September 2022
čet

Marjeta, devica

pet

Gregor Veliki, papež, c. uč.

sob

23. ned. med letom
angelska nedelja

ned

Mati Terezija, redovnica

pon

Zaharija, prerok

tor

Regina, mučenka

sre

Rojstvo Device Marije
mali šmaren

čet

Peter Klaver, redovnik

pet

Nikolaj Tolentinski,
spokornik

sob

24. ned. med letom

ned

Marijino ime

pon

Janez Zlatousti, škof in c. uč.

tor

Povišanje svetega križa

sre

žalostna Mati Božja

čet

Kornelij in Ciprijan, mučenca

pet

Robert Bellarmino, škof, c. uč.

sob

25. ned. med letom

ned

Januarij, škof, mučenec

pon

Andrej Kim in korejski mučenci

tor

Matej, evangelist

sre

Mavricij, mučenec

čet

Pij iz Pietrelcine, duhovnik

pet

Anton Martin Slomšek, škof

sob

26. ned. med letom
Slomškova nedelja

ned

Kozma in Damijan, mučenca

pon

Vincencij, ustanovitelj
lazaristov

tor

Venčeslav, mučenec

sre

Mihael, Gabriel, Rafael,
nadangeli

čet

Hieronim, duhovnik in c. uč.

pet

Terezija Deteta Jezusa,
devica

sob

27. ned. med letom
rožnovenska nedelja

ned

1

19.00 Fara

Marija Zakrajšček

2
3

17.00
19.00
8.00
19.00

Angela Hiti, 17. obl.
Anica in Rafael Dolšak in sestra Herenija
Jože Strle, obl.
Andrej in Ivana Hiti

4

8.00 Sv. Vid
10.00 Volčje
19.00 Fara

Angela Hiti, 17. obl.
žegnanje – za sosesko
za žive in † farane
Stanko Žgajnar 1. obl. in Zdenka (2. namen)

19.00 Fara

Zmago Zakrajšek

19.00 Sv. Trojica

v čast sv. Duhu

7.30
19.00
18.00
19.00

Dušan Lipovec, 2. obl.
Simon Drašler, 2. obl.
zaobljubljena
Rok Zakrajšek, 9. obl. in vsi iz druž. Zakrajšek

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Sv. Vid
Vel. Bloke
Sv. Vid
Sv. Trojica

Fara
Otave
Runarsko
Vel. Bloke

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

18.00 Sv. Jurij

Pepca Šivec, Hruškarje

dop.
18.00
19.00
8.00
10.00
19.00

romanje in molitev za duhovne poklice
Terezija Hiti, Andrejčje
blagoslov mrliške vežice
za žive in † farane
žegnanje – za sosesko
Janez Zakrajšek obl. in starši
Stane Lužar, 10. obl. (2. namen)

Brezje
Sv. Trojica
Sv. Trojica
Sv. Vid
Runarsko
Fara

19.00 Fara

Janez Intihar, obl. (Bočkovo 1)

7.30 Fara
18.00 Metulje
19.00 Fara

Lojze Dobravec, obl. in Ana Avžlahar
Alojz Lavrič, obl. in Dominik Gorjup
Marija in Jože Lipovec
Marija Zakrajšek, Strmca, obl. (2. namen)

19.00 Sv. Vid

Adi in starši Sernel

8.00 Sv. Trojica
19.00 Sv. Vid
7.30 Sv. Trojica

starši Otoničar, Ulaka
Frančiška Kovačič, Milava
za žive in † farane
Jože Hiti, 1. obl. (2. namen)
starši Kraševec, Metulje 4

–Stična mladih

19.00 Fara

Matija in Jožica Marinček, obl.

19.00 Sv. Trojica

Ludvik Štritof, Slugovo 1, obl.

7.30 Fara

Rafael in vsi † Škrabec

19.00 Otave

Ivan Zgonc, obl.

8.00
19.00
8.00
10.00

Julijana Korošec, 40. obl., Jeršanovo
za žive in † farane

19.00 Fara
19.00 Sv. Trojica
7.30 Fara

Simon Zalar, 14. obl.
Marija Marolt, 1. obl. in Jožef Marolt 2. obl. (2. n.)
Franc Ivančič
živi in † Knavs in Urbas (2. namen)

Alessandra in Gorazd Lah;
– blagoslov šolskih torb
sodelovanje pripravi soseska; – blagoslov šolskih torb

OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

September 2022
19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke





19.00 srečanje ŽPS pri Sv. Trojici (za vse župnije)




Barbara Lah, Robert Lah
sodelovanje pripravi soseska

Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo · Bloke: Ravne · Sv. Vid: Otave
Klemen Kraševec, Kaja Granič

14.00 Studenec: žegnanje traktorjev

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Lovranovo, Zales, Rožanče · Bloke: Vel. Vrh · Sv. Vid: Otave
Anton Lah, Marija Baraga
Jana Škrlj, Albina Ponikvar
Urša Ulčar, Gregor Ulčar

– ob 10.00 odprtje Mihaelovega sejma

Biti in ostati v Njem
S poukom v šoli v septembru začenjamo tudi novo veroučno leto. Kaj je verouk in
za kaj ga sploh potrebujemo?
Najprej verouk ni nadomestilo za versko vzgojo otrok, ampak je samo njena nadgradnja. Verouk ima smisel, če je v družini prisotna vsaj neka stopnja vere in iz
nje izvirajoče versko življenje. To (versko življenje) se navzven med drugim pokaže tudi v obliki obiskovanja nedeljskih maš. Starši in vsi kristjani smo poklicani,
da gradimo osebni odnos s Kristusom. Ta pa se gradi v osebnem srečanju z Njim.
Sveta maša je najbolj priviligiran kraj ali način, kako se lahko s Kristusom najbolj
osebno srečam. Zato je opuščanje svete maše, prikrajševanje samega sebe za dar
posebnega srečanja s Kristusom. V odnosu s Kristusom spoznavam in duhovno
doživim nekatere bistvene predpostavke, pristnega krščanskega življenja kot so:
Bog me ima neskončno rad. Poklical me je v življenje in ima načrt za moje življenje. Želi, da ga vzljubim tudi jaz, želi da svojo vero ali zaupanje položim vanj. V
odnosu z Bogom se mi razkriva smisel in namen mojega življenja.
Kar si kot kristjan, župnik in kot človek želim je, da bi vsak od nas prišel do živega
spoznanja: Bog me ima neskončno rad in da bilo to spoznanje temelj, orientacija,
navdih in predpostavka za vsakdanje življenje.
Simon, župnik

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh · Bloke: Volčje · Sv. Vid: Otave
Domen in Mihaela Kosmač
Klara Kostanjšek, Helena Primožič
Mira Ponikvar, Helena Knavs

Marija Škrlj, Marija Marolt obl.
vsi † iz družine Hren

19.00 Fara

družina Kranjc, Studeno 8 in družina Praznik

19.00 Otave

v zahvalo za vse prejete dobrote

8.00
19.00
8.00
10.00

starši in brat Rupar, Zahrib
Frančiška Štritof, Slugovo 1, 1. obl.
Ludvik in Jožefa Srnel
za žive in † farane
– farno žegnanje!
Oražem, Runarsko in Kraševec, Nova v. (2. n.)

Sv. Vid
Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

Sv. Tr.: Hiteno, Mramorovo, Sv. Tr. · Bloke: Runarsko · Sv. Vid: Otave
Lenart Ponikvar, Rok Kraševec; – blagoslov šolskih torb

Milenka Čopar

19.00 Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

obisk bolnikov

Lado Zakrajšek, obl.

19.00 Sv. Trojica

9.00 Fara







19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke






Foto: Radio Ognjišče

Egidij (Tilen), opat

Sv. Tr.: Slugovo, Malni · Bloke: Duhovska soseska · Sv. Vid: Cajnarje
Janez Kraševec, Irena Kraševec
Veronika Meden in Anja Nared
Simon Korenjak, Meta Korenjak
· 1 ·

Verska statistika

Blagoslov šolskih torb bomo imeli
med nedeljskimi mašami (tudi pri
žegnanju na Volčjem) na angelsko
nedeljo, to je 4. septembra oz. 3.
septembra zvečer ob 7. uri pri Sveti
Trojici. Otroci in starši pridite v čim
večjem številu, da bomo z Bogom
začeli novo šolsko in veroučno leto.

Z zakramntom svetega krsta so bili v juliju in avgustu v cerkveno občestvo župnije Bloke sprejeti: Neli Štefančič iz župnije Rakek, Ožbej Setničar in Vid Setničar
iz Metulj ter Vid Urbas iz župnije Postojna. Družine novokrščencev priporočam v
molitev, da bi se zavedali lepote Božjega otroštva, katerega postanemo deležni
pri svetem krstu.
Sveti zakon sta si v župnijski cerkvi svetega Vida podelila Tadej Zalar in Karin roj.
Hrestak v podružnični cerkvi svetega Andreja v Otavah pa Gašper Novak in Teja
roj. Kebe. Naj Gospod blagoslovi njihov zakon.

V imenu otrok, staršev in v svojem imenu se zahvaljujem odlični animatorski skupini, ki je tudi letos pripravila čudovit oratorijski teden. (Če ne verjamete poglejte
fotografske utrinke iz oratorija. ) Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali s pripravo
hrane in prigrizkov in Gorazdu in Alessandri za potrprežljivo prenašanje otroškega direndaja.
župnik Simon

Več utrinkov iz oratorija si poglejte na FB strani: Oratorij Bloke, Sv. Trojica, Sv. Vid

V mesecu juliju smo se s krščanskim pogrebom pri Fari poslovili od Igorja
Zakrajška s Hudega Vrha 32 in od Alojzija Žnidaršiča iz Nemške vasi 12. Gospod,
daj jima večni mir in pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru. Amen.

Darovi ob pogrebu

Ob pogrebu Igorja Zakrajška so darovali za svete maše: družina Štritof Slugovo
1x, Jakšič Zavrh 1x, Ulčar Nova vas 1x;
ob pobrebu Alojzija Žnidaršiča so za svete maše darovali: Borovčevi Nova vas
5x, žena 2x, družina Žnidaršič Cerknica 2x, sosedovi 1x, družina Grže Nemška vas
1x, za cerkev pa so darovali družina Kukovica in sorodniki.

Nabirke ob žegnanjih in za MIVO

Sv. Duh 285, Metulje 312, Studeno 260, Studenec 279, Velike Bloke 1155,
Ravnik 254, Osredek 249, Otave 276, Sv. Jakob 337, Sv. Vid 321, Sv. Trojica 263,
Sv. Urh 388
MIVA (misijonska vozniška akcija): ž. Bloke 1575; ž. Sv. Trojica 367; ž. Sv. Vid 420.

Začasne zaobljube br. Kancijana Kraševca

Oratorij 2022

Boglonaj za vse vaše darove!

Verouk

V septembru bomo začeli z novim
veroučnim letom. Prijave k verouku bomo zbirali 5. in 6. 9. med
16. in 18. uro v učilnici župnišča
pri Fari. K prijavam nujno prinesite
tudi spričevala, če jih še niste. Pri
Svetem Vidu bomo prijave sprejemali v pet., 9. septembra med
15. in 17. uro. Dobro bi bilo, da bi
starši veroučencev prvega razreda
k vpisu prišli istočasno, da se uskladimo za čas verouka.
Ob vpisu k verouku bomo pobirali prispevke za stroške veroka (učbeniki, liturgični zvezki, ogrevanje, čiščenje prostorov) Predvidoma se bo pobiralo po 40 eur
za prvega, 30 za drugega in 20 eur za tretjega veroučenca v družini.

je letos potekal 16. do 20. avgusta pri Svetemu Vidu. Tudi letos je bila super
udeležba z okoli 60 otroki in 20 animatorji. Vsak dan smo po jutranji molitvi preko
zgodbe spoznavali življenje Ignacija Lojolskega. Rojen je bil v plemiški družini,
kjer si je celo življenje želel postati dober vojak. Vendar ga je med branjenjem
mesta Pamplona zadela topovska krogla in je ostal pripet na bolniško posteljo.
Med okrevanjem je prebral veliko duhovnih knjig in življenjepisov svetnikov, kar
je na njega močno delovalo in se je navdušil za svetost. Čez čas je doštudiral na
več univerzah, nato pa je s prijatelji začel z ustanavljanjem Družbe Jezusove, ki
je nato postala nov red, red jezuitov. Zgodbi so sledile kateheze po starostnih
skupinah, kjer smo se animatorji z otroci pogovarjali o petih vrednotah Ignacija:
NEUSTRAŠNOST, RAZLOČEVANJE, ROMANJE, ŠOLANJE, SLUŽENJE. Kateheze
so se zaključile z okusno malico. Nato so bile na vrsti delavnice, na kateri so otroci
ustvarjali srednjeveške izdelke, od gradov, mečev in katapultov, do poušterčkov,
globuskov, naprstnih lutk in slastnega peciva. Pred veliko igro je sledilo še toplo
kosilo in voden prosti čas z otočki, kjer so imeli otroci priložnost igranja nogometa, plesanja, odkrivanja iger z kredo, friziranja in masaže. Velika igra je bila vsak
dan drugačna in je pripomogla k lepemu zaključku dneva.
Animatorji

Urnik verouka bo objavljen kasneje, predvidoma pa bo tako kot lani ob pon. in
torkih za Bloke in Sv. Trojico in ob petkih za Sveti Vid. Z veroukom pa bomo začeli
po 20. septembru.
Od veroučencev in staršev se poleg rednega obiska veroučnih ur pričakuje tudi
redno udeležbo pri nedeljskih in prazničnih mašah. Poudarek je na skupnem
obhajanju, ne morda zgolj na "dostavi" otrok k maši. Pri verouku bom nagovoril
učence tudi k sodelovanju z ministriranjem in branjem prošenj pri mašah. Na ta
način lahko tudi otroci dejavno prispevajo k lepoti in slovesnejšemu bogoslužju.

Dogodki v mesecu septembru

Pred nami sta še zadnji dve žegnanji na podružnicah na Volčjem in Runarskem. Šoloobvezni otroci ste vabljeni, da začnete novo šolsko in veroučno leto s sveto mašo. 4. septembra in pri Sv. Trojici 3. Prinesite seboj
šolske torbe na blagoslov šolarjev in šolskih torb. V petek, 9.9. bo ob
19ih srečanje ŽPS jev pri Sveti Trojici. V soboto, 10. septembra se bomo
podali na skupno romanje na Brezje, kjer bo ob 9. uri molitvena ura za
duhovne poklice in ob 10ih sveta maša. Na romanje se prijavite čim prej
in sicer pri Martini Ivančič na tel. št.: 031 652 458 (kličite v popoldanskih
ali večernih urah) ali pri meni osebno. Prav tako v soboto bo po večerni
nedeljski maši, (ki bo izjemoma že ob 18. uri!) uradno odprtje in blagoslov
mrliške vežice pri Sveti Trojici, kratek program pripravljamo v sodelovanju z občino Bloke. V nedeljo 11.9 bo ob 14. uri na Studencu žeganje traktorjev, v nedeljo, 18. 9 pa bo zaradi odprtja Mihaelovega sejma, ki bo ob
10. uri sveta maša pri Fari že ob 9. uri, pri Sveti Trojici pa ob 7.30! Farno
žegnanje župnije Bloke pa bo na nedeljo po godu svetih nadangelov.

Župnik: Simon Virant · 031 412 652

Pri tem naj ne bo nedeljska maša zgolj dolžnost ali obveznost, amak predvsem
priložnost za srečanje z Bogom in župnijskim občestvom. Jezus namreč ni
postavil zakramenta svete maše zato, da bi imeli eno obveznost več, ali da bi
nam zapolnil nedeljske dopoldneve, ampak da se lahko mi srečevali z Njim, da bi
bili deležni Njega, njegovega daru odrešenja.
· 2 ·

Po dveh letih od vstopa v cistercijanski samostan v avstrijskem Heiligen Kreutz-u
je v soboto, 20. avgusta, začasne zaobljube izpovedal David Kraševec iz Jeršanovega. Njegovo redovno ime je brat Kancijan. Želimo mu obilo Božjega blagoslova
na njegovi nadaljni poti!

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
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