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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Julij 2021

Julij 2021

Vse najboljše!
Draga Slovenija!

Konec junija si praznovala trideseto obletnico svojega rojstva. Čeprav so o tebi 
razmišlali in upali naši predniki, ki so stoletja živeli pod tujimi gospodarji, pa je bilo 
tvoje rojstvo presenečenje za vse. Kdo bi še deset, pet let pred teboj razmišljal, 
da se bo tvoje rojstvo zgodilo tako kmalu? A vendar si potem tudi zaradi ugodnih 
zgodovinskih okoliščin lahko ugledala luč sveta!

Danes pod tvojim okriljem živimo ljudje, ki nas je duh časa potegnil v smer preti-
ranega individualizma. Pa ne samo nas, ampak kar večino sveta. Vse preveč izgu-
bljamo čut za skupno dobro! Vredno je predvsem tisto, kar pomaga predvsem 
meni, da dosežem svoje cilje, karkoli že so. Drugi mi je pomemben in potreben 
toliko, kolikor mi lahko pomaga uresničiti moje načrte, moje cilje, moje želje.

Slovenija, ob tvojem rojstnem dnevu ti želim, da bi se tvoji prebivalci vsaj malo 
odklopili od pretiranega individualizma, da ne iskali samo in izključno sebe, 
ampak da bi mogli iti tudi preko tega, da bi si znali vzeti čas za dugega, zastonj, 
brez pričakovanja kakršnekoli "koristi". Tako bo življenje v tebi Slovenija postalo 
zopet vsaj znosno, če že ne tudi lepo.

Bog te živi Slovenija!

župnik

Estera, svetopisemska žena čet 1 17.30
19.00

Veliki Vrh
Fara

poljska maša
Jože Lah in vsi Mestkovi

 obisk bolnikov
19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Ptujskogorska Mati Božja pet 2 19.00 
19.00

Otave
Fara

Alojzija Mahne, Župeno 2
Rafael Ivančič, 10. obl.

 obisk bolnikov

Tomaž, apostol sob 3
8.00
8.00
9.30

Sv. Vid
Sv. Trojica
Metulje

za srečen porod
za zdravje, srečno vožnjo in blagoslov pri d.
poljska maša

 Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Veliki Vrh  ·  Sv. Vid: Cajnarje

14. nedelja med letom
Izseljenska nedelja

Urh, škof
ned 4

8.00
10.00
10.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Urh
Studenec
Fara

Alojz Kovačič, obl.
žegnanjska maša - za sosesko
žegnanjska maša - za sosesko
za žive in † farane

 




Gorazd in Barbara Lah
za branje beril poskrbi soseska Sv. Urha
za branje beril poskrbi soseska Studenca
Urša in Gregor Ulčar

Ciril in Metod, slovanska 
apostola, slovesni praznik

pon 5 maša drugje

Marija Goretti, muč. tor 6 18.00
19.00

Fara
Sv. Trojica

Zofija Lužar, 30. dan
v čast Sv. Duhu

 

Peter To Rot, muč. sre 7 maša drugje

Gregor Grassi, škof čet 8 19.00 Fara Angela Hitij, 6. obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Avguštin Rong, muč. pet 9 19.00 
19.00

Otave
Vel. Bloke

v zahvalo in dober namen
starši Meden, Marija in Viktor

Amalija, red. sob 10
8.00
8.00

19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Vel. Bloke

starši in bratje Milavec, Studeno (Postojna)
starši Tehovnik in Matej
za pobite Bločane

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

15. nedelja med letom ned 11
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

sestri Anica Zloselj in Stanka Bizjak, Il. Bistr.
za žive in † farane
Ivanka Perušek, obl.

 



Robert in Anton Lah
Sonja in Klemen Kraševec
Mira Ponikvar, Helena Knavs

Mohor in Fortunat, muč. pon 12 19.00 Fara Albina in starši Perušek

Henrik Kralj tor 13 19.00 Sv. Trojica Marija Škrlj in Rotovi

Božidar, škof sre 14 7.30 Fara Franc Grže, obl.

Bonaventura, škof, c. učitelj čet 15 19.00 Fara Alojz Marolt, obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Karmelska Mati Božja pet 16 19.00 
19.00

Otave
Fara

župnika Ciril in Stane
Magdalena Hribar, obl., Studenec

Aleš, spokornik sob 17 8.00
8.00

Sv. Vid
Otave

rodbina Rudolf (Koščaki)
+ Turšič in Kovačič

 Sv. Tr.: Andrejčje, Gradiško, Štorovo  ·  Bloke: duhovska soseska 
Sv. Vid: Cajnarje

16. nedelja med letom ned 18
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Milan Otoničar, Sleme
† Zakrajšek, Škufče

 



Domen in Mihaela Kosmač
Lovro in Lenart Ponikvar
Simon in Meta Korenjak

Arsenij, puščavnik pon 19 19.00 Fara France Pavčič

Marjeta Antiohijska, muč. tor 20 19.00 Sv. Trojica družina Jaklič, Ravnik

Lovrenc, duhovnik, cerk. uč. sre 21 7.30 Fara Jakob in Angela Ponikvar, Nova vas

Marija Magdalena, sp. žena čet 22 19.00 Fara
Ado Tomc, ZDA
Ivan Zidar, 30. dan

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Brigita Švedska, red. pet 23 19.00 
19.00

Otave
Vel. Bloke

Simon Drašler
za duše v vicah

Krištof, muč. sob 24 8.00
8.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Alojzij Tekavec in Sebastian
Terezija Hiti

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

17. nedelja med letom
Jakob starejši, apostol ned 25

8.00
10.00
10.00

Sv. Trojica
Štrukjeva v.
Fara

živi in + Jeršanovci
žegnanjska maša - za sosesko
za žive in † farane

 



Rok Kraševec, Kaja Kraševec
za branje beril poskrbi soseska Štrukljeve vasi
Rok in Vlasta Korenjak

Joahim in Ana, starši D. M. pon 26 maša drugje

Gorazd, Kliment, Sava in dr. 
učenci sv. Cirila in Metoda

tor 27 maša drugje

Viktor I., papež sre 28 maša drugje

Marija in Marta, Lazarjevi 
sestri

čet 29 maša drugje 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Peter Krizolog, škof in c. uč. pet 30  19.00 Otave vsi † iz družine Rot

Ignacij Lojolski, ustanovitelj 
jezuitov

sob 31 8.00 Sv. Jurij starši Šivec in Pepca  Sv. Tr.: Hiteno, Mramorovo, Sv. Trojica  ·  Bloke: Hudi Vrh 
Sv. Vid: Cajnarje
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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 Dušana Premrova so darovali za svete maše: Valerija Žabka 1x

Ob pogrebu Terezije Hiti so darovali za svete maše: družina Virant (Kozarišče) 
1x, družina Meden (Rakek) 1x

Ob pogrebu Antona Pirmana so darovali za svete maše: Marija Mršek 1x

Ob pogrebu Zofije Lužar so darovali za svete maše: vaščani Velikega Vrha 1x, 
domači 1x, Anica in Martin (Runarsko) 1x, družina Lužar (Cerknica) 1x, družina 
Kljun (Studeno) 1x, Anica in Martina (Runarsko) 1x, družina Močnik (Vel. Bloke) 1x

Ob pogrebu Amalije Mišič so darovali za svete maše: Grže (Nemška vas) 1x, 
Draga in Valerija Mazij (Cerknica) 1x

Ob pogrebu Ivana Zidarja so darovali za svete maše: Grže (Nemška vas) 3x

Verska statistika
S krščanskim pogrebom smo se poslovili od Zofije Lužar z Velikega Vrha 10, od 
Amalije Mišič iz Nove vasi 2 in od Ivana Zidarja (Škrabče).

Dar Božjega otroštva je v nedeljo, 27. 6. v cerkvi sv. nadangela Mihaela prejela 
Gaja Mazij iz Velikih Blok.

Zakrament svetega zakona sta si v juniju v Vipavskem Križu podelila Barbara 
Brus in Janez Petek. Zakoncema želimo obilo Božjega blagoslova na njuni skup-
ni življenjski poti!

Prvič pa so Jezusa v sveti hostiji prejeli Gabrijel Macuka, Anej Turšič in Ina Štri-
tof iz Vidovske fare, Ula Kraševec, Viktorija Kraševec in Tone Ponikvar iz Tro-
jiške fare in v župniji Bloke: Aleks Kraševec, Blaž Lah Majkič, Gašper Milavec, 
Urban Milavec, Neli Ožbolt, Samo Pavčič, Nejc Petrovčič, Nejc Poljančič.

Bog daj otrokom in njihovim staršem trdno in osebno vero in veselje do svete 
evharistije!

Poletna gospodarska dela
Kot ste morda že opazili je v Blokški 
župnijski cerkvi v mesecu juniju na 
novo zasijal stranski oltar, posvečen 
Materi Božji (Brezmadežna). Vse 
oltarje v cerkvi je leta 1892 napravil 
ugledni ljubljanski kamnosek Alo-
jzij Vodnik. Od takrat se je na njih 
nabralo precej umazanije, kar se 
kaže v sivini kipov in ostalih delov 
oltarja. Sedaj, ko je stranski oltar 
očiščen, je razlika med prejšnjim 
in sedanjim stanjem očitna. Zato 
predlagam, da očistimo in popravi-
mo še vse ostale kamnite oltarje 
in prižnico. Prispevek 50 eur na 
družino (ali na hišo) bo več kot za-
dostoval za vse skupaj. V poletnih 
mesecih bomo poleg tega temelji-
to očistili orgle. Pri tem nam bo po-
magal g. Brane Košir iz Sodražice. 
V župniji Sveta trojica bomo dobili 
nove orgle za župnijsko cerkev, 
pri Sv. Vidu pa bomo izvedli nekaj 
manjših popravil na župnijski cerkvi 
in na župnišču. Tudi zvonik cerkve 
Sv. Duha bo konec poletja prišel na 
vrsto za popravilo. V podružnični 
cerkvi v Ravnah pa bomo zaključili s 
popravilom stanskih oltarjev.

mu angel pomaga razrešiti njegovo težko 
zagato: »Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje 
žene; kar je spočela, je namreč od Svetega 
Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, 
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« 
(Mt 1,20-21). Njegov odgovor je bil tako-
jšen: »Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor 
mu je naročil Gospodov angel« (Mt 1,24). 
S poslušnostjo je premagal svojo dramo in 
rešil Marijo.

V drugih sanjah je angel ukazal Jožefu: 
»Vstani, vzemi dete in njegovo mater in 
béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; 
Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umo-
ril” (Mt 2,13). Jožef je brez omahovanja 
ubogal, ne da bi se vpraševal o težavah, 
ki jim bo šel naproti: »Vstal je, ponoči vzel 
dete in njegovo mater ter se umaknil v 
Egipt. Tam je bil do Herodove smrti« (Mt 
2,14-15).

V Egiptu je Jožef z zaupanjem in potrpežljivostjo čakal na sporočilo, ki mu ga je 
obljubil angel, naj se vrne v svojo deželo. Brž ko mu je Božji poslanec v tretjih san-
jah, potem ko ga je obvestil, da so pomrli tisti, ki so skušali umoriti otroka, ukazal, 
naj vstaje, vzame s seboj otroka in njegovo mater in se vrne v Izraelovo deželo 
(prim. Mt 2,19-20), je še enkrat brez oklevanja ubogal: »Vstal je, vzel otroka in 
njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo« (Mt 2,21).

Toda med potjo nazaj, »ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega 
očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen – bilo četrtič, ko se je to 
zgodilo – in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, 
ki se imenuje Nazaret« (Mt 2,22-23).

Evangelist Luka pa poroča, da se je Jožef lotil dolge in neprijetne poti iz Nazareta 
v Betlehem po ukazu cesarja Avgusta, ki se je nanašal na popis prebivalstva, da 
bi se popisal v svojem mestu. In ravno v teh okoliščinah se je rodil Jezus (prim. 
2,1-7) in bil kot vsi otroci vpisan v matično knjigo.

Sv. Luka še posebej skrbno poudarja, da sta Jezusova starše spolnjevala vse 
predpise postave: obredi Jezusove obreze, Marijinega očiščevanja po porodu, 
darovanje prvorojenca Bogu (prim. 2,21-24).[15]

V vseh okoliščinah življenja je Jožef znal izgovarjati svoj »fiat« kot Marija ob 
oznanjenju in Jezus v Getsemaniju.

Jožef je v svoji vlogi glave družine naučil Jezusa biti podrejen staršem (prim. Lk 
2,51) v skladu z Božjo zapovedjo (prim. 2 Mz 20,12).

V skritosti Nazareta, v Jožefovi šoli se je Jezus naučil izpolnjevati Očetovo voljo. 
Ta volja je postala njegova vsakdanja jed (prim. Jn 4,34). Tudi v najtežjem trenutku 
svojega življenja, ki ga je doživel v Getsemaniju, je raje izpolnil Očetovo voljo in ne 
svoje[16] in postal »pokoren do smrti […] na križu« (Flp 2,8). Zato pisec Pisma He-
brejcem zaključuje, da se je Jezus »iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti« (5,8).

Iz vseh teh dogodkov je razvidno, da je Jožefa »Bog poklical, da bi neposredno 
služil Jezusovi osebi in poslanstvu z izvrševanjem svojega očetovstva. Prav na ta 
način je v polnosti časov sodeloval pri veliki skrivnosti odrešenja in je v resnici 
služabnik odrešenja.«[17]

Oratorij
"Originalen. sem", je geslo letošnjega oratorija. Na letošnjem oratoriju bomo 
spoznali, da je mogoče postati svetnik, tudi če se ukvarjaš z računalništvom, rad 
hodiš v gore in si obut v superge. Lansko leto za blaženega razglašeni Carlo Acutis 
je resda umrl mlad (15 let) a je imel modrost, ki prekaša skoraj vsakega odrasle-
ga. Obenem pa je bil, kot namigujejo zgornje trditve čisto "navaden" fant. Ob 
spoznavanju njegovega življenja, njegovih misli in vsega tistega, za kar je živel, se 
bomo tudi sami skušali navzeti nekaj njegovega navdušenja za vrednote vedožel-
nosti, zmernosti, evharistije, dobrosrčnosti in veselega pričakovanja večnosti.

Oratorij bo potekal pri Sveti Trojici v zadnjem tednu avgusta, ko boste otroci že 
malo naveličani počitnic. Zato ne oklevajte s prijavami. Prijavnice boste dobili v 
župnijskih cerkvah. Toplo vabljeni tudi vsi že utečeni animatorji in posebej še vsi, 
ki bi se letos v njihove vrste vključili prvič in posebej tisti, ki ste bili lansko leto 
pri birmi in ste letos končali 9. razred ali 1. letnik. Oratorij je lepa priložnost za 
nabiranje novih izkušenj vodenja, organizacije, razvoj talentov, grajenje skupnos-
ti, prijateljstva, učenje sodelovanja in dela v skupini.

Se vidimo na oratorijskih pripravah!

Lani je bilo na oratoriju veselo

Zaključek verouka in podelitev spričeval
je bil sladek tudi zaradi palačink, ki smo si jih privoščili v tednu med 14. in 18. juni-
jem. Že en teden prej smo v zakrametu svete spovedi pustili Jezusu, da je očistil 
naše duše "duhovne nesnage", da bi mogli v poljetje vstopiti boljši, in predvsem 
pripravljeni narediti veliko dobrega in koristnega ne samo sebi, ampak tudi dru-
gim. Ne pozabimo na Jezusa, ki nas tudi v teh poletnih mesecih, vsako nedeljo 
pričakuje in vabi, da pridemo k njemu, se srečamo z njim pri sveti maši. Posebej 
to njegovo vabilo velja odraslim, staršem in vsem, ki ste med tednom vpeti v 
službene in druge obveznosti. Naj bo poletje za vse tudi priložnost za poglobitev 
v vprašanjih smisla življenja, vloge vere pri tem in vrednot, ki prispevajo k izgrad-
nji notranje skladnosti s seboj, z ljudmi, s stvarstvom in z Bogom.

Odlomek iz apostolskega pisma "Patris corde" 
(Z očetovskim srcem) ob letu svetega Jožefa
Z apostolskim pismom Patris corde, ki je izšlo 8. decembra 2020, na praznik Brezmadežne, se sveti 
oče Frančišek spominja 150-letnice razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Ob tej priliki 
do 8. decembra 2021 poteka posebno »Leto svetega Jožefa«.

Tokrat v premišljevanje ponujamo 3. poglavje, ki nosi naslov: 

3. Oče v poslušnosti
Podobno kot je Bog storil z Marijo, ko ji je pokazal svoj načrt odrešenja, je tudi 
Jožefu razkril svoje načrte; to je storil skozi sanje, ki jih je Sveto pismo kot vsa staro-
davna ljudstva imelo za eno od sredstev, po katerih Bog kaže svojo voljo.[13]

Jožef je v hudi stiski zaradi nerazumljive Marijine nosečnosti: noče je »javno osra-
motiti«,[14] ampak se odloči, da jo bo »skrivaj odslovil« (Mt 1,19). V prvih sanjah 


