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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Oktober 2022

Oktober 2022

Šola življenja s Kristusom
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju 
njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spom-
ladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz 'najlepših jesenskih rož' – čas-
timo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna 
hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedem-
sto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, 
saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.

V mesecu oktobru tako radi vzemimo v roke rožni venec. Naj vas in vaše družine 
zbira k srčni molitvi k naši nebeški Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti rožne-
ga venca postajamo vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih ljubezni 
prepoznavni v današnjem svetu.

Terezija Deteta Jezusa, 
devica

sob 1
8.00

19.00
Sv. Vid
Sv. Trojica

starši in brat Rupar, Zahrib
Frančiška Štritof, Slugovo 1, 1. obl.
Agata Gradišar, 7. dan (2. namen)




Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Duhovska soseska  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Janez Kraševec, Irena Kraševec

27. ned. med letom
rožnovenska nedelja

ned 2
8.00

10.00
Sv. Vid
Fara

Ludvik in Jožefa Srnel
za žive in † farane                – farno žegnanje!
Oražem, Runarsko in Kraševec, Nova v. (2. n.)

 


Veronika Meden in Anja Nared
Simon in Meta Korenjak

Gerard, opat
začetek tedna za življenje

pon 3 19.00 Fara Jožef Rot

Frančišek Asiški, red. ustan. tor 4 19.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  

Marija Favstina, red. sre 5 7.30 Fara Anica Ivančič, obl.

Bruno, red. ustanov. čet 6 19.00 Fara Igor Zakrajšek 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Rožnovenska Mati Božja pet 7 17.45 
19.00

Otave
Vel. Bloke

France Korošec, obl.
živi in † Bločani

Benedikta, muč. sob 8 8.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

†† Lah, Štrukelj in Ponikvar
za žive in † farane




Sv. Tr.: Ulaka, Sleme  ·  Bloke: Ravnik, Hudi V.  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Karmen Golob, Gregor Golob

28. ned. med letom
sklep tedna za življenje

ned 9
8.00

10.00

14.00

Sv. Vid
Fara

Kurešček

†† starši, bratje in sestre Tekavec, Korošče
družina Hribar in družina Rus
Janez in Angela Ponikvar (2. namen)
po namenu

 


Romana Mahne, Urban Strle
Rok in Vlasta Korenjak

Danilo, muč. pon 10 10.00
19.00

Sv. Jurij
Fara

Alojzij Rudolf, obl., in Frančiška Rudolf, Kremenca
Amalija Jerič

Filip, diakon tor 11 19.00 Sv. Trojica Drago Karol Ponikvar

Maksimilijan Celjski, muč. sre 12 7.30
19.00

Fara
Sv. Trojica

sestra Valerija in Janez
Jožefa Intihar, obl.

Koloman, muč. čet 13 19.00 Fara
Marija in Mirko Marolt, obl.
Anton Pirc, obl. (2. namen)

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Kalist I., papež in muč. pet 14 19.00 Sv. Vid Alojzij Tekavec in Sebastian

Terezija Avilska, red. 
in cerkvena učiteljica

sob 15 8.00
19.00

Sv. Trojica 
Sv. Vid

Vida in Jože Udovič
za žive in † farane




Sv. Tr.: Andrejčje, Gradiško, Štorovo  ·  Bloke: Glina  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Manca in Magda Doles

29. ned. med letom ned 16
8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

Marija in Janez Marolt
Ljudmila Drobnič, 1. obl.
mama Julka Ivančič, Ravne (2. namen)

 


Zdenka Korošec, Mairja Žgajnar
Jan Ponikvar, Ana Premrov

Ignacij Antiohijski, 
škof in muč.

pon 17 19.00 Fara
Mira Ivančič
Marija Korenjak, obl. (2. namen)

Luka, evangelist tor 18 19.00 Sv. Trojica v zahvalo Materi Božji

Izak in kanadski mučenci sre 19 7.30 Fara Amalija in Viktor Jerič

Irena, muč.
smrtni dan b. sl. Antona Strleta

čet 20 17.00
19.00

Sv. Vid
Lj. Žale

Slavko Baraga in Anton Strle
maša za beatifikacijo Antona Strleta

15.00–17.00 molitev pred Najsvetešim, Sv. Vid!

Uršula, dev. in muč. pet 21 18.00 Fara
Maček, Veliki Vrh
Ivan Škrabec, obl. (2. namen)

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

Janez Pavel II., papež sob 22 8.00
19.00

Sv. Trojica 
Sv. Vid

Franc Mestek
v zahvalo za 90 let življenja




Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi Vrh  ·  Bloke: Nemška v.  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Teja Novak, Marta Zalar

30. ned. med letom
misijonska nedelja

ned 23 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Anton Drobnič, 21. obl., Velike Bloke

 


Marija Ponikvar, Rok Žgajnar
Marija Jakopin, Tatjana Pirc

Anton M. Klaret, škof pon 24 19.00 Fara Franc Pintar, 6. obl., Studenec

Darinka, muč. tor 25 19.00 Sv. Trojica Julijana Korošec, Jeršanovo

Lucijan, muč. sre 26 7.30 Fara družina Pintar

Sabina Avilska, muč. čet 27 19.00 Fara starši Žgajnar in sin Leon 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Simon in Juda Tadej, 
apostola

pet 28 19.00 Sv. Vid Zdenka Intihar, obl.

Mihael Rua, red. sob 29 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

za novo življenje in varstvo družin
starši in Metod Debeljak




Sv. Tr.: Hiteno, Mram., Sv. Troj.  ·  Bloke: Studeno  ·  Sv. Vid: Cajnarje
Matej Mestek, Katja Šivec

31. ned. med letom
žegnanska nedelja

ned 30
8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

Neža Korošec, obl.
za žive in † farane
Ivan Zidar (2. namen)

 


Tamara Kraševec, Fani Seljak
Tone in Sonja Drobnič

Volbenk, škof 
dan reformacije

pon 31
14.00
16.00
19.00

Sv. Jurij
Otave
Fara

Lenarčič, Zalar
Marija in France Zalar, obl. in sin France
Franc in Dana Anzeljc, Studenec

Foto: pridi.com
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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

Oddane maše september 2022
Alojzij Seljak 4x, Terezija Hiti 6x, zaobljubljena, Ravne 1x, Anton Pirman 2x, starši, 
bratje in nečak Gorjup, Kramplje 1x,  Jožef Rot 1x, Jožef Zgonc 1x, Franc Mestek 
3x, Igor Zakrajšek 3x, Nataša Šega 1x, Anton Zakrajšek 2x, Alojzij Žnidaršič 7x, 
Turk iz Škrabčega 1x, Jože Hiti 1x, družina Zgonc 1x, družina Dobravec in Avžla-
har 1x, Eva Srnel in Jakob 1x, Oražem, Runarsko in Kraševec, Nova vas 1x, Janez 
in Angela Ponikvar, Fara 1x, mama Julka Ivančič, Ravne 1x, živi in pok. Knavs in 
Urbas 1x, v zahvalo in priprošnjo 1x, Marija Marolt in Jože Marolt 1x, sin Leon in 
starši Žgajnar 1x, sestra Valerija in Janez 1x, v zahvalo in priprošnjo za zdravje 
1x, Alojzij Kranjec, Strmica 1x, Anton Pirc 1x, Jožefa Intihar 2x, po namenu 1x, 
Alojzija Klučar 2x, starši in brat Rupar, Zahrib 1x.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Alojzija Kranjca so darovali za svete maše: Metod Kraševec 1x;

ob pobrebu Jožefe Intihar so darovali za svete maše: Danica Korošec in Mihaela 
Meden 2x, Žnidaršič Cerknica 1x, n.n. 2x;

ob pobrebu Alojzije Ključar so darovali za svete maše: Ana Premrov 2x;

ob pobrebu Agate Gradišar so darovali za svete maše: Hiti Andrejčje 1x ter za 
cerkev Kraševec Ulaka 7.

Verska statistika
V mesecu septembru smo se s krščanskim pogrebom pri Fari poslovili od Alojzi-
je Ključar, roj. Škrbec od Fare 13 in od Julijane Žurga, roj. Mlakar iz Topola 9 
ter od Frančiške Pavlič, roj. Širaj s Hudega Vrha 24, pri Sv. Trojici pa od Jožefe 
Intihar, roj. Kraševec z Bočkovega 1 in od Agate Gradišar, roj. Zagomiljšek z 
Ulake 12. Gospod, daj jim večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo 
v miru. Amen.

Rožni venec, Davidova prača!
Mnoge bogate misli o rožnem vencu so za nekatere postale že stereotipi. A v 
položajih, kot so nemoč proti zarotnikom svetovnega miru v Ukrajini in nemoč 
v borbi za družbeno pravičnost in za resnično demokracijo, ko začasno na videz 
zmaguje laž, je lahko rožni venec uspešna »prača« v boju za zmago resnice in 
pravice. Pred nami so spet volitve. Podprimo jih z molitvijo, da zmagata pamet 
in trezna presoja. 

»O, rožni venec, čudež Božje tehnike, nebeški telefon … vsaka jagoda je zaznam-
ovana v nebeških urbarjih kot zrno, vrženo v zorano njivo, ki obrodi stoteren sad,« 
je zapisal o rožnem vencu akademik Emilijan Cevc v svojem literarnem biseru 
Preproste stvari. In vendar smo bili za letošnji praznik Marijinega vnebovzetja v 
medijih priče dvema zlorabama katoliških simbolov. V Domovini smo lahko brali o 
skrunitvi Brezjanske Marije v Mladini in o omalovaževanju in sramotenju rožnega 
venca v ameriški reviji Atlantic. Nekateri posamezniki pravijo, naj se ne oziramo 
na to »bevskanje«. Nekateri pa opozarjajo na resnost teh pojavov. Nekdo pravi, 
da se temu lahko najbolje izognemo tako, da v roke vzamemo rožni venec in se 
pobožno ozremo k Mariji. Marija je svoja prikazovanja v Fatimi 13. oktobra 1917 
sklenila z besedami: »Sem Gospa rožnega venca. Še naprej vsak dan molite rožni 
venec. Vojna se bo končala in vojaki se bodo v kratkem vrnili domov.« 

Vojni v Ukrajini ni videti konca. Avanturisti se igrajo celo z nevarnostjo nuklearne 
katastrofe ob največji atomski centrali na svetu. Evropa sicer pomaga nemočni 
Ukrajini, a se zaveda, da je spričo podivjanega agresorja, ki tepta vse vojaške in 
diplomatske norme, v brezizhodnem položaju. Ko odpovedo vsa normalna sred-
stva za dosego pravičnega miru, ko nekaterim žrtve nedolžnih civilistov in celo 
otrok nič ne pomenijo, je edino možno orožje molitev. To je res tista »prača«, 
ki lahko spreobrne zakrknjeno srce in zaustavi pohode brezvestnih agresorjev. 
Le spomnimo na zmago rožnega venca v brezupnem boju z močnejšim turškim 
sovražnikom pri Lepantu. »Ne moč, ne orožje, ne poveljstvo – vse to nam ni prido-
bilo zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska Marija, « so zapisali ob nepričako-
vani zmagi krščanskega sveta beneški senatorji.

Dragi sestre in bratje! Ob svojem prvem obisku v Sloveniji je papež Janez Pavel 
II. med molitvijo pred Marijo Pomagaj položil na oltar dragoceni rožni venec. 
Daroval ga je, kot je sam dejal, kot prošnjo in spodbudo, naj ga Slovenci molimo, 
da bi naše družine in naš narod ostali povezani kakor jagode na rožnem vencu. 
Povabimo k molitvi rožnega venca in ga molimo zlasti za mir, da bi evropski naro-
di ostali enotni v podpori pravičnemu boju proti vsem krivičnim agresorjem, tudi 
tistim, ki z nestrpnostjo razkrajajo lepo družbeno sožitje znotraj narodov.

Msgr. Andrej Glavan, upokojeni novomeški škof 

(prirejeno po škofovi besedi sobratom iz Sporočil slovenskih škofij)

VSI SVETI, 
slovesni praznik

tor 1
8.00

10.00
15.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

v čast Svetemu Duhu
Ciril Berglez, župnik
za žive in † farane 





Ivanka Kuclar, Jerca Žnidaršič
Vika Štritof, Silva Šivec
Nuša in Nika Kocijančič

spomin vernih rajnih sre 2
8.00

17.00
18.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

družina Premrov in Kotnik
Jože Kastelic, župnik
Hiti, Koščak, Doles

November 2022

Msgr. Jože Kastelic
V sredo, 7. septembra, dan pred praznikom Marijinega rojstva, je Stvarnik živl-
jenja k sebi poklical duhovnika msgr. Jožeta Kastelica, nekdanjega župnika žup-
nij Bloke in Sveta Trojica. Jože Kastelic se je rodil 19. decembra 1945 v Stični. 
Po maturi leta 1966 se je vpisal na Teološko fakulteto in se odločil, da vstopi 
k bratom cistercijanom. Rad je poudarjal, da so ga cistercijani naučili molitve, 
premišljevanja in hkrati vzgojili v delovnih navadah. V duhovnika je bil posvečen 
29. junija 1972 v ljubljanski stolnici. Štiri glavne postaje njegovega duhovniškega 
poslanstva so bile: Dobrepolje, Bloke in Sveta Trojica nad Cerknico, Grosuplje 
in Ivančna Gorica. Leta 1979 je bil Jože Kastelic imenovan za župnika pri nas v 
župniji Bloke in pri Sveti Trojici. V sedmih letih župnikovanja je obnovil župnišče, 
obnovil mnoge cerkve, cerkev sv. Roka v Ravniku pa je obnovil celo iz ruševin. V 
njegovem času so bile postavljene nove orgle v župnijski cerkvi pri Fari in pov-
ečan kor. Tudi proti koncu svojega življenja je mislil in skrbel za naši fari. Župnijski 
cerkvi je doniral postavitev še enega manjkajočega registra v orgle, za sv. Trojico 
pa je dal pobudo za menjavo orgel in to v velikem deležu tudi financiral. Imel je 
neverjeten dar, da se je hitro vživel v novo okolje in poiskal nove ljudi, hkrati pa 
gojil prijateljstva s tistimi, ki jih je na poti življenja že srečal. Rad je dejal: "Notranj-
ci so videti na prvi pogled malo bolj trdi, nedostopni, v resnici pa se v njih skrivajo 
neka posebna milina, dobrota in prijaznost."

Nekateri od nas, smo se od njega poslovili v soboto, 10. septembra, ko smo 
se ravno vračali iz škofijskega molitvenega dneva za duhovne poklice z Brezij. 
Pogrebno sveto mašo je v Ivančni Gorici, kjer je tudi pokopan, vodil nadškof msgr. 
Stanislav Zore ob somaševanju škofa msgr. Andreja Glavana, stiškega opata p. 
Maksimilijana Fileja, številnih duhovnikov in ob udeležbi večjega števila vernikov.

Spomnimo se pokojnega gospoda župnika Jožeta Kastelica v molitvi! Zanj se 
bo tudi darovala sveta maša in sicer pri sv. Trojici 2. novembra ob 17. uri in  pri 
Fari v sredo, 9. novembra zjutraj ob 7.30. uri.

Peš romanje
V nedeljo, 9. oktobra 2022 planiramo tradicionalno peš 

romanje iz Osredka na Kurešček. Začetek pohoda bo ob 
9.30. uri iz Osredka. Maša na Kureščku pa bo ob 14. 

uri. Lepo vabljeni!  

Kdor ne more peš, je tudi lepo vabljen, da na 
drugačen način pride na Kurešček in se udeleži 

romarske maše.

Dodatne informacije 
o pohodu, 031/508-538, 

Boštjan

Obletnica smrti 
b. sl. Antona Strleta
20. oktobra bo minilo 19 let od zemeljskega slove-
sa, duhovnika in profesorja dr. Antona Strleta. V 
Rimu poteka postopek za razglasitev za blažene-
ga. V Vidovski župniji vsako mašo po obhajilu moli-
mo molitev, da bi mogel biti kmalu kanoniziran. V 
četrtek, 20. oktobra, ste župljani Svetega Vida in 
tudi ostali povabljeni k molitvi pred najsvetejšim 
zakramentom. Z molitvijo bomo začeli ob 15. uri, 
sveta maša pa bo ob 17. uri. Prav tako pa smo ob 
tej priložnosti na isti dan vabljeni v cerkev Vseh 
svetih na Žale, kjer bo ob 19. uri sveta maša, ki jo 
bo vodil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franci 
Šuštar, po maši pa bo še molitev na grobu b. sl. 
Antona Strleta. Vidovski farani ste še posebej 
vabljeni! Foto: revija.ognjisce.si

Foto: si.aleteia.org


