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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Junij 2022

Junij 2022

Darovi Svetega Duha
Med podeljevanjem zakramenta »krščanske zrelosti« škof z iztegnjenimi rokami 
moli nad birmanci: »Gospod Bog, pošlji jim Svetega Duha Tolažnika; podeli jim 
duha modrosti in umnosti, duha sveta in moči, duha vednosti in pobožnosti; na-
polni jih z duhom Božjega strahu.

V tej molitvi je naštetih vseh sedem darov Svetega Duha, ki jih kristjan potrebuje, 
da more zvesto opravljati svoj življenjski poklic. Ti darovi ne smejo biti zakopan 
zaklad, temveč bogastvo, ki nam pomaga pravilno oblikovati naše življenje. Štir-
je krepijo našo pamet; to so dar modrosti, umnosti, sveta in vednosti. Modrost 
življenja je v tem, da se odločamo za dobro po svoji vesti, ki je glas Boga v srcu 
slehernega človeka. Umnost, pomeni umevanje – razumevanje Božjih resnic in 
pravil; vednost pomeni napredovanje in rast v tem spoznanju. 

Dar sveta pa je potreben predvsem odraslim, da znajo svetovati tistim, ki sami 
ne najdejo prave poti. Dobro vemo, da v nekem pomenu vsi svetujemo ali sveti-
mo drug drugemu, če živimo iz moči darov Svetega Duha, življenjsko povezani z 
Bogom. Zadnji trije darovi moči, pobožnosti in strahu Božjega pa se nanašajo bolj 
na voljo. Pomagajo nam k vztrajnosti, ki je zelo pomembna lastnost v odnosu do 
Boga in do ljudi, dejansko je isto kot zvestoba. Dar moči nas krepi, da moremo 
premagati vse slabo in hudo, ki je v nas in okoli nas. Dar pobožnosti nam ohranja 
otroško zaupno srce in pripomore, da je naša pobožnost življenjska. To pomeni, 
da se ne posuši na cerkvenem pragu, temveč napaja vsa naša drobna dejanja. 
Strah Božji je spoštljivost pred Bogom in ne trepetanje pred njim. Saj je Bog ven-
dar naš prijatelj!

Sveti Duh je predvsem Duh ljubezni. Ljubezen prežene strah, piše apostol Janez. 
Ljubezen vliva človeku pogum in moč; človeka povsem spremeni. Če imamo v 
svojem srcu ljubezen, potem nam nobena stvar ni pretežka. Če se bomo dali 
voditi Duhu, bomo sposobni velikih dejanj.  

Po: S. Čuk, Misli srca

Justin, mučenec sre 1 maša drugje – dies

Marcelin in Peter, muč. čet 2 19.00 Fara
France Rot, obl. in starši
Zofija Lužar, 1. obl. (2. namen)




18.00 srečanje birmancev s škofom
po maši: srečanje ključarjev in članov ŽPS s škofom 

Karel Lwanga in Ugandski 
mučenci

pet 3 17.00 
19.00

Sv. Vid
Fara

Slavko Baraga, 47. obl.
poljska maša – Nova vas

Krista, mučenka sob 4 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

vsi † Korošec iz Argentine
Ana in Anton Bavdek, Čohovo




Sv. Vid: Osredek                  – generalka pred birmo pri Fari in Sv. Trojici
Katja in Silva Šivec

binkoštna nedelja
slovesni praznik

ned 5
8.00

10.00
10.00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Duh

za birmance
za žive in † farane
žegnanje – za sosesko

 



sodelujejo birmanci
sodelujejo birmanci
sodelovanje pripravi soseska

Marija Mati Cerkve, praznik pon 6 18.00
19.00

Sv. Duh
Fara

Marija Zakrajšček
Stanislav Širaj, 30. dan

Robert, opat tor 7 18.00
19.00

Ravnik
Sv. Trojica

poljska maša
v čast Sv. Duhu

 

Medard, škof sre 8
7.30

18.00
19.00

Fara
Ulaka
Sv. Jurij

Franc Bregar in za zdravje
poljska maša
poljska maša

Primož in Felicijan, mučenca čet 9 romanje v Medžugorje, maša na romanju

Bogomil, škof pet 10 romanje v Medžugorje, maša na romanju

Barnaba, apostol
kvaterna sobota

sob 11 19.00 Sv. Vid Andrej in Ivana Kocijančič, obl. 


Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Nemška v.  ·  Sv. Vid: Osredek
Alessandra in Gorazd Lah

Sveta Trojica
slovesni praznik

ned 12
 8.00

10.00

19.00

Sv. Trojica 
Metulje
Osredek
Fara

žegnanje – za žive in † farane
žegnanje – za sosesko
žegnanje – za sosesko
starši in bratje Žgajnar
Ivan Zidar, 1. obl. (2. namen)



 


Albina Ponikvar, Klara Kostanjšek
sodelovanje pripravi soseska
sodelovanje pripravi soseska
Cveto Kovačič, Robert Marolt

Anton Padovanski, c. učitelj pon 13 19.00 Metulje poljska maša

Fortunat, škof tor 14 19.00
20.00

Sv. Trojica
Vel. Bloke

Marija Škrlj, obl. in † Rotovi
Zinka Drobnič, Vel. Bloke

Vid, mučenec sre 15 7.30
19.00

Fara
Sv. Vid

Franica in Elo Mišič
Magdalena, Janez in Marija Tekavec, Ravne

sveto Rešnje telo in kri
slovesni in zapovedani 

praznik
čet 16

17.00
18.30
20.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Otoničar, Koščak, Ponikve
za žive in † farane
Jožef Rot

 obisk bolnikov

19.00–20.00 molitev pred Najsvetešim, Bloke

Albert, duhovnik pet 17 17.00 
19.00

Otave
Vel. Bloke

Ludvik Zalar, obl.
Marija in † Drobničevi

 obisk bolnikov

Romuald, opat sob 18
8.00

17.00
19.00

Otave
Fara
Sv. Trojica

France Zalar, obl. in starši Marija in France
poroka
bratje Košir, obl.                                  – procesija





Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Studeno  ·  Sv. Vid: Osredek

Helena Primožič, Zdenka Korošec

12. nedelja med letom ned 19 7.30
10.00

Fara 
Sv. Vid

Emerik Bernard                                   – procesija
žegnanje – za žive in † farane          – procesija

 


Joži Anzeljc, Ivica Oražem
Barbara in Robert Lah                             – po maši bo tudi krst

Silverij, papež pon 20 19.00
20.00

Fara
Sv. Trojica

družina Mestek, Rob
poljska maša

Alojzij, redovnik tor 21 19.00
20.00

Sv. Trojica
Vel. Bloke

Ciril in Frančiška Košir
Ivana in Franc Marolt

Pavlin, škof sre 22 7.30
19.00

Fara
Studenec

Jože Milavec, 13. obl., Nova vas
poljska maša

rojstvo Janeza Krstnika
slovesni praznik

čet 23 18.00
19.00

Studeno
Fara

poljska maša
starši Kovačič, Srmca

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Srce Jezusovo
slovesni praznik

pet 24 19.00 Sv. Vid Frančiška Intihar, obl.

Srce Marijino sob 25
8.00

10.00
19.00

Sv. Vid
Žalostna gora
Sv. Trojica

družini Otoničar in Zalar
zaobljubljena maša             – romanje ž. Sv. Vid
Frančiška Štritof, Slugovo





Sv. Tr.: Ulaka, Sleme  ·  Bloke: Topol  ·  Sv. Vid: Osredek

Janez in Irena Kraševec

13. nedelja med letom ned 26
8.00

10.00
19.00 

Sv. Vid
Studeno
Fara

za žive in † farane                    – krst med mašo
žegnanje – za sosesko
Vlado in starši Lužar
Franc Grže, obl. (2. namen)

 


Anton Lah in Marija Baraga
sodelovanje pripravi soseska

Ema Krška, vdova pon 27 19.00
20.00

Fara
Veliki Vrh

starši, Marija in Jože Miklavčič, Vel. Vrh
poljska maša

Irenej, škof in mučenec tor 28 18.00
19.00

Ravnik
Sv. Trojica

za odvrnitev toče
v zahvalo

Peter in Pavel, apostola
slovesni praznik

sre 29 18.00
20.00

Studenec
Otave

Magdalena Hribar, obl.
v čast Sv. Duhu

prvi rimski mučenci čet 30 18.00
19.00

Sv. Jurij
Fara

Vida in Alojz Šivec, Hruškarje
Jožef Zgonc

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. 

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

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

Verska statistika
Z zakramntom svetega krsta so bili v maju v cerkveno občestvo župnije Bloke 
sprejeti: Ožbej Rot s Studenca 26, Eva Širaj iz Metulj 19 in Nikolaj Anzeljc s 
Studneca 10a. V župniji Sv. Trojica je bila krščena Neža Marolt z Ulake 16. V 
župniji Sveti Vid pa sta dar Božjega otroštva sprejela Maks Novak iz Gorenjih 
Otav 1 in Mitja Intihar iz Štrukljeve vasi 19. Družine novokrščencev priporočam 
v molitev, da bi se zavedali lepote Božjega otroštva, katerega postanemo deležni 
pri svetem krstu.

V župniji Bloke in Sveta Trojica so zakrament prve svete spovedi in prvega svetega 
obhajila prejeli: Matej Modic iz Velikih Blok, Domen Setničar iz Metulj, Timotej 
Mazij iz Velikih Blok, Lian Primožič iz Velikih Blok, Aleks Begič iz Nove vasi, Mia 
Kraševec z Ulake, Tian Zbačnik iz Nove vasi, Eva Širaj iz Metulj, Jakob Primožič z 
Ulake, Jasmina Jeklar z Bloške Police, Kevin Pavčič s Studenca, Martin Kraševec 
iz Topola in Dorian Zakrajšek z Volčjega. Bl. Alojzij Grozde je o evharistiji rekel: 
"Evharistija, sonce mojega življenja!" Naj bo Jezus v evharističnem kruhu sonce 
tudi za nas in za naše prvoobhajance!

Zakrament svetega zakona sta si v maju podelila Klemen Šmigovc iz župnije Hor-
jul in Nastja Modec iz Velikih Blok 27. Naj ju Bog blagoslovi z obilo otrok!

V mesecu maju smo se s krščanskim pogrebom pri Fari poslovili od Stanislava 
Širaja iz Metulj 19 in od Zmaga Zakrajška iz Nove vasi 1. Gospod, daj jima večni 
mir in pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru. Amen.

Nabirke ob žegnanjih
Od sedaj bomo v oznanilih objavljali znesek darov ("muta") ob žegnanjih: Malo 
žegnanje v Metuljah je bilo ob godu sv. Antona Puščavnika v januarju. Zbrali smo 
245 eur. Prvo žegnanje letos je bilo pri Sv. Juriju nad Cajnarji. Zbrali smo 210 eur. 
Pri sv. Filipu in Jakobu v Ravnah, kjer obnavljamo oltarje smo zbrali 576 eur. Bog 
povrni za vaše darove!

Vrtnice
V maju smo v cerkvah, ob 
kapelicah ali ob Marijinih 
podobah brali šmarnice. Otro-
ci so ob poslušanju spozna-
vali življenje nebeške matere 
Marije in življenje sv. Frančiška 
Saleškega in sv. Janeza Boska. 
Ostali pa smo spoznavali 
Marijo skozi  njene različne 
upodobitve. V juniju bomo 
v cerkvah pri sv. mašah brali 
"vrtnice". Letos bomo v njih 
spoznavali našega božjega 
služabnika duhovnika Antona 
Strleta. Urednik zbirke vrtnic 
P. Anton Nadrah OCist je v 
uvodu zapisal:

V obsežnem uvodu v Leto 
svetnikov je božji služabnik 
Anton Strle zapisal: "K višji in 
najvišji svetosti so poklicani 
vsi kristjani – brez razlike sta-
nov in poklica. Nobenemu 
udu božje Cerkve dostop k svetosti ni zaprt, vsakemu je dana možnost, da ga 
Bog pokliče in ga vodi po svoji milostni izbiri. Vsak poklicani doseže svetost, če 
junaško in stanovitno živi iz prejetih milosti." Prav to velja za profesorja Strleta: 
junaško in stanovitno je živel iz prejetih milosti. Tudi 2. vatikanski cerkveni zbor 
uči, da "so v Cerkvi vsi, naj pripadajo k hiearhiji, ali pa jih hiearhija vodi, poklicani 

Romanja
V začetku junija, od 9. do 11., 
bomo poromali v Medžugorje, 
pridružili se nam bodo tudi ro-
marji od drugod (Homec …). 

Ob sklepu leta družin naša dekani-
ja Cerknica pripravlja romarski 
shod družin. V soboto, 11. 6., se 
zberemo do 9. ure pred župnijsko 
cerkvijo v Planini. Peš se bomo 
odpravili proti Planinski gori, 
kjer stoji velika romarska cerkev 
posvečena Mariji, pribežališče 
grešnikov. Tja se lahko pride tudi 
z avtom (po drugi poti). Hoje 
je nekako za 45 min. Ob 10. uri 
se bo pri cerkvi začel program 
s sveto mašo. O družini bosta 
pričevala zakonca Dani in Vilma 
Sitar. Vabljeni vsi, posebej pa še 
družine. Do Planine pridite s svo-
jim prevozom.

Na dan državnosti, v soboto, 25. junija pa bomo z vidovsko faro poromali v žup-
nijo Preserje v čudovito Marijino romarsko cerkvico na Žalostno goro. Zaoblju-
bljena sveta maša bo ob 10. uri dopoldan. Vabim vas, da pridete v čim večjem 
številu, pridružite se lahko tudi župljani trojiške in bloške fare. Romanje je z last-
nim prevozom.

Žegnanja in prazniki
V mesecu Juniju je veliko žegnanj, tudi župnijski pri 
Sveti Trojici in pri Svetem Vidu. Na nedeljo Svete Tro-
jice, 12. 6., bodo celo tri žegnanja: Pri Sv. Trojici, v Met-
uljah in v Osredku. Ura maše v Osredku bo objavljena 
kasneje, v tedenskih oznanilih pri nedeljski maši in na 
spletni strani. Žegnanjsko sveto mašo pri Sv. Duhu in 
v Otavah bo daroval duhovnik od drugod, morda bo 
mašnik od drugod tudi v Osredku. Vabljeni, da pridete 
v čim večjem številu!

k svetosti po apostolovi besedi: To je namreč Božja volja, vaše posvečenje (1 Tes 
4,3)". Niso pa vsi poklicani, da bi jih Cerkev posebej razglasila za blažene ali svet-
nike. Med različnimi znamenji svetosti je pomemben tudi glas božjega ljudstva.

Za Antona Strleta, dolgoletnega profesorja dogmatične teologije, teološkega 
pisatelja in spovednika številnim kristjanom ter gorečega častilca Jezusovega in 
Marijinega srca pa velja, da se je takoj po njegovi smrti začel širiti glas o njegovi 
posebni svetosti. Ta svetost je v veliki meri dobivala hrano iz življenja v skladu 
s posvetitvijo Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Njegovo apostolsko gorečnost 
izraža novomašno geslo: Povsod Boga! Knjižica vrtnic je namenjena za branje 
v mesecu juniju, ki je posvečen presvetemu Jezusovemu Srcu, zato je vsebina 
temu primerna. P. Andrej Pirš FSO, ki je postulator za razglasitev Antona Strleta 
za blaženega in ga zato dobro pozna, je pisec letošnjih vrtnic.

Na ovitku vrtnic je poleg Strletovega portreta upodobljena slika Srca Jezusove-
ga, ki jo je imel Božji služabnik v svoji sobi. Na zadnji strani ovitka je natisnjena 
molitev, v kateri prosimo, da bi bil pred vesoljno Cerkvijo prištet med blažene.

Slovesnost svete birme
Bomo imeli v nedeljo, 5. junija ob 8.00 pri Sveti Trojici in ob 10.00 pri Fari. Dvain-
dvajset naših birmancev bo birmal gospod škof dr. Franc Šuštar. Devetdnevnico 
pred sv. birmo smo  začeli v četrtek 26. maja na praznik Gospodovega vnebohoda 
in jo bomo sklenili v petek, 3. junija. 

Srečanje z gospodom škofom – birmovalcem dr. Francem Šuštarjem bo v četrtek 
2. junija. Srečanje se bo začelo v cerkvi ob 18h. Birmanci bodite zbrani že 10 minut 
prej. Poleg birmancev pridite na srečanje s škofom tudi vsi starši birmancev in 
botri. Ker je redna birma (vsaka 4 leta), bo lepo znamenje, če boste prišli tudi 
otroci iz ostalih razredov. Ob prihodu g. škofa v cerkev bomo zapeli primerno 
pesem. Po molitvi birmovalca pred daritvenim oltarjem bo kratek pozdrav 
domačega župnika. Nato bodo birmanci na kratko predstavili svoje delo v prip-
ravi na birmo. Sledil bo nagovor in spraševanje škofa birmovalca. Po končanem 
srečanju bo še sv. maša z birmansko devetdnevnico. Med sv. mašo bo g. škof 
spovedoval in boste imeli starši, botri in ostali farani lepo priliko za spoved pred 
birmo. Po sv. maši bo imel g. škof še  srečanje za vse člane našega župnijskega 
sveta in za ključarje. 

Vabilo na škofijski sinodalni dan
G. nadškof msgr. Stanislav Zore vabi na škofijski romarsko-sinodalni dan Na-
dškofije Ljubljana, ki bo potekal 4. junija, od 9.00 do predvidoma 13.00, v pros-
torih Frančiškanskega samostana na Brezjah. Na škofijskem sinodalnem dnevu 
bo najprej predstavljen osnutek povzetka sinodalnih prispevkov, sledilo bo delo 
po skupinah, v katerih bomo pripravljeni osnutek povzetka, ob skupnem razlo-
čevanju, dopolnili. Srečanje bomo sklenili s sveto mašo (ob 12.00) v baziliki Marije 
Pomagaj in prihodnost sinodalne poti naše nadškofije izročili v Marijino varstvo. 
Vabljeni  župniki, redovniki, redovnice, laiki, še posebno župnijski sodelavci, člani 
ŽPS, ŽK ter drugih župnijskih skupin, člani gibanj, skupnosti, katoliških organi-
zacij in ustanov; tako tisti, ki ste že doslej sodelovali pri nastajanju sinodalnih 
prispevkov (prosimo povabite sodelujoče iz vaših ustanov, organizacij) kot tudi 
vsi ostali, ki bi radi dodali svoj delež k sinodi v naši krajevni Cerkvi.

Estera, svetopisemska žena pet 1 19.00 Otave družina Turšič, Otave

ptujskogorska Mati Božja sob 2 10.00
17.00

Studenec
Sv. Urh

žegnanje – za sosesko     – blagoslov mopedov
rodbina Ponikvar, Polšeče 3

 Sv. Tr.: Andr., Grad., Štorovo  ·  Bloke: Metulje  ·  Sv. Vid: Štrukljeva v.

14. nedelja med letom
nedelja Slovencev po svetu

ned 3
8.00

10.00
10.00

Sv. Trojica

Otave
Fara

Emilija Mramor in Frančiška Štritof
Janez Klančar obl. in Damijana (2. namen)
žegnanje – za sosesko
za žive in † farane                – televizijski prenos
Rafael Ivančič, obl. in † sorodniki (2. namen)


 



Karmen in Gregor Golob

sodelovanje pripravi soseska
Katja Lah Majkić, France Ivančič

Julij 2022


