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Rožni venec - meditacija z Marijo
Meditacija je danes že kar modna beseda. Ponujajo nam jo na velikih reklamnih 
panojih, lahko jo najdemo na straneh svetovnega spleta, in če gledamo filmčke 
na youtubu, se moramo samo odločiti, kakšno meditacijo hočemo – tisto, ki jo 
vodi tibetanski mojster iz reklame, ali tisto, v katero nas popelje urednik kanala, 
katerega pravkar gledamo. 

Pretiravam? Ne!

Katoličani vsega tega ne potrebujemo. Ko so merili možganske valove dolgo-
letnih praktikantov transcendentalne meditacije in možganske valove žena, ki 
že desetletja molijo rožni venec, so prišli do spoznanja: katoličani tako kot drugi 
meditantje zlahka dosežejo alfa stanje, možganske valove, pri katerih se izostre-
no zavedajo sedanjosti. Tisti katoličani, ki že dolgo redno molijo rožni venec, pa 
zlahka vstopijo v theta stanje – v ozdravljajoče stanje globoke meditacije. Tudi 
druge oblike molitve podobno delujejo na možgane: kristjani imamo v rokah 
orodja večne modrosti, ki jih mnogi iščejo na Vzhodu. 

Poglejmo torej, kako se rožni venec spremeni v meditacijo. 

Najprej: rožni venec je ponavljajoča se molitev. Je molitev, pri kateri se vedno 
znova osredotočamo na iste, že znane besede  in sklope besed. Takšno ponavl-
janje pa je že samo po sebi osnovna meditativna tehnika. Umiri um, ga osredotoči, 
človek vstopi v »višja stanja zavesti«. Kaj lepšega, kot da to storimo z Marijo?

Rožni venec nekateri radi molijo med sprehodom in zdravamarijo vežejo na svoj 
korak. Vsak korak je korak v molitvi. Drugi spet molijo rožni venec sede in vežejo 
besede ali vrstice na dihanje ali celo na bitje srca. Oboje sta meditacijski tehniki, 
morda bi lahko govorili o zahtevnejši, napredni meditaciji. Pri molitvi velja, da naj 
vsakdo uporabi tisto telesno držo ali naravnanost, ki mu pomaga pri poglabljanju 
odnosa z Bogom. 

Še tretja prvina meditacije je tukaj: rožni venec je prepleten s »skrivnostmi«, s 
premišljevanjem momentov iz Jezusovega in Marijinega življenja. Med molitvijo 
lahko premišljujemo posamezne dogodke, ki nam jih pri molitvi predoča izročilo: 
dogodke iz Jezusovega otroštva, trpljenja in smrti ter vstajenja, v novejšem času 
pa tudi iz oznanjevanja. To je »meditacija« v pravem pomenu besede, latinsko 
»premišljevanje«. Tudi to je dragocena sestavina, izrazito molitvena, izrazito 
naša, katoliška. Seveda, vzporednice obstajajo … toda tukaj sploh niso tako 
pomembne. 

Kar tri velike meditativne dejavnike smo odkrili pri našem rožnem vencu! Dovolj 
da se odločimo za redno molitev? Toda pri tem smo se dotaknili le površja, k 
skrivnosti molitve so nas doslej usmerjali le drobni namigi. Naj bo za danes dovolj! 
Kajti o molitvi največ izve, kdor se odloči za – molitev!

Matej Leskovar 

Terezija Det. Jez., dev., c.uč. tor 1 19.00 Sv. Trojica starši Otoničar, Ulaka  

Angeli varuhi sre 2 8.30 Fara Matija in Jožica Marinček

Frančišek Borgia, red. čet 3 19.00 Fara Ivan Škrabec, obl.  bolniki
19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Frančišek Asiški, red. ust. pet 4 19.00 Sv. Vid Hiti, Osredek, 19. obl. in † Bečaj  bolniki
Fara: molitev pred Najsvetejšim od 20.00 do 23.00

Marija Favstina Kovalska, 
red.

sob 5 8.00
19.00

Sv. Jurij
Sv. Trojica

Lenarčič in Zalar
starši Nared




Sv. Tr.: Hrib.-Rožanče Bloke: Volčje Sv. Vid: Sv. Vid

Z. Korošec, M. Žgajnar

27. ned. med. letom
Bruno, ust. kartuzijanov 

ned 6 8.00
10.00

Sv. Vid 
Fara

† žup. Stane Gradišek, Ciril Brglez, Lojze Hostnik
žup. g. Makovec, Francka, Ivanka, Ivan




Manca Doles, Magda Doles
T. Kljun, B. Zakrajšek

Rožnovenska Mati Božja pon 7 19.00 Fara Janez in Ivanka Žnidaršič

Benedikta, dev., muč. tor 8 19.00 Sv. Trojica Franc Pintar, 3. obl.  

Abraham in Sara sre 9 8.30 Fara Anton Modic, obl.

Danilo, škof čet 10 18.00 Runarsko zaobljubljena Runarsko 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Janez XXIII., pp. pet 11 19.00 Sv. Vid Anton Lah, obl.

Maksimilijan Celjski, muč. sob 12 8.00
19.00

Sv. Vid 
Sv. Trojica

za uspešno zdravljenje
Marijan Košir, obl.




Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh Bloke: Sv. Duh Sv. Vid: Sv. Vid

M. Ponikvar, R. Žgajnar

28. ned. med. letom ned 13 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Marija, obl., in Henrik Doles
za žive in † farane




T. Kebe, M. Zalar
S. Rot, M. Ivančič

Kalist I., pp., muč. pon 14 19.00 Fara Anzeljc, Studenec 3 
Jožefa Palčič, 30. dan – odd.

Terezija Velika (Avilska), 
dev., cerkv. učiteljica

tor 15 19.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu za poživitev vere

Marjeta Marija Alacoque, red. sre 16 8.30 Fara Amalija Jerič

Ignacij Antiohijski, škof, muč. čet 17 18.00 Fara Franc Marolt, Zakraj 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Luka, evangelist pet 18 19.00 Otave Franc in Frančiška Stražiščar

 Pavel od Križa, duh. sob 19 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Ljudmila Korošec
v zahvalo za srečen porod




Sv. Tr.: Lepi V.–Bočk. Bloke: Ravnik Sv. Vid: Sv. Vid

M. Mestek, K. Šibec     Sv.Trojica: 22.00 - 7.30 nočna molitev

29. ned. med. l., misijonska
božji služab. Anton Strle, duh.

ned 20 8:00
10:00

Sv. Trojica
Fara

Otoničar – Centa
Marija Marolt, obl.




T. Kraševec, V. Jerič
B. Jerič, Majda Kljun

Uršula, dev. , muč. pon 21 19.00 Fara Anton Pirc, Metulje, obl.

Janez Pavel II., papež tor 22 19.00 Sv. Trojica Karel in Marija Mramor, Slugovo

Janez Kapistran, duh. sre 23 8.30 Fara Oražem, Runarsko

Anton Maria Claret, 
škof, red. just. 

čet 24 19.00 Fara Anton Drobnič 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Krizant in Daria, muč. pet 25 19.00 Sv. Vid starši Debeljak, obl.

Lucijan in Marcijan, muč. sob 26 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Draga Zakrajšek
Marijan in Anica Zalar




Sv. Tr.: Slug.–Malni Bloke: Hudi Vrh Sv. Vid: Sv. Vid

V. Štritof, G. Lah

30. ned. med. letom, 
žegnanjska, premik ure 

ned 27 8:00
10:00

Sv. Trojica
Fara

Neža Korošec
za žive in † farane




F. Seljak, I. Kucler
M. Kljun, J. Namre

pon 28 19.00 Velike Bloke za žive in † Bločane

Mihael Rua, duh., red. tor 29 19.00 Sv. Trojica Peter in Marija Kraševec, Ulaka, obl.

Marcel, muč. sre 30 8.30 Fara Stanislav Klančar  Sv. Tr.: Lovran. - Zales Bloke: Glina Sv. Vid: Sv. Vid

Volbenk (Bolfenk), škof čet 31 9.00
15.00

Sv. Jurij
Otave

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke
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Župnik: Simon Virant · 031 412 652

Srečate me lahko po vsaki sv. maši, ali me pokličite na tel. in se dogovorimo. 

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com

www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si

Zahvala
Če greste mimo župnišča po spodnji poti proti pokopališču greste tudi mimo 
župnijskega kozlca. V kozolcu boste opazili lepo skladovnico napravljenih drv, 
ki nas bodo grela v hladinih dneh. Da imamo v župnišču in cerkvi zagotovljeno 
toploto, gre zahvala vsem, ki darujete v pušico, posebej pa tudi faranom, ki so si 
vzeli čas in prišli  na prostovoljno"delovno akcijo". Vabim, da se jih s hvaležnos-
tjo spomnimo tudi v molitvi zanje in za njihove domače. Enako pa gre zahvala 
tudi župljanom Svetega Vida, ki ste pripeljali svoja drva za ogrevanje župnišča in 
cerkve in tudi tistim, ki ste že darovali v ta namen.

Duhovni pomislek
V koga ali kaj verujemo?

Nekaj pa mora biti. Kristjani pa verujemo v Nekoga, ki ga poznamo. Jezus Kristus, 
pravi Bog in človek, nam je razodel Očeta. Včasih so nam v Cerkvi predstavljali Boga, 
ki dobro plačuje in hudo kaznuje. In prijelo se nas je strahospoštovanje do nebeške-
ga Očeta. Sedaj ni več ne strahu ne spoštovanja ne do Božjega in ne do Očeta. Pa 
vendar človek živi v večnem strahu pred boleznimi, izgubo ekonomske varnosti, pred 
nemočjo in starostjo. Kdor ima Očeta, je vedno otrok pa naj ima še toliko gub na čelu. 
Izgubo Očeta in vere v posmrtno življenje pa sodobni človek nadomešča z uživanjem 
in izživljanjem. Križ v kotu hiše je nadomestilo ležišče za mačko ali psa, s katerimi tudi 
spi. Ob koncu, ko živali "uspavajo" pa jih dajo upepeliti v Avstrijo in žare postavijo na 
vidna mesta. 

Poživimo vero v Jezusa, saj nam je obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta.

Marica Marolt, Velike Bloke

Župnik svojemu kolegu: "Vedno se pripravljam na pridigo pozno v noč, potem pa 
ne morem zaspati." Kolega mu svetuje: "Preberi si katero prejšnjih pridig, pa boš 
zaspal."

"Nekaj bi vas rad vprašal," pravi dvomljivec duhovniku. "Kako bom v nebesih 
oblekel srajco čez krila?" Duhovnik: "Napačno vprašanje!" Vaš problem bo, kako 
pokriti klobuk čez vaše rožičke."

Starejši duhovnik svetuje mlademu kaplanu: "Če ti pridiga kdaj ne uspe, potem na 
koncu samo dodaj: Vaši škofje."

Ministrantski kviz
V soboto, 5. oktobra bo v Starem trgu pri Ložu potekal ministrantski kviz. 
Ministranti in vse dekanije se bodo med seboj pomerili v igranju nogometa in 
v poznavanju življenja Janeza Krstnika in svetegaJožefa ter njunega pomena za 
naš čas. Zmagovalna ekipa se bo nato udeležila škofijskega srečanja v Škofovih 
zavodih v Ljubljani.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu +Jožefe Palčič so darovali: a) za maše: sestrična Francka iz Otav (1x), 
Kraševec iz Jeršanovega (1x), Pircovi iz Metulj (1x), Milena Mišič (1x).
Ob pogrebu +Zofije Strle so darovali: a) za maše: Pavla Strle (1x), Vesna Strle (1x).

Dekanjiski molitveni dan za nove duhovne 
poklice  na Brezjah
bo v nedeljo, 20. oktobra. Sodelovali bomo z molitveno uro, z začetkom ob 15. 
uri (do 16-ih) Vsaka župnija pripavi del molitve. Tako bo župnija Bloke molila  4. 
desetko rožnega venca. Ob 16. uri se bo začela sveta maša, pri kateri bosta s 
prošnjami za vse potrebe sodelovali župniji Sveta Trojica in Sveti Vid. Odhod 
avtobua bo iz parkirišča pri kaplaniji (Fara) ob 12.45 uri. Prijave zbira ga. Martina 
Ivančič do 12.10., na tel. številki 031 652 458. Vabljeni vsi, ki bi radi preživelji lep, 
duhoven nedeljski popoldan na Brezjah in vam ni vseeno za prihodnost Cerkve v 
Sloveniji ter ste zato pripravljeni žrtvovati svoj dragoceni prosti čas.

Celodnevno češčenje pri Svetem Vidu
V soboto, 19.10. bomo imeli v župniji Sveti Vid dan "celodnevnega" češčenja 
Svetega Rešnjega Telesa. Začeli bomo s sveto mašo ob 9. uri dopoldan. K tej maši 
ste povabljeni vsi veroučenci, starši in birmanski botri. Molitev pred Najsvetejšim 
bo potekala do 12. ure. Med 10. in 11. uro pa boste imeli tudi priložnost za 
sveto spoved. S češčenjem bomo nadaljevali ob 18. uri in  zaključili z nedeljsko 
sveto mašo, ob 19. uri., ko bo iz naših src zadonela zahvalna pesem "Tebe Boga 
hvalimo".

Vsi, brez izjeme, ste prav lepo vabljeni, da pridete v navzočnost našega Gospoda 
Jezusa in se izročite v njegove roke. Morda bo to začetek nečesa novega...

Mladinc
Oktobra se začenja študentsko leto, z njim pa tudi mladinska skupina. Namenjena 
je predvsem raziskovanju verskih in družbenih tem na malo širši in drugačen način, 
seveda pa se poskrbi tudi za sproščeno vzdušje prek iger, filmov…  Vabljeni vsi, 
ki ste zaključili verouk, oziroma vas zanima druženje in skupno odkrivanje novih 
pogledov. Prvo srečanje bo v petek, 4. 10. 2019, ob 20.15 v župnišču pri Fari. Za 
morebitna vprašanja kontaktiraj številko 040 743 552 (Andraž Ponikvar).

Skavti
Gotovo si že videl ljudi v oranžnih srajcah, ki vsako leto prinesejo Luč miru iz 
Betlehema. Poleg takšnih projektov se ukvarjamo tudi z veščinami povezanimi 
z naravo, druženjem na poletnih taborih, in življenjem po načelih, ki družijo 
milijone mladih po vsem svetu. Če se nam želiš pridružiti ali pa te samo zanima 
kako in kaj, lahko prideš 12. 10. 2019 ob 15.30 pred kaplanijo v Stari trg, ali pa me 
kontaktiraš na številko 040 743 552 (Andraž Ponikvar).

Praznik vseh svetih
Letos bo nekoliko spremenjen urnik svetih maš za praznik vseh svetih. Ker je na 
območju župnij 5 pokopališč, bodo maše na pokopališčih podružničnih cerkva 
že v četrtek 31. 10., ko je tudi dela prosti dan. Tako bo sveta maša pri Sv. Juriju 
pri Cajnarjah v četrtek ob 9.uri in v Otavah ob 15.uri. Na sam praznični dan, 1.11. 
pa bodo svete maše: ob 10. uri pri Fari, ob 13. uri pri Sveti Trojici in ob 15. uri 
pri Svetem Vidu. Po vseh mašah bo tudi blagoslov pokopališč. Na večer pa ste 
povabljeni k molitvi rožnega veneca za duše v vicah. Pri Fari in pri Sv. Trojici se 
bomo k molitvi zbrali ob 17. uri, pri Svetem Vidu pa ob 18. uri.

Vabilo v ministrantske 
vrste
Dragi mladi obiskovalec svete maše! Si kdaj 
pomislil, kako je videti sveto mašo od blizu, 
kako je biti ob oltarju in pomagati duhovni-
ku pri maševanju? Si kdaj pomislil, da te 
morda želi imeti Jezus ob oltarju, da torej 
posataneš mašni strežnik ali ministrant? 
Želiš narediti nekaj lepega za Boga, za žup-
nijo, za župnika in tudi zase? Če si vsaj na 
eno vprašanje odgovoril z da, potem pridi 
kar pogumno v nedeljo pred sveto mašo 
v zakristijo in reci: "Tukaj sem. Rad bi bil 
ministrant". Z veseljem te bomo sprejeli k 
ministrantom. Na začetku ti ne bo treba, 
drugega kot samo opazovati druge min-
istrante kaj delajo, kasneje pa boš tudi ti 
dobil kakšno zadolžitev.

župnik

Prejemanje oznanil po pošti
Na srečanju ŽPS-ja smo prišli do dogovora, da se bodo od novembra naprej 
oznanila dobila v cerkvi. Na voljo bodo na zadnjo nedeljo v mesecu. Po pošti pa 
jih ne bomo več pošiljali, ker predolgo traja od časa, ko jih dam na pošto in ko jih 
vi lahko dobite domov. V prihodnosti pa načrtujemo spletno stran, kjer bo tudi 
dostop do oznanil. Hvala za razumevanje!

župnik

Pretekli dogodki
Mladi iz vseh treh župnij smo se odpravili v najbolj noro stično mladih do sedaj. 
Ob geslu "Tukaj sem, zgodi se" smo se pogovarjali o našem poslanstvu in sposob-
nosti služiti drugim. Poleg delavnic, pričevanj in maše, smo se sprostili z igranjem 
nogometa ter na končnem koncertu stična benda. Vtisi in občutki bitja več kot 
5000 mladih src v ritmu Stične bo grelo naša srca še v dolge zimske mesece.

David K.


