– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · oktober 2020 –
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7
8
9

Marija Favstina, red.
teden za življenje

pon

Bruno, ust. kartuzijanov

tor

Rožnovenska Mati Božja

sre

Pelagija, spokornica

čet

Abraham in Sara,
svetopisemski očak in žena

pet

Florencij, muč.

sob

10

8.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid

Peter in Marija Kraševec, obl.
Anica Strle, obl.

28. NEDELJA MED LETOM

ned

11

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za vse uslišane molitve
za žive in † farane
Jože in Boris Kovačič

Maksimiljan Celjski, muč.

pon

18.00 Fara

Marija Lipovec, obl.

Koloman, muč.

tor

18.00 Sv. Trojica

za zdravje, božje varstvo in pomoč

Kalist I., p.p.

sre

Terezija Avilska

čet

Marjeta, red.

pet

Ignacij Antiohijski, šk., muč.

sob

29. NEDELJA MED LETOM
mis. nedelja, pri mašah bo
nabirka za misijone

ned

Pavel od Križa, duh.

pon

Irena (Mira), muč.
smrtni dan B. sl. Antona Strleta

tor

Uršula, muč.

sre

Janez Pavel II., papež

čet

Janez Kapistran, duh.

pet

Anton M. Klaret, škof
(zimski čas)

sob

30. NEDELJA MED LETOM

ned

Lucijan, muč.

pon

Sabina Avilska, muč.

tor

Simon in Juda Tadej, ap.

sre

Ermelinda, dev.

čet

Marcel, muč.

pet

Volbenk, škof
dan reformacije (d. p. d.)

sob

31

VSI SVETI
slovesni zapovedani
praznik

ned

spomin vernih rajnih

pon

12
13
14
15
16

18.00 Fara
19.00 Fara

Jožef Marolt, 7. d.
Anton in Ivanka Pirc

18.00 Sv. Trojica

v čast Sv. Duhu

7.30 Fara
18.00 Fara



OZNANILA

18.30 slavilna molitev

Janez in Marija Zgonc, Radlek 7
Ivan Škrabec, obl.

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

18.00 Velike Bloke Meden Viktor
18.00 Otave
Franc in Frančiška Stražiščar

7.30 Fara
18.00 Fara

/11.30 krst







Sv. Tr.: Slugovo, Malni · Bloke: Hudi Vrh · Sv. Vid: Cajnarje
po maši bo pri Svetem Vidu sestanek s samo Vidovskim ŽPSjem

Oktober 2020

Magda Doles, Teja Kebe
Fani Seljak, Ivanka Kuclar
Jože Namre, Urša Ulčar

Misijonski mesec

za novokrščenko Izabelo
Franci, obl. in Dana Anzeljc, Studenec

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

18.00 Velike Bloke živi in † Bločani
18.00 Otave
France in Marija Zalar in sin France

17

8.00 Fara
16.00 Sv. Vid
18.00 Sv. Trojica

Franc Pintar, 4. obl., Studenec
Slavko Baraga in starši (sklep celod. češčenja)
Marjan Košir, obl.



Sv. Tr.: Ulaka, Sleme · Bloke: Glina · Sv. Vid: Cajnarje

18

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Marija in Jože Strle
Ljudmila Kraševec, 20. obl.
za žive in † farane





Marta Zalar, Matej Mestek
Jerca Žnidaršič, Marija Hiti
Mira Ponikvar, Helena Knavs

18.00 Fara

Marija Marolt, obl.

18.00 Sv. Trojica

v zahvalo za 90 let življenja

19
20
21
22
23

7.30 Fara
18.00 Fara

 po maši trojiški ŽPS

družina Turk, Pintar in Skale
Rozalija in France Usenik

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

18.00 Velike Bloke Anton Drobnič
18.00 Otave
v čast Sv. Duhu

24

8.00 Sv. Vid
18.00 Fara

† iz družine Bečaj in † iz druž. Hiti, Osredek
Jože in † Namre, Nova vas



Sv. Tr.: Andrej., Grad., Štorovo · Bloke: Nemška v. · Sv. Vid: Cajnarje
Sv. Tr.: celonočno češčenje: od 22. do 7.30 ure

25

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

† starši Debeljak
za žive in † farane
† Lenarčič





Katja Šivec, Vika Štritof
Lara Hiti, Sonja Kraševec
Simon Korenjak, Meta Korenjak

26
27
28
29
30

18.00 Velike Bloke Anton Modic, obl., Vel. Bloke
18.00 Sv. Trojica
7.30 Fara

župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Neža Korošec, obl.
Amalija Jerič

18.00 Fara

Franc Zakrajšek, obl.

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

18.00 Fara
18.00 Sv. Vid

Angela Kranjc
za dušno in telesno zdravje

10.00 Sv. Jurij
16.00 Otave
18.00 Fara

za dušno in telesno zdravje
† rodbina Modic in Lavrič



Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi Vrh · Bloke: Studeno · Sv. Vid: Cajnarje

1

8.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

za žive in † farane
† Tekavec in Kovačič, Slugovo
Marija Korenjak, obl.





Haris, Simona Petra Kehonjič
Lovro Ponikvar, Lenart Ponikvar
Rok Korenjak, Vlasta Korenjak

2

17.00 Sv. Trojica
18.00 Sv. Vid
18.00 Fara

za verne duše v vicah
za verne duše v vicah
po papeževem namenu

Temeljni razlog misijonskega dela Cerkve je,
da bi spoznali Jezusa, da bi po Jezusu spoznali Očeta in Svetega Duha in Boga častili kot
stvarnika in odrešenika.
Oznanilo evangelija pride iz zahvale in
hvaležnosti, iz globoke zavesti, da je vse
zastonjski dar in če smo vse zastonj prejeli, je
samo po sebi umevno, da bi to tudi delili. Tisti,
ki je spoznal božji dar, ga bo ljubil in se trudil,
da bi ga vedno bolj spoznaval, in bolj, ko ga bo
spoznaval, bolj ga bo ljubil; bolj ga bo ljubil,
bolj ga bo želel deliti. Misijonarji (pomislimo
na naše misijonarje na Madagaskarju ali drugje po svetu) nam s svojim delom in zgledom
kažejo, da so se odrekli življenjskim koristim
in so se razdali; mnogi zaradi svojega trdega
dela izgubijo zdravje, ga pustijo v deželah
med ljudstvi, kjer so delovali. Po podatkih agencije Fides je bilo v letu 2019 po
svetu ubitih 29 misijonarjev, osemnajst duhovnikov, en diakon, dva redovnika,
dve sestri in šest laikov misijonarjev. Med tem, ko je bilo v letu 2018 ubitih 40
misijonarjev. Misijonarji potrebujejo našo molitev, povezanost, solidarnost in
podporo.
[x\
Vesela novica odrešenja ne sme zamreti na naših ustnicah. Papež Frančišek je
letošnjemu pismu za misijonsko nedeljo dal naslov iz preroka Izaija (6,8) “Tukaj
sem, pošlji mene!”, ki je odgovor na Božje vprašanje preroku: “Koga naj pošljem?”
Najlažje se je izogniti soočenju s tem vprašanjem; tisti pa, ki se odloči, da bo sledil
Jezusu, na kateri koli način, bo izkusil neizmerno radost, da je za življenje sveta
prispeval zaklad svoje vere. Poslani pa smo na različne načine!
[x\
Dediščina, ki jo prinaša Božji Sin, ni namenjena sama sebi, temveč je namenjena
za odrešenje vseh ljudi. To pa pomeni tudi za nas, da imamo široko srce, odprto
do bližnjega, tudi če je drugačen, in sicer zato, da bi ga dosegel Kristus. Božja
beseda nas vabi k univerzalnosti, širokosti, odprtosti.
iz pridige p. Martina Kmeteca
(celotna pridiga je obljavljena na spletni strani misijonskega središča Slovenije)
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Verska statistika

Misel ob misijonski nedelji

V preteklem mesecu smo podelili zakrament sv. krsta malemu Gabrijelu Žgajnarju iz Topola (ž. Bloke).

S krščanskim pogrebom pa smo se poslovili od Jožefa Marolta iz Velikega Vrha.
Maši zanj bosta pri Fari v ponedeljek, 5. 10., ob 18. uri in v četrtek, 5. 11., prav
tako ob 18. uri.

Pospravljanje drv pri Svetem Vidu

Ko razmišljam o naši barki, ki nosi ime Cerkev, kar smo in naj bi bili vsi, ki smo
krščeni, se mi pojavi vprašanje, koliko smo kristjani danes sploh verni. Logično
bi bilo, da bi bil vsak kristjan tudi veren. Veren v smislu, da veruje vse, kar izpoveduje v veroizpovedi. Toda glede na raziskave, glede na versko prakso, lahko
vidimo, da sicer, ko je potrebno, pred duhovnikom, ko potrebujemo zakramente
vse potrdimo, kar v veroizpovedi izrekamo, a tako malo to svojo vero pokažemo
tudi navzven. Res je, da je vera osebna stvar, ni pa zasebna. Zdi se mi pomembno,
da znamo vero deliti z drugimi. Ne da bi hoteli kogarkoli prepričevati v resničnost
katoliške vere v Boga. Ne da bi hoteli kogarkoli spreobrniti. To prepustimo Bogu!
Gre samo za to, da bi imeli pogum in veselje pred drugimi povedati svojo izkušnjo vere. (Npr. da poveš, kaj ti pomeni znamenje križa, ko se pokrižaš, zakaj
to narediš.) Ni potrebno iti v tuje dežele, med ljudi, ki še niso slišali za Kristusa.
Učimo se deliti vero in tudi svoje dvome v svojih družinah in nato tudi drugje. Deljena izkušnja vere, tudi dvomov v veri nas potrjuje, krepi v njej. Vidimo, da nismo
sami. Danes bi bilo potrebno, da bi bolj kot kadarkoli prej postajali misijonarji,
oznanjevalci, pričevalci. Bog daj, da bi bilo to res!

Obnove

Vabilo v ministrantske vrste

Nova peč v župnišču

Obnova prvega oltarja v Ravnah poteka od začetka poletja in bo po besedah
restavratorja končana do konca oktobra. Pri Svetem Vidu je na novo zasijala
kapelica v obzidju pokopališča. Na praznik Marijinega vnebovzetja jo je po maši
blagoslovil g. Branko. Hvala predvsem Silvi, ki se je zavzela za obnovo in Katji, ki
je "vzela v roke" podobo brezmadežne device Marije. Obnovljen je tudi pokopališki križ, za kar gre zahvala predvsem Dolesovim iz Jeršič. Naj nam bodo vse
te podobe, kapelice, križi, cerkve, zvoniki znamenja, da na tem svetu nismo sami,
da je z nami in nad nami še Nekdo, ki daje vsem zemeljskim stvarem in našemu
življenju svoje mesto, pomen in vrednost. Pokrižajmo se, ko gremo mimo teh
svetih podob, da bomo deležni Božjega miru, zaupanja, blagoslova!

Zakramet svete birme pa so v soboto, 26. septembra po rokah pomožnega
ljubljanskega škofa dr. Antona Jamnika prejeli: v župnijski cerkvi svetega Mihaela pri Fari: Knavs Klara, Pavčič Alen, Zgonc Jan, Zabukovec Petra, Šarc Lili,
Šarc Blaž, Štrukelj Aljaž, Knavs Ahac, Korenjak Patrik, Koščak Andraž, Kunc Špela,
Ris Lea; v cerkvi svete Trojice: Ponikvar Neža, Kostajnšek Juš in Skender Hana
in v cerkvi svetega Vida: Mahmutovič Lan Žan, Macuka Jernej, Bavdek Vid, Rek
Tia, Otoničar Jure, Strle Ana Marija, Mahmutovič Damir, Bavdek Gal, Mahne Žan,
Rek Ren, Zgonc Lara, Lah Kaja Katarina in Otoničar Simona. Vsem birmancem
želimo, da bi v življenju dobro "unovčili" darove svetega Duha. Hvala vsem, ki ste
darovali za svete maše za birmance. Skupaj z duhovnim pomočnikom sva že med
devetdnevnico in pri birmi darovala deset svetih maš za birmance. Ostalo je še
sedem maš v ta namen. Vse te bom moral najbrž oddati naprej.

V začetku meseca septembra smo v župnišču pri Fari vgradili novo peč za centralno ogrevanje. Peč podjetja Centrometal deluje na drva in tudi na pelete. Slednje
predvsem v primeru, ko me več dni ne bo doma, a bo kljub temu v župnišču potekal verouk in druga srečanja. Na peč sta vezana tudi dva tisoč petsto litrska hranilnika tople vode. Ta omogočata konstantno temperaturo skozi daljši časovni
interval. Tako ne bo treba nalagati peči vsake dve ali tri ure, kot je bilo to do
sedaj. Tako kot je bilo to že prej, bo tudi še naprej peč ogrevala tudi cerkev. Treba
pa je razumeti, da tu ne gre za to da bo v cerkvi pozimi 15 stopinj, ampak samo
toliko, da se ublaži mraz. Na sistem se bo priklopilo tudi že obstoječo toplotno
črpalko, ki pa je bila prepožrešna za veliko, s kamna grajeno župnišče. Bo pa lahko
prišla prav za prehodna obdobja. Hvala vsem, ki ste darovali za novo peč in vsem,
ki ste prišli napravljat drva za v peč. Upam, da jih bo sedaj dovolj za kar nekaj
časa, saj jih je poln kozolec. Veliko je tudi še lanskih. Prav tako hvala vsem, ki ste
organizirali delavno akcijo in ki ste prišli pospravljat drva k Svetemu Vidu. Tako,
da smo tudi tam pripravljeni na zimo. So pa tam tudi že naročena drva za naprej.

Ena od zelo pomembnih služb v cerkvi je služba ministranta ali mašnega strežnika. Strežba pri oltarju je čast in zaupanje, ki ti ga izkaže duhovnik. Ministrant služi
ne samo duhovniku, ampak Jezusu samemu. Ministrant, ki se zaveda pomembnosti svojega poslanstva in ki zato službo odgovorno opravlja, pripomore k
lepoti in k globljemu doživetju bogoslužja vseh navzočih vernikov. S tem dela za
Boga, za njegovo Kraljestvo. Dečki in deklice, ki bi želeli postati ministrantje in
ministrantke ali ste to že vabim na srečanje. Pri Fari smo prvo srečanje že imeli v
soboto, 3. oktobra, krajše vaje pa bomo skupaj za nove in stare ministrante imeli
po nedeljskih mašah. Pri svetem Vidu bo imel vaje gospod Branko. Prvič se boste
z njim dobili v soboto, 24. 10., ob 10. uri.

Vabilo k molitvi rožega venca

Mesec oktober je mesec, ko naj bi na novo odkrili ali pa poživili molitev rožnega
venca. Sam rad molim to molitev, ker je preprosta, ker se čutim po njej blizu Bogu,
ker me pomirja, ker mi vliva zaupanja, vrača vedrino. Kot pravi soboški škof Peter
Štumf smo nenehno v skušnjavi po ležernosti, občutkih nezmožnosti in nemoči
ter obupanosti. To nas peha v beganje v osamo in privatnost. Rožni venec pa je
vztrajanje v boju proti tem skušnjavam. Z njo je podobno kot s športno dejavnostjo. Ko pričneš, moraš vztrajati tri mesece. Če uspeš, potem
zlahka ne nehaš, ker vaja postane potreba. Rožni venec je
najprej naša pot po Mariji k Jezusu. Vendar je tudi
pot do mene samega. V tej molitvi prepoznavam svoje duhovno
stanje, spoznavam možnosti
poslanstva, oziroma dobivam
voljo, da sploh kaj hočem
napraviti.

Delovna akcija pri Fari 2020
Obnovljena križ in kapelica pri Svetem Vidu

Vsako seme kali, če ga vržemo v zemljo
in vsaka molitev je uslišana, če je povemo Gospodu.
Marica Marolt, Velike Bloke

Da bi nam šlo bolje,
nam škof Peter
svetuje, da tudi
Mater Marijo
prosimo, da
moli z nami.

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

Zlaganje drv z ene … 			
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