi pa ne smemo čaka-
ti križem rok. Pomnožiti moramo svoje molitve in prinašati svoje potrebe pred 
Boga po priprošnji Božjega služabnika Antona Strleta, saj bo za srečen zaključek 
postopka potreben čudež na njegovo priprošnjo.

G. nadškof je na zaključku škofijskega dela postopka svoj govor končal: »Svetnikov 
ne dela Kongregacija za svetnike, svetniki prihajajo iz gorečih molitev vernikov, ki 
zaupajo v njihovo priprošnjo.«

V svojih potrebah in tudi v potrebah drugih in naših skupanosti se zato radi za-
tekajmo k b.sl. Antnou Strletu in tudi k ostalim slovenskim božjim služabnikom.

V soboto po obletnici njegovega rojstva za nebesa bomo v cerkvi Svetega Vida 
imeli v zahvalo zanj in za vse milosti, pa tudi v prošnjo za poživitev vere in milost 
spreobrnjenja molitev pred Najsvetejšim. Začeli bomo ob 15. uri in jo zaključili  z 
litanijami im mašo ob 18. uri. Rezervirajte si čas in pridite v Njegovo bližino.


