– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · junij 2020 –
Marija Mati Cerkve,
binkoštni ponedeljek

pon

1

17.30 Sv. Urh
19.00 Sv. Duh

poljska maša
poljska maša

Marcelin in Peter, muč.

tor

2

9.00 Fara
20.00 Sv. Trojica

poljska maša (Nova vas)
v čast Sv. Duhu

Janez XXIII., papež

sre

3

7.30 Fara
9.00 Sv. Jurij

Frančišek Caracciolo,
red. ust.

čet

4

9.00 Runarsko
20.00 Fara

poljska maša
Amalija Simčič, 7. obl.



obisk bolnikov
20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Igor, knez

pet

5

9.00 Ravne
20.00 Sv. Vid

poljska maša
Anton Kraševec, Ponikve, obl.

obisk bolnikov

Norbert, škof
kvaterna sobota

sob

6

8.00 Sv. Trojica
19.00 Sv. Vid

Milan Žnidaršič, obl.
Slavko Baraga, obl.

SVETA TROJICA

ned

7

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
France in Ivana Marolt, obl.







Medard, škof

pon

8

9.00 Sv. Trojica
poljska maša
20.00 Velike Bloke Viktor Meden st. in Marija Meden, obl.

Primož in Felicijan,
mučenca

tor

Bogumil, škof

sre

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

čet

11

16.30 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid
20.00 Fara

za zdravje in božji blagoslov
† družina Otoničar in Zalar
za žive in † farane

Eskil, muč.

pet

12

9.00 Ravnik
20.00 Sv. Vid

poljska maša
† Hiti, Koščak in Doles
Ciril in Frančiška Košir, obl.
poljska maša
na čast sv. Jožefu za duhovnike in nove d. p.,
po maši procesija




Sv. Tr.: Slug., Malni




Katja Šivec, Vika Štritof
Ana Jakopin, Marija Jakopin

9
10

7.30 Fara
19.00 Osredek
7.30 Fara

Sv. Tr.: Polše., Zaw

Bloke: Studeno

Marta Zalar, Matej Mestek

Junij 2020

Albina Ponikvar, Andraž Ponikvar
Jan Ponikvar, Ana Premrov

Politika&Mediji vs. Povest o dobrih ljudeh

Martin in Marija Mah

sob

13

8.00 Sv. Vid
9.30 Metulje
19.00 Sv. Trojica

11. NEDELJA MED LETOM

ned

14

8.00 Sv. Vid
10.00 Fara

za žive in † farane, po maši procesija
Ludvik Sernel, obl., po maši procesija

Vid, mučenec

pon

15

19.00 Fara
20.00 Sv. Vid

Marija in Jože Miklavčič, Veliki Vrh
Vida Kocjančič

16
17
18

9.00 Ravne
20.00 Sv. Trojica

zaobljubljena maša
v zahvalo

9.00 Volčje
20.00 Fara

poljska maša
Franc Hrbljan, obl.

Beno, škof

tor

Albert, duhovnik

sre

Marko in Marcelijan, muč.

čet

Srce Jezusovo

pet

19

18.30 Otave
20.00 Fara

France Zalar, obl. in starši Marija in France
France, Tinca in brat France Ivančič

Srce Marijino

sob

20

8.00 Sv. Trojica
19.00 Sv. Vid

Miran Otoničar, Sleme
Vida Hribljan, Tavžlje, obl.

12. NEDELJA MED LETOM

ned

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
Franc Grže, obl.

Pavlin, škof

pon

20.00 Fara

Tone Oražem

Agripina, mučenka

tor

Rojstvo Janeza Krstnika

sre

21
22
23
24

Vilijem, opat
Dan državnosti

čet

25

10.00 Podpeč; Ž. G. zaobljubljena maša ž. Sveti Vid, v čast M.B.
20.00 Fara
Rafael Ivančič, obl.

Jožefmaria Escrivá,
ust. Opus Dei

pet

26

9.00 Ravnik
20.00 Otave

Ema Krška, knjeginja

sob

27

Od Stare zaveze in od grških filozofov naprej vemo, da močna vznemirjenost,
močna želja, nagnjenje k spopadu potrebujejo nadzor uma in moralnega zakona. Če strasti prepustimo glavno vlogo, zagotovo pride do popačene zaznave
sočloveka in sveta, prej ali slej tudi do krivičnih in zlih dejanj.

Bloke: Topol

Sv. Vid: Osredek

Klara Kostajnšek, Helena Primožič

† Bašelj
20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Ulaka, Sleme

Bloke: Metulje

Sv. Vid: Osredek

Gorazd Lah, Barbara Lah
Janez Kraševec, Irena Kraševec
Tone Drobnič, Sonja Drobnič

Danijel Kraševec
za zdravje
20.30–21.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

za odvrnitev toče
Jože Mahne, obl. in vsi † Mahne, Župeno 3
Fran Dobravec, obl.



Sv. Tr.: Andrejčje,
Gradiško, Štorovo

19.00 Sv. Vid

za dušno in telesno zdravje





Robert Lah, Anton Lah

Tomaž Tekavec, obl.
za žive in † farane

8.00 Sv. Trojica

13. NEDELJA MED LETOM

ned

28

8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Peter in Pavel, apostola

pon

29

18.30 Otave
20.00 Studenec

za poglobitev vere, upanja in ljubezni
poljska maša

Prvi rimski mučenci

tor

30

9.00 Ravne
20.00 Sv. Trojica

v čast sv. Filipu in Jakobu
Jure in Djuro Šutalo

Bloke: Nova vas 1-20 Sv. Vid: Osredek

Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
Matej Drobnič, Diana

Politična strast je tako kot vsaka druga strast: sama po sebi še ni zlo, le moralne
presoje ne sme zamegliti. Če je v določeni skupnosti vodilna politična strast – in
kar naprej le ona –, je ta skupnost venomer v psihološkem stanju državljanske
vojne. Politika neha biti umetnost vodenja k skupnemu dobremu in se skrči na
(samo)uničujočo dinamiko spopada.
V Sloveniji ob koncu koronavirusne krize obstaja velika nevarnost, da bo zaradi
politične strasti prišlo do močno popačene zaznave sedanjega trenutka.

ni maše doma
7.30 Fara
19.00 Studeno

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Sv. Vid: Osredek

† Hren
v čast Primožu in Felicijanu za sosesko

Anton Padovanski, red,
cerkveni učitelj

7.30 Fara

OZNANILA

Jože in Marjeta Rudolf, Vel. Bloke 28
poljska maša

Koronavirusna kriza je namreč napisala čudovito povest o dobrih ljudeh. V času
preizkušnje s koronavirusom je ogromno ljudi pokazalo visoko raven odgovornosti in dostojnosti, nekateri tudi nepričakovano junaštvo. Vse to je velik moralni
kapital za naprej. Ob dobrih ljudeh se človeku poveča ponos, v tej deželi počuti
se varnega, tudi veselega, preizkušenj, ki še pridejo nad narodni kolektiv, se manj
boji ali pa sploh ne.
Žal pa politično sektaštvo, ki je zaobjelo tudi mnoge slovenske medije, povesti
o dobrih ljudeh ne pusti, da bi se povedala. Pogled nekaterih, ki so kakšni od
politični ideologij vdani kot goreč vernik svojemu božanstvu, je opijanjen in zdivjan do mere, da trenutne povesti o dobrih ljudeh niti ni sposoben videti.
Ni še prepozno. Povest o dobrih ljudeh se še ni odpeljala mimo. Brzdajmo politično strast, berimo in poslušajmo zgodbo, ki se je pravkar zgodila!
Sočustvujmo z onimi, ki so v tej pandemiji izgubili koga najdražjih. Pustimo,
da bolniki povedo, kaj so dali skozi. Z velikim spoštovanjem nato poslušajmo
zdravstvene delavce; tako one v skafandrih, ki so se na intenzivni negi borili za
življenje obolelih, kot one v menedžmentu, ki so se morali znajti z malo sredstvi
in sprejemati nelahke odločitve. Zahvalimo se odgovornim iz različnih ustanov in
uprav, ki so ukrepali profesionalno in pogumno; denimo, uradnikom, ki so sprejeli odločitev za odpoved Bocellijevega koncerta. Spomnimo se naših Primorcev,
saj se je ravno Primorska izkazala za tamponsko cono, ki je verjetno preprečila,
da bi se epidemija, ki je imela epicenter v sosednji severni Italiji, močneje razširila
med nas. Povest o dobrih ljudeh, ki je velik narodni moralni kapital za naprej, smo
nenazadnje vsi mi, navadni ljudje, ki smo z odgovornostjo za skupno dobro ždeli
v karanteni.
Branko Cestnik Blog

· 1 ·

Oddani mašni nameni

V preteklem mesecu sem oddal naslednje mašne namene:
Mirko Marolt 5x, Jožefa Palčič 2x, Rozalija Palčič 1x, Urbas Milka 4x, Amalija
Zalar 2x, Rezka Plos 1x, za spravo v družini 1x, za vrnitev k veri 1x, † Čampa 1x,
starši Prezelj 1x, Drago Karol Ponikvar 2x, Ivanka Pirc 7x, Milan Dondič 6x, Danijel
Kraševec 6x.

Verska statistika

Zakramentalno življenje se po izolaciji počasi vrača v cerkve, vendar je vse skupaj
še zelo "v povojih". Imeli smo en sam krst pri Svetem Vidu, kjer smo krstili Nika
Nareda od Svetega Vida. Pričakujem, da bom v naslednjih mesecih imel dovolj
"dela" (tudi s tisim zakramentom, ki pride pred krstom) .

Prazniki, poljske maše in godovi v juniju

Velikonočne praznike smo pustili za seboj in v tem mesecu imamo tri velike Gospodove slovesne praznike med letom: Sveto Trojico (župnijska cerkev), Rešnje
telo in kri (zapovedan praznik) procesija z Rešnjim telesom bo po nedeljskih
mašah v soboto 13. in nedeljo 14. junija, ter Srce Jezusovo; potem pa še dva svetniška slovesna praznika Janeza Krstnika (Studeno) ter Petra in Pavla (Studenec).
Naj nam vsi ti prazniki služijo za orientacijske točke in spodbudo za poglabljanje
vere. Kot je to na podeželskih župnijah v navadi, pa bomo ta mesec imeli tudi poljske maše. Pri teh mašah prosimo Boga za blagoslov pri delu, za dobro letino, za
varstvo pred naravnimi nesrečami, za primerno vreme. Blagoslovimo tudi vodo
in sol, s katerimi lahko potem blagoslovite svoje domove, njive, travnike, vrtove,
gozdove, hleve, pašnike … Vaše delo in trud je en del, drugi del pa je, da vse tisto,
na kar ne morete vplivati v molitvi in blagoslavljanju izročate v Božje roke.

vsekakor pa do nedelje 14. 6. prinesete v župnišče.
Če me ne bo doma, ko boste prišli, jih pustite v župnišču pri Fari pri spodnjih zadnjih vratih. Vsekakor pa
pozvonite, da se vidimo, če bom doma. Najbolj gotovo pa me lahko dobite po vsaki sveti maši, h katerim
ni več zabranjeno priti. Tudi Vidovski veroučenci
me lahko dobite v glavnem po svetih mašah.
Se bomo pa dobili v tednu od 15. do
19. junija po posameznih skupinah,
po urniku kot ste hodili k verouku. V
tem času boste šli k zakramentu svete
spovedi in tudi spričevala boste takrat
dobili. Vsekakor pa velja: ne pozabite na
molitev in obisk svete maše tudi med
počitnicami!

Birmanci

Imamo nov datum birme. Birma bo za vse tri župnije v soboto, 26. septembra,
tako da se birmanska devetnevnica začne v četrtek 17. septembra, srečanje škofa
Antona Jamnika z birmanci in člani ŽPS-ja (še starega) pa bo v sredo, 23. septembra. Glede ure birme in srečanj se bomo še dogovorili. Vse župljane vabim, da
svoje molitve in tudi kakšne neprijetnosti, trpljenja, ki jih prinese življenje, kot
male žrtvice namenite tudi našim birmancem in tudi botrom, da se bodo zavedali
svoje odgoronosti biti jim v zgled in oporo.

Žegnanja

Ker (v času, ko pišem oznanila) še velja uredba 1,5 m medsebojne razdalje pri
bogoslužjih, bi bilo težko zagotoviti prostor vsem, ki bi želeli priti k žegnanjskim
mašam. Zato teh maš do preklica te uredbe ne bo. Bomo pa z njimi pričeli takoj,
ko in če bo ta uredba odpravljena. Sicer pa tudi še velja, da se pri bogoslužjih nosi
zaščitne maske, razkužuje roke, se ne rokuje. Vabim vas tudi, da tisti, ki preventivno še ne želite priti k maši v nedeljo, da pridete k maši med tednom.

Odprtost cerkva

Nekateri ste že opazili, da je župnijska cerkev na Blokah kar veliko odprta. Razumem strah nekaterih župnikov pred nepridipravi, ki nimajo čistih namenov in
imajo zato cerkve zaradi le-teh čez dan zaklenjene. Kljub temu sam tvegam in
pustim cerkev pri Fari odprto, ker si mislim, da pravzaprav v njej ni nič takšnega
kar bi se komu "splačalo" vzeti. (Upam, da se ne motim.) Zato pa vas, vse poštene
vabim, da izkoristite to odprtost cerkvenih vrat in ko greste na pokopališče pri
Fari, zavijte vsaj na kratko še v ta naš "Božji hram". Prinesite svoje prošnje, molitve in zahvale pred Vsemogočnega, navzočega v tabernaklju!

Romanje v Medžugorje

Ker je romanje v tednu po veliki noči odpadlo bomo v to Marijino mesto poromali
v času od 3. do 5. septembra. Morda je še kakšno mesto na avtobusu prosto.
Pokličite ga. Barbaro Brus na 040 569 261.

Na cerkvi
Svetega Duha
je poškodovan
omet.

Zamenjava peči v župnišču pri Fari

Foto: bloke.si

Konec meseca pa praznuje tudi naša domovina in na ta praznik se pripravljamo
predvsem tako, da nanjo kličemo Božji blagoslov. Kristjani smo za domovino
odgovorni tudi z molitvijo! Na ta dan bomo z župnijo Sveti Vid poromali k Mariji
na Žalostno goro pri Podpeči, seveda pa se nam lahko pridružite tudi župljani
ostalih dveh župnij. Če bo lepo vreme, gremo lahko tudi s kolesi.

Zaključek veroučnega leta

Naša srečevanja so bila prekinjena od prve polovice meseca marca. V tem času
je bilo moč priti do katehez na župnijski spletni strani. Nekateri ste najbrž kaj
spremljali. Verjamem, da je bilo za koga tudi odveč, ker ste imeli skupaj s starši že
s šolo veliko dela (ali pa se vam je vsaj tako zdelo ). Vsekakor pa je za uspešen
zaključek potrebno, da imate veroučenci lepo izpolnjene naloge do časa, ko smo
še imeli skupen verouk in tudi čimveč liturgičnih listkov nalepljenih v zvezek in
izpolnjene odgovore ob vprašanjih. Tisti otroci in mladi, ki pa ste delali naloge,
tudi v času, ko ni bilo verouka pa boste v spričevalo dobili posebno pohvalo.

Po menda 40ih letih bomo zamenjali peč, s katero se ogreva tudi cerkev. Tudi
nova peč bo na drva, ker pa se zgodi, da duhovnika kdaj več dni ni doma, ali
pride kaj drugega, bo peč imela možnost kurjenja pelet. Te se lahko v zalogovnik natrese in so za več dni. Seveda se bo vgradilo tudi zalogovnike za vodo. Po
predračunu bo vse skupaj stalo približno 16.000 eur. Vabim vas, da prispevate po
svojih zmožnostih. Bo pa v prihodnosti potrebno tudi zamenjati okna v župnišču,
da bo manj toplotne izgube. Čimprej bo treba tudi popraviti omet na turnu podružne cerkve Svetega Duha. Je namreč nevarno odstopil in se lahko vsak čas
zruši na novo streho. Zato sosesko Svetega Duha vabim, da darujete v ta namen.
Najboje je, da svoj dar nakažete na TRR župnije Bloke, ki je objavljen na internetni
strani in kot namen napišete: "obnova, Sveti Duh". Ali pa prinesete meni osebno.
Pri svetem Vidu pa smo sedaj preskrbljeni tako z drvmi (ki jih je veliko ostalo
zaradi epidemije) kot tudi z kurilnim oljem, ki smo ga kupili v teh dneh, ko so bile
cene precej nižje kot navadno. Bomo pa v poletnih mesecih obnovili kapelico
v pokopališkem obzidju, dimnik na župnišču, ki je v nevarnosti, da se podre in
popravili del fasade (pod napuščem).

Župnik: Simon Virant · 031 412 652

Učitelj: "Žal vam moram priznati, da je vaš sin Vlado najslabši učenec v razredu! Je
tudi nemiren in nepazljiv. Najhuje pa je to, da celo šolsko leto ni niti enkrat manjkal!"

Srečate me lahko po vsaki sv. maši.
Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com

Prosim vas, da izpolnjene in podpisane delovne in liturgične zvezke, čimprej,

Možakar stopi v trgovino in pravi: "Dve steklenici piva, pa brž ker se mi mudi!" – "Kaj
tako vpijete," odvrne prodajalka, "saj nisem gluha! S smetano ali brez?"

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