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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Junij 2021

Junij 2021

»Duhovništvo je ljubezen Jezusovega srca« 
(sv. Janez M. Vianney)

Justin, muč. tor 1 19.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  

Marcelin in Peter, muč. sre 2 7.30
19.00

Fara
Vel. Bloke

vsi † Škrabec
poljska maša

sv. Rešnje Telo in Kri
slovesni in zapovedani 

praznik
čet 3

19.00
17.30
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Ludvik Sernel, obl.
za žive in † farane
Tone Oražem, 5. obl.


 

obisk bolnikov

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke
Frančišek Caracciolo, red. 

ust.
pet 4 19.00 

19.00
Otave
Vel. Bloke

† Borštnik
za božji blagoslov v družini

 obisk bolnikov

Bonifacij, škof
1. sobota

sob 5
8.00
8.00

19.00

Sv. Vid
Fara
Fara

za ozdravitev družinskega debla
Pija Pakiž, 30. dan
Dušan Premrov, 7. dan





Sv. Tr.: Hiteno, Mram. pri Pajk., Sv. Trojica  ·  Bloke: Vel. Bloke 41...  ·  
Sv. Vid: Otave
16.00 Fara – spoved za starše prvoobhajancev

10. nedelja med letom ned 6
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Jožefa Klančar, obl.
za vse prvoobhajance
za žive in † farane

 



Manca in Magda Doles
Marija Ponikvar, Fani Seljak
Bojan Jerič, Silva Vertačnik

Robert, opat pon 7 17.30
19.00

Runarsko
Vel. Bloke

poljska maša
Franc in Ivana Marolt ter sorodniki

Medard, škof tor 8 19.00 Sv. Trojica župnik † Lojze Hostnik  

Primož in Felicijan, muč. sre 9 7.30
19.00

Fara
Osredek

v čast Materi Božji za zdravje
v čast sv. Primožu in Felicijanu za sosesko

Bogomil, škof čet 10 17.30
19.00

Ravne
Fara

poljska maša
Danijela Modic, obl.

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Srce Jezusovo
slovesni praznik

pet 11
19.00
17.30 
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Anton Kraševec
Alojzij Seljak
† iz družine Drobnič, Velike Bloke

Srce Marijino sob 12
8.00
8.00
9.00

19.00

Otave
Fara
Sv. Trojica
Metulje

† iz družine Zgonc
† Urhovi
bratje Košir
žegnanjska maša – za sosesko (nedeljska m.)


 


Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo  ·  Bloke: Studenec  ·  Sv. Vid: Otave

za branje beril poskrbi soseska Metulje

11. nedelja med letom
Anton Padovanski, cerk. uč.

ned 13
8.00
8.00

10.00
12.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Osredek

Vida Kocjančič                  (prvo sveto obhajilo)
Franc Intihar, obl.
za žive in † farane
žegnanjska maša – za sosesko

 




Teja Kebe, Marta Zalar
Rok Žgajnar, Tamara Kraševec
Majda Kljun, Tone Kljun
za branje beril poskrbi soseska Osredek

Valerij in Rufin, muč. pon 14 17.30
19.00

Otave
Vel. Bloke

poljska maša
Marija Drobnič, obl.

Vid, muč.
zavetnik župnijske cerkve

tor 15 19.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Milan Žnidaršič
Slavko Baraga, obl.

Beno, škof sre 16 9.00
19.00

Fara
Ravnik

poljska maša
poljska maša

Albert, duh. čet 17 17.30
19.00

Volčje
Fara

poljska maša
† Doles, Ravne 18

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Marko in Marcelijan, muč. pet 18
17.30 
19.00
19.00

Osredek
Otave
Vel. Bloke

poljska maša
v čast sv. Duhu
Marija in Jože Ponikvar, Vel. Bloke

Romuald, opat sob 19
8.00
8.00
9.00

19.00

Sv. Jurij
Sv. Trojica
Štrukljeva v.
Otave

Pepca Šivec in starši Šivec
Ciril in Frančiška Košir
poljska maša
France Zalar, obl. in starši Marija in France

 Sv. Tr.: Lovranovo, Zales, Rožanče  ·  Bloke: Runarsko  ·  Sv. Vid: Otave

12. nedelja med letom ned 20
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

starši Ponikvar in Anton Lah          (žeg. maša)
za žive in † farane
za domovino             od 9.30 – spovedovanje

 



Matej Mestek, Katja Šivec
Ivanka Kuclar, Jerca Žnidaršič
Vladimira Kraševec, Bojana Zakrajšek

Alojzij Gonzaga, red. pon 21
17.00
19.00
19.00

Sv. Urh
Sv. Vid
Fara

poljska maša
Alojzij Tekavec
Marija Rus, Loški Potok

Tomaž Moore in Janez 
Fisher, muč.

tor 22 17.30
19.00

Sv. Jurij
Sv. Trojica

poljska maša
za zdravje in božji blagoslov

Jožef Cafasso, duhovnik sre 23 9.00
18.00

Ravnik
Sv. Trojica

za odvrnitev toče
Anton Pirman, 30. dan

rojstvo Janeza Krstnika
slovesni praznik

čet 24 17.00
19.00

Studeno
Fara

poljska maša
družina Zgonec, Radlek 7

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Vilijem
dan državnosti

pet 25
10.00
19.00 
19.00

Žalostna G.
Otave
Vel. Bloke

zaobljubljena maša župnije Sv. Vid v čast MB
France Zalar, obl.
Tone Ponikvar

 Romanje na Žalostno Goro v župniji Preserje

Ciril Aleksandrijski, škof sob 26
8.00
8.00

19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Sv. Vid

† Otoničar, Koščak
Terezija Hiti
Metod Debeljak  (nedeljska maša in spoved)




Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Ravne  ·  Sv. Vid: Otave
Simona in Haris Kehonjič

Zakrament mašniškega posvečenja 
uvrščamo v skupino zakramentov 
služenja občestvu in poslanstva. 
Mašniško posvečenje je torej zakra-
ment, ki je določen za druge, za 
služenje drugim. Nihče ni posvečen 
le zase. Zakrament mašniškega 
posvečenja je neizbrisno znamenje, 
ki daje posebno moč in poslanstvo 
za služenje bratom in sestram v veri. 
Duhovnik more v moči zakramenta 
mašniškega posvečenja delovati 'v 
Kristusovi osebi' (lat. 'in persona Chris-
ti'). Ker duhovnik nima ničesar iz sebe, 
je predvsem služabnik. Vsak, ki prejme 
zakrament mašniškega posvečenja, ga 
prejme v moči Kristusove ljubezni in 

ga tudi živi ter uresničuje v ljubezni do 
svojih bratov in sester.

V mesecu juniju bomo obha-
jali tri slovesne praznike, ki nekako 
poglabljajo pomen duhovniškega 
poslanstva v Cerkvi. Praznik sv. Rešn-
jega telesa in krvi je praznik Jezusove 
navzočnosti v zakramentu sv. evharis-
tije. Sv. evharistija je za nas katoličane 
jedro in temelj našega duhovnega 
življenja, kjer se povezujemo v občest-
vo Cerkve, ki roma po poti v nebeško 
domovino, ki je naš končni cilj. Izraz 
evharistija izhaja iz grškega glagola 
eucharistein, ki pomeni zahvaljevati 
se. V zakramentu sv. evharistije je Kris-
tus v polnosti navzoč. Višek obhajanja 
sv. evharistije se zgodi v trenutku, ko 
se kruh spremeni v Jezusovo telo, vino 
pa v Njegovo kri. Ko duhovnik izgovori 
nad kruhom posvetilne besede To 
je moje telo in nad vinom To je moja 
kri. To so torej besede, ki nam vedno 
znova prinašajo svežino in življenje. 
To je trenutek, ko Bog stopi med nas 
s svojim mirom, zaupanjem, ljubeznijo 
in srčnostjo za premagovanje težav in 
trpljenja. Bog tako prihaja med nas po 
posvečenih duhovnikovih rokah in v 
neizmerni moči zakramenta mašniške-
ga posvečenja. Kristus je pri zadnji 
večerji zaupal svoji Cerkvi to poslanst-
vo kot "spomin svoje smrti in svojega 
vstajenja: zakrament dobrotljivosti, 
znamenje edinosti, vez ljubezni, ve-
likonočno gostijo, v kateri se prejema 
Kristus, duša napolnjuje z milostjo in 
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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

Maša za domovino
Ob 30. letnici naše države Slovenije se bomo Bogu zahvalili za dar samostojnosti 
in neodvisnosti. Posebej bomo v ta namen, darovali sveto mašo pri Fari na Blo-
kah. Ob tej priložnosti bomo med mašo v vseh župnijah blagoslovili nove sloven-
ske zastave, ki bodo potem ostale v cerkvah na primernem kraju.

Vabim vas, da pridete k maši za domovino v čim večjem številu, da bi vsi skupaj 
prosili za tako potrebno složnost, spravo in sodelovanje v naši domovini.

Žegnanjske maše
bodo od tega meseca tudi na podružnicah. Zaradi prvega obhajila bo žegnanjska 
sveta maša v Metuljah v soboto, 12. 6. ob 19. uri in v Osredku v nedeljo, 13. 6. 
ob 12. uri. Pri Svetem Vidu bo 20. junija ob 8. uri. V nedeljo 27. 6. bo ob 8. uri 
žegnanjska maša v Otavah in ob 10. uri v Studenem na Blokah.

Prosim vas, da se pripravijo cerkve, prezračijo ža dan prej in da se uredi vse po-
trebno za sveto mašo. Obenem tudi želim, da se sami pravočasno organizirate za 
branje beril, najbolje da se za to dogovorite že kak dan prej. Enako se dogovorite 
s pevci. Tudi za ozvočenje želim, da poskrbite sami. Zvočnik in mikrofon lahko kak 
dan prej po dogovoru dobite v župnišču pri Fari. 

Prosim vas tudi za razumevaje, če žegnanje ne bo ravno v nedeljo, ker ni mogoče 
biti na dveh krajih istočasno.

Maše med tednom
Vsak maša je neizmerni dragoceni 
božji dar, ker nas povezuje z Bogom, 
ker se vsakič obnavlja Kristusova dar-
itev, ker smo deležni njegovega Bož-
jega življenja. Vrhunec svete maše je 
prejem svetega obhajijla, na katerega 
moramo biti seveda ustrezno pripravl-
jeni. Opažam, da marsikdo, ki pride k 
maši, ne gre k obhajilu. Sprašujem se, 
zakaj je tako. Kaj ni ravno prejeti sveto 
Rešnje telo nekaj največjega? Seveda ne smemo k obhajilu, če ni vere v Njegovo 
navzočnost ali če smo v velikem grehu. Ampak če drži to slednje, je potrebno čim 
prej priti k zakramentu svete spovedi, da si pridobimo nazaj posvečujočo milost. 
Med vami župljeni je tudi več mlajših upokojencev. Zakaj ne bi svoj čas namenili 
tudi za ta neizmerno dragoceni božji dar in vsaj en dan tudi med tednom prišli k 
sveti maši? Ne zametujmo tega božjega daru. Sedaj po koroni je čas, da ponovno 
poživimo svojo vero in svoje zakramentalno življenje.

Verska statistika
V preteklem mesecu maju smo v župniji Bloke v cerkveno občestvo s podelitvijo 
svetega krsta sprejeli Julijo Knavs z Runarskega. 

S krščanskim pogrebom pa smo se v župniji Bloke poslovili od Pije Pakiž doma iz 
Raven 22 in od Dušana Premrova z Gline 1. V župniji Sv. Trojica smo se s krščanskim 
pogrebom poslovili od Antona Pirmana z Mramorovega pri Pajkovem 1.

Spovedovanje
Obiskanost zakrementa svete spovedi je pokazatelj živosti kristjanove vere.

Ker v času korone ni bilo toliko priložnosti za sveto spoved, bo v župniji Bloke 
priložnost za prejem zakramenta sprave v nedeljo, 20. 6. od 9.30 ure naprej. 
Spovednik Branko Setnikar bo spovedoval tudi med sveto mašo. Za vse starše 
prvoobhajancev bo priložnost za spoved v župnijski cerkvi na Blokah v soboto, 
5.6. od 16. ure naprej. Pri Svetem Vidu pa bo spovedovanje v soboto, 26. 6. z 
začetkom pol ure pred začetkom nedeljske maše in naprej.

Spominjam vas na dolžnost 
vsakega kristjana, da gre k 
sveti spovedi vsaj enkrat na 
leto. Spoved je neizmerni 
božji dar, ki nam izbriše vse 
kar se slabega nabere v naših 
medsebojnih odnosih in v 
odnosu do samega sebe, in 
predvsem do Boga. Spoved 
je tudi velika priložnosti za nov začetek, je Božja pomoč v boju zoper sile zla, ki 
nas hočejo oddaljiti od občestva z Bogom, z zakoncem, z otroci, starši, s Cerkvijo 
(župnijo) in končno od samega sebe.

Poljske maše
Ko ste po njivah in domačih gredah posadili in posejali poljščine in druge rastline, 
se bomo sedaj obrnili še na Stvarnika, kajti "On zagrinja nebo z oblaki, zemlji pri-
pravlja dež, daje, da raste trava po gorah, rastline, da služijo človeku;" (Ps 147,8) V 
želji, da bi bile poljske maše bolj obiskane, bodo letos v glavnem ob 17.30 uri, da 
se jih boste mogli udeležiti v večjem številu. Naj bo vaša udeležba in sodelovaje 
pri maši izraz vaše vere in zaupanja v božjo pomoč. tudi v vsakdanjih stvareh in 
potrebah.

Prvo sveto obhajilo
bodo veroučenci tretjega in nekateri iz drugega razreda v župniji Bloke in Sveta 
Trojica prejeli v nedeljo, 6. junija med mašo. Po maši bo tudi procesija Svetega 
Rešnjega Telesa, med katero bodo proobhajanci posipali cvetje pri oltarčkih. Ker 
bo vse skupaj nekoliko podaljšalo praznovanje bomo s sveto mašo pri Sveti Trojici 
pričeli ob 7.45 in pri Fari ob 10.15. Prosim vas za postavitev oltarčkov ob poti, kjer 
gre procesija.

V vidovski fari bomo imeli prvo sveto obhajilo v nedeljo, 13. junija z običajnim 
začetkom ob 8. uri. Prav tako bo 6. junija Telovska procesija. 

nam daje poroštvo prihodnje slave" 
(Koncilski odloki, B 47). Vsemu temu 
pa sledi Jezusovo ljubeče naročilo To 
delajte v moj spomin. Kot katoličani 
imamo odgovorno nalogo, da vedno 
in povsod izvršujemo to Kristusovo 
oporoko s svojo besedo in življenjem. 
V tesni povezanosti s praznikom sv. 
Rešnjega telesa in krvi je prav gotovo 
praznik Jezusovega srca, ki ga obha-
jamo osem dni kasneje. Praznik skuša 
prodreti v globino Kristusove skrivnos-
ti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa ve-
lika dela v naše odrešenje, posebno še 
Kristusova daritev na križu. »Na križu 
je pokazal kako brezmejna je njegova 
ljubezen do nas,« zapiše diakon Bošt-
jan Dolinšek, »saj nam je odprl celo 
svoje srce. Njegovo srce je postalo izvir 
milosti«. To je tista Ljubezen, ki je prev-
zela človeško naravo in nas v Kristusu 
začela ljubiti tudi s človeškim srcem, 
ki je bilo na koncu prebodeno na križu 
in iz katerega »sta pritekli kri in voda« 
(prim. Jn 19,34). Zato ta vir ljubezni 
ne bo nikoli več usahnil, saj se nadal-
juje v poslanstvu tistih, ki jih je Jezus 
osvojil z ljubeznijo Srca – duhovnikih. 
Prav duhovniki smo prvi poklicani, da 
se upodabljamo po Jezusovem Srcu in 
v moči tega izvršujemo svoje poslanst-
vo za druge, kot nas spodbuja papež 
Frančišek s čudovitimi besedami: 
»Biti duhovnik po Kristusovem srcu 
pomeni odeti se z Njim do te mere, da 
pridobimo njegovo čutenje«. Najlepši 
zgled te drže nam je lahko apostol 
Janez, ki se je naslonil na Jezusove 
prsi (prim. Jn 13, 15; 21, 20) in tudi mi 
iz Srca črpamo moč za svoje delo in 
življenje. Tesna povezanost z Jezuso-
vim Srcem nam daje moč in pogum 

v tekmi ter boju, ki nas v svetu čaka. 
Vsekakor lahko računam na priprošnjo 
in pomoč dveh velikih zgledov, kat-
erih praznik obhajamo 29. junija, sv. 
apostolov Petra in Pavla. Peter, ribič 
iz Betsajde ob Genezareškem jezeru, 
po Jezusovem klicu postane ribič 
ljudi in kot vrhovni pastir vodi Cerkev 
in zaupano mu Božje ljudstvo. Svoje 
življenje je sklenil z največjim dokazom 
ljubezni do Kristusa – mučeništvom. 
Pavel, izdelovalec šotorov iz Tarza, 
goreč farizej in poznavalec judovstva 
ter neizprosen preganjalec Jezusovih 
učencev, po spreobrnjenju na poti 
v Damask doživi novo rojstvo. Pos-
tane orodje, ki ga Jezus pošlje med 
pogane in prehodi velik del takratne 
rimske države ter oznanja evangelij. 
V času cesarja Nerona leta 67. izroči 
svoje življenje Kristusu z mučeniško 
smrtjo, ki ji lahko pripnem Pavlove 
besede »Dober boj sem izbojeval, tek 
dokončal, vero ohranil« (2 Tim 4,7). 
Prav na praznik sv. apostolov Petra 
in Pavla škofje podeljujejo zakrament 
mašniškega posvečenja. V obeh, Petru 
in Pavlu, se je človeško na skrivnosten 
način prepletlo s Kristusovim, da sta 
mogla v svojem življenju kar najbolje 
uresničiti poslanstvo za katerega ju je 
Kristus izbral. To pa je vsekakor lahko 
čudovit model za vsakega, ki je prejel 
zakrament mašniškega posvečenja, da 
se uresničuje v tistem za kar ga je Kris-
tus osvojil, navdušil in poslal v svet, 
kajti »duhovniška služba je zame nekaj 
najlepšega. Že v svoji mladosti sem 
razmišljal, da bi opravljal tak poklic, 
da bi lahko veliko dobrega naredil za 
ljudi« (msgr. Alojz Uran).

Branko Setnikar

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Terezije Hiti so še darovali za svete maše: Ivan Rupar z družino (Vel. 
Lašče) 1x, Milka Rupar (Vrh, Rute) 1x, Agica in Frenk Gradišar (Ulaka) 1x, Metka in 
Vinko (Lož) 1x, družina Lah in Zakrajšek (Glina) 1x.

Ob pogrebu Pije Pakiž so darovali za svete maše: družina Nagode 2x, Anica To-
polovec (Šentjernej) 1x, družina Knavs (Ravne) 1x, vaščani iz Raven 3x, prijateljica 
z družino 3x, sodelavka 1x.

Ob pogrebu Antona Pirmana so darovali za svete maše: trojiški pevci 2x, družina 
Zalar (Glina) 5x, Anzeljc (Mali Log) 1x, Koprivc Fani (Lavrica) 1x, brat Jože Pirman 
(Turjak) 4x, Mihaela (Rakek) 1x, družina Korošec (Jeršanovo) 2x.

Ob pogrebu Dušana Premrova so darovali svojci za gregorijanske maše.

Za pokojno Marijo Zalar (ž. Sv. Vid) od katere smo se poslovili marca so še darov-
ali 2 sveti maši družina Franceta Hitija iz Amerike in 160eur za cerkev.

Oddani mašni nameni
Dušan Premrov gregorijanske maše.

13. nedelja med letom ned 27
8.00
8.00

10.00
19.00

Otave
Sv. Trojica
Studeno
Fara

žegnanska maša – za sosesko
starši Zakrajšek, Lepi Vrh
žegnanska maša – za sosesko
za žive in † farane

 




za branje beril poskrbi soseska Otave
Marija Hiti, Lara Hiti
za branje beril poskrbi soseska Studeno
Martina Ivančič, Jože Namre

Irenej, škof in muč. pon 28
17.30
19.00
19.00

Sv. Duh
Fara
Sv. Vid

poljska maša
Drago, France in vsi † z Runarskega
Ivana Stražiščar

Peter in Pavel, apostola
slovesni praznik

tor 29 17.30
19.00

Studenec
Sv. Trojica

poljska maša
Marija Žgajnar, obl.  ob 9. uri bo v ljubljanski stolnici mašniško posvečenje

prvi rimski mučenci sre 30 17.30
19.00

Ulaka
Fara

poljska maša
Dušan Premrov, 30. dan

Junij 2021


