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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Marec 2020

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · marec 2020 –

Ogledalo
Satan, ki je imel posebno veselje s tem, da je vse zmešal in zbegal, je nekoč nare-
dil ogledalo, ki ga je vedno spravljalo v dobro voljo. To ogledalo je kazalo dobre in 
lepe stvari čisto majhne in zverižene, vse slabo pa je kazalo v nadnaravni velikosti. 
Ogledalo je nosil po svetu in na njem ni bilo več niti ene dežele in niti enega 
člove ka, ki ne bi bil v ogledalu zmaličen.

Nekega dne se je satan nad podobo v ogledalu tako smejal, da mu je ogledalo 
padlo iz rok in se razbilo na milijon drobnih koščkov. Orkan je raznesel te koščke 
po vsej zemlji. Nekateri med njimi so bili tako majhni kot zrna peska in ti so se zari
li marsikateremu človeku naravnost v oči. Tak človek je videl na drugem človeku 
samo to, kar je bilo slabega. Več drobcev ogledala je padlo na očala in kdor si jih 
je nataknil, je imel velike težave s pravičnim presojanjem drugih ljudi. Nekateri 
koščki so bili dokaj veliki in marsikdo jih je uporabil za šipe. Toda: kdor je gledal 
skozi te šipe, je videl na drugih ljudeh samo njihove napake.

Ko je Bog videl, kaj se je zgodilo, je postal žalosten. Sklenil je, da bo ljudem po
magal. Rekel je:

“Na svet bom postal svojega Sina. On je prava 
podoba mene, moje ogledalo. V njem odsevajo 
moja dobrota, pravičnost, usmiljenje, milina.”

Božji Sin je postal ljudem ogledalo. Vedno je kazal 
na dobro, ki je v ljudeh. Ce lo na prevarantih, ropar-
jih in zaničevanja vrednih ljudeh je odkril nekaj 
dobrega.

Mnogi ljudje so ljubili to božje ogledalo in so mu z 
veseljem sledili. Drugi so se jezili ter zgrabili božje 
ogledalo in ga razbili: Božjega Sina so namreč ubili. 

V tem trenutku pa je čez svet zavel dober veter: Sveti Duh. Ta je milijone drobcev 
ogleda la razpihal po vsem svetu. Kdor dobi v svoje oko samo majčken delček 
tega ogleda la, je sposoben videti svet in ljudi takšne, kakršne jih vidi Bog. Najprej 
opazi dobro in lepo. Vidi tudi, kar je slabo in hudobno, vendar ve, da se tudi to 
da spremeniti.

Ob tej zgodbi se vprašaj: “Kako pa želim jaz gledati na svet, na ljudi, na življenje? 
Kakšen pogled bom izbral?” Zavedajmo se, da je od nas samih marsikaj odvisno, 
in najslabše je, če se samo prepustimo toku, zunanjim vtisom. Post nas vabi, da 
bi na ljudi gledali predvsem s srcem, da bi v njihovih zunanjih dejanjih in besedah 
znali prepoznavati njihove notranje vzgibe, da bi videli človeka z Božjim pogle-
dom, tako kot ga vidi Bog. Tega pa se lahko učimo samo, če se sami izpostavimo 
Božjemu pogledu.     župnik

1. postna nedelja
Albin, škof

ned 1
8.00

10.00
15.00

Sv. Vid 
Fara
Fara

Marija Korošec, obl.; Alojzija Korošec, 30. d.
za žive in † farane

križev pot




Urban Sterle, Manca Doles
Helena Knavs, Simon Korenjak

Neža Praška, devica pon 2 18.00 Fara † Marolt in Komidar

Kunigunda, cesarica tor 3 18.00 Sv. Trojica v čast svetemu Duhu  

Kazimir, kraljevič sre 4 9.00
9.30

Fara
Fara

 molitev rožnega venca z duhovniki cerkniške dekanije
Milan Dondić, 30. d.  dekanijska konferenca na Blokah

Hadrijan, mučenec čet 5 16.00
18.00

Otave
Fara

Frančiška Meden, obl.
Janez in Ivanka Žnidaršič, obl.

 obisk ostarelih in bolnih po župnijah
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Fridolin, opat pet 6 18.00 Sv. Vid Andrej in Marija Otoničar, obl.



obisk ostarelih in bolnih po župnijah
19.00, Sv. Vid: 3. srečanje za starše, botre in birmance

Perpetua in Felicita, 
mučenki; kvatre

sob 7 8.00
18.00

Otave
Sv. Trojica

Andrej in Antonija Mahne in sin France
† in živi iz družine Knavs, Runarsko




Sv. Tr.: Andrej., Gradiško, Štor. Bloke: Duh. soseska Sv. Vid: Sv. Vid

David Hiti, Jana Škrlj

2. postna nedelja
Janez od Boga, redovnik

ned 8
8.00

10.00
15.00

Sv. Vid
Fara
Sv. Trojica

za žive in † farane
Jože Lah, 5. obl. (Nova vas 16)

križev pot




Magda Doles, Tea Kebe
Rok Korenjak, Vlasta Korenjak

Frančiška Rimska, redovnica pon 9 18.00 Fara Jani Brus, obl.; Ivanka Pirc, 30. d.

40 mučencev tor 10 18.00 Sv. Trojica Vida in Jože Udovič

Benedikt, škof sre 11 7.30 Fara Pavla Zakrajšek, obl.

Justina, redovnica; 
Gregorjevo

čet 12 18.00 Fara
Franc Primožič, Studenec, 7. obl. in † sorodniki; 
Pavla Zakrajšek, obl.

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Kristina, devica in mučenka pet 13 18.00 Sv. Vid † Otoničar in Zalar  19.00 Fara: srečanje ŽPS za vse tri župnije

Matilda, kraljica sob 14 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid za žive in † farane




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

Marta Zalar, Matej Mestek

3. postna nedelja,
papeška nedelja

ned 15
8:00

10:00
15.00

Sv. Trojica
Fara
Otave

Janez Kraševec, obl.
Stane Milavec, 7. obl.

križev pot




Albina Ponikvar, Andraž Ponikvar
Meta Korenjak, Erik Korenjak

Hilarij Oglejski, škof pon 16 18.00 Fara Franc Marolt, Zakraj, obl.

Jerica, devica tor 17 18.00 Sv. Trojica † Štritof in Mramor

Ciril Jeruzalemski, škof in 
cerk. učitelj

sre 18 7.30 Fara Julijana in Jože Ivančič

Jožef, Jezusov rednik; teden 
družine

čet 19 18.00 Fara
Jože in Meri Ponikvar; 
Danijel Kraševec, 30. d.

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Klavdija, mučenka pet 20 18.00 Sv. Vid v čast Sv. Duhu za razsvetljenje

Nikolaj iz Flüe sob 21
8.00

18.00
Sv. Trojica
Sv. Vid Ana, Anka in Janez Pirman, obl.




Sv. Tr.: Hiteno, Mramor., Sv. Tr. Bloke: Hudi Vrh Sv. Vid: Sv. Vid

Katja Šivec, Vika Štritof
22.00 Sv. Trojica: nočno češčenje Najsvetejšega

4. postna nedelja ned 22
8:00

10:00
15.00

Sv. Trojica 
Fara
Velike Bloke

za žive in † farane 
Danijela Anzeljc, Studenec, 1. obl.

križev pot




Klara Kostanjšek, Helena Primožič
Jan Ponikvar, Ana Premrov

Rebeka, redovnica pon 23 18.00 Ravne Jože Kovačič, obl.

Katarina, redovnica tor 24 18.00 Sv. Trojica v dober namen

Gospodovo oznanjenje sre 25 7.30 Fara † Namre

Larisa, mučenka čet 26 18.00 Fara † starši Virant in Klančar; Ivana Mišič 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Rupert, škof pet 27 18.00 Sv. Vid Franc Meden, 1. obl.

Bojan, knez
(letni čas)

sob 28 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Karol Drago Ponikvar
Anica in Julijana Sterle, obl.




Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo Bloke: Glina Sv. Vid: Sv. Vid

Gorazd Lah, Barbara Lah

5. postna nedelja
tiha nedelja

ned 29
8.00

10.00
15.00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Urh

za žive in † farane
Antonija in Zofija Lužar, obl.

križev pot




Janez Kraševec, Irena Kraševec
Tatjana Pirc, Marija Jakopin

Amadej, vojvoda pon 30 19.00 Fara Julijana Milavec, 1. obl.

Kornelija, mučenka tor 31 19.00 Sv. Trojica
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Župnik: Simon Virant · 031 412 652

Srečate me lahko po vsaki sv. maši. 

Fara 18, 1385 Nova vas  ·  017098930  ·  zupnijabloke@gmail.com

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

Darovi ob pogrebu
Ivanke Pirc (Bloke): 
za svete maše: Belaj iz Črnega Potoka 1x, Urška in Janez Širaj 1x, Marija Hribar 
1x, Milena Mišič 1x, družini Škerl in Žnidaršič 4x, Peter in Vesna Pirc 4x, družini 
Belaj in Kovačič iz Žimaric 3x, hčerka 2x, Kotnik iz Topola 2x, nečaki iz Kanade 
1x, Levstek iz Loškega Potoka 1x; 
za cerkev: hčerka 50 eur, nn. 60 eur;

Milana Dondića (Bloke): 
za svete maše: Ponikvarjevi 3x, Ivana Debevec 1x, Hrbljan 1x, domači 5x;

Danijela Kraševca (Bloke): 
za svete maše: Pakiževi iz Nemške vasi 1x, sošolci iz osnovne šole 7x, Darinka 3x, 
Anica Lah 1x, Magdalena 1x;

Alojzije Korošec (Sv. Vid): 
za svete maše: Ivanka Zalar 1x, Nada Vesel 1x;

Petre Sernel (Sv. Vid): 
za svete maše: sosedje 1x

Oddani mašni nameni
Janez Kovačič 2x, Matija Marinček (Veliki Vrh) 1x, Pavla Zakrajšek, obl. 1x, Pavla 
Mikelj, obl. 1x, Tone Oražem, obl. 1x, Ivana Mišič 1x, Ivanka Pirc 2x, Ervin Samida, 
3. obl. 1x, Danijel Kraševec 2x

Verska statistika
V preteklem mesecu smo se poslovili od Alojzije Korošec iz Bečajev, Milana 
Dondića iz Velikih Blok, Ivanke Pric iz Metulj in Danijela Kraševca iz Velikih Blok.

Birma 
Letos bomo v vseh treh župnijah imeli sveto birmo. Pri Sveti Trojici bo birma v 
nedeljo, 3. maja, ob 8. uri, na Blokah bo isti dan ob 10. uri in pri Svetem Vidu v so-
boto, 9. maja, ob 16. uri. Pri verouku se z višjimi razredi že od začetka veroučnega 
leta pripravljamo na ta pomembni in slovesni dogodek – prihod Svetega Duha, ki 
naj bi naše mlade utrdil v dejavni veri. Pomembno je, da se tega dogodka veseli 
in ga pričakuje cela župnijska skupnost, ne samo birmanci in njihovi sorodniki, 
saj smo vsi skupaj del enega samega Kristusovega telesa – Cerkve. Župnija pa je 
Cerkev v malem. In če se en ud tega Telesa – birmanec veseli, se z njim veselijo 
vsi udje – cela župnija. Zato vas že sedaj vabim, da se v večjem številu udeležite 
devednevnice, ki bo potekala pred birmo, posebej pa seveda tudi srečanja s ško-
fom pred birmo, ko bodo birmanci pokazali svoje poznavanje vsebine naše vere 
in same slovesnosti svete Birme, ki jo bo vodil pomožni škof msgr. dr. Anton Jam-
nik. Želim si, da bi mladi res začutili, da so dobrodošli v župnijski skupnosti, da 
nam je mar zanje in da jih podpiramo in spodbujamo v njihovi veri, duhovni rasti 
in praktičnem krščanskem življenju. Najmanj, kar lahko naredimo, je to, da smo 
z njimi v teh pomembnih trenutkih in da zanje molimo. S tem namenom bomo 
tudi pripravili listke z imeni birmancev, ki jih bomo postavili v cerkvi na primerno 
mesto. Vsak bo povabljen, da postane duhovni boter enemu izmed birmancev. 
To pa postane tako, da izžreba listek z imenom birmanca in ga potem z molitvijo 
spremlja ne samo do birme, ampak tudi po njej.

župnik

Spomladansko romanje k Mariji v Međugorje
16. – 18. april 2020

Če želite poromati z nami k Mariji v Međugorje pohitite, ker je prostih samo 
še par mest. Prijave in vse potrebne informacije vsak dan po 16. uri dobite 

pri Barbari na telefonski številki 040 569 261.

Veselimo se skupnega romanja.                        Barbara

Birmanski vikend
smo imeli v župnišču pri Sveti Trojici od 7. do 9. februarja. Spoznavali smo darove 
Svetega Duha, si ogledali filam "Koliba", prepevali, bili pri spovedi in maši, se 
zabavaali, plesali in še kaj. Hvala voditeljici Poloni Vesel Mušič, njenemu možu 
Lojzetu, ki je bil tudi z nami, domačim animatorjem, staršem in župniku.

Skavti pri Svetem Vidu
V prostorih župnišča smo v februarju tri zaporedne 
konce tedna gostili skavtske skupine iz Cerknice in 
iz Ribnice. Vsi skavti se zahvaljujejo, da so mogli 
program izpeljati v naših prostorih. Ob tem gre 
posebna zahvala sosedu vidovskega župnišča 
Marku, ki je poskrbel, da so bili tudi na toplem.

župnik

Krasilci in čistilci bogoslužnega prostora
Bogu hvala, da imamo v naših župnijah še prostovoljk in prostovoljcev, ki prihajajo 
čistit in krasit bogoslužni prostor, ko je na vrsti njihova vas oz. soseska. Prav je, da se 
zavedamo, da je urejenost liturgičnega prostora odgovornost cele župnije. Godrnjan-
je, da je cerkev zanemerjena in pritoževevanje, kako da župnik tega ne počisti nima 
smisla. Cerkev ni župnikova last, ampak smo vsi zanjo odgovorni, je naša skupna stvar. 
Ne smemo se ujeti v tipično potrošniško razmišljanje, ki se prične z razumevanjem 
obredov do katerih imam pravico in jih zgolj "opravim", ne pa obhajam, nadaljuje pa 
se s pritoževanjem nad glasbo, opažanjem kako retorično nepodkovan je duhovik pri 
pridigi in kako slabo so zloščene ploščice v preddverju cerkve. A Cerkev ni storitvena 
dejavnost, podjetje ali društvo, pač pa je skupnost tistih, ki pripadajo Gospodu, torej 
družina. V družini, kjer se ljubijo med seboj, pa si dela po eni strani razdeljio glede na 
sposobnosti, želje in potrebe, po drugi strani pa si med seboj pomagajo. Tako tudi v 
cerkvi ne glejmo predvsem na to kako kdo opravlja svoje delo, ampak kje lahko jaz 
dodam svoj delež, da bo liturgija še lepša.  (vir: Magnifikat, marec 2020)

V zavesti te odgovornosti so se 16. februarja po maši pri Svetei Trojici zbrale 
prostovoljke za krašenje in čiščenje. Soglasno so se dogovorile, da se preobli-
kujejo skupine tako, da bodo lahko uspešno opravljale svoje delo. Prijazno ste 
povabljeni, da pridete pomagat tudi tisti, ki do sedaj še niste sodelovali ali pa 
samo občasno. Dobrodošla je tudi moška pomoč za urejanje okolice, menjave 
žarnic, ometanje pajčevin po višinah ipd.

Novo oblikovane skupine za čiščenje in krašenje cerkve Svete Trojice in župnišča:

1. Andrejčje, Gradiško, Štorovo
2. Bočkovo, Lepi vrh
3. Hiteno, Mramorovo pri Pajkovem, Sveta Trojica
4. Jeršanovo, Hribarjevo
5. Lovranovo, Zales, Rožanče
6. Polšeče, Zavrh
7. Slugovo, Malni
8. Ulaka, Sleme

Tudi preprosto čiščenje in ustvarjalno krašenje cerkve je v Božjih očeh pomembno 
delo, saj urejenost in primerna okrasitev pripomore k poglobljenjemu obhajanju 
bogoslužja. Zavedajmo se, da je urejanje cerkve služba, ki pripomore k širenju 
Božjega kraljestva v srcih ljudi.

župnik

S kolesom v Otave
Na letošnjo 3. postno nedeljo, 15. marca, ste vabljeni na kolesarski izlet v 
Otave. Vožnja bo zmerna, saj to ni kolesarska dirka ampak dan druženja in 
duhovne obogatitve. Pot je dolga približno 18 km v eno smer.   
Zbor bo na parkirišču pri Fari ob 13. uri (seveda pa se lahko priključite tudi 
spotoma). V Otavah bomo zmolili križev pot. Sledil bo povratek domov.

Primerno je kakršnokoli kolo s prestavami, upoštevajte pa, da je pot deloma 
makadamska. Poleg dobre volje vzemite na pot še kakšno pijačo. 

Lepo vabljeni vsi – stari in mladi – še posebej pa birmanci.  
V primeru zelo slabega vremena (dež ali sneg) bomo izvedli nadomestni 
kolesarski podvig v soboto, 4. aprila, na Goro.

Simon Korenjak (Informacije: 051 688 999)
V zgodnjem sobotnem jutru, 1. februarja smo se farani vseh treh župnij z av-
tobusom odpravili na Jezersko, kjer nas je s širokim nasmehom sprejel župnik 
Brane. Ogledali smo si župnijsko cerkev sv. Ožbolta, imeli mašo, po maši nas je v 
novih župnijskih prostorih čakalo prvo okrepčilo. Zanimivo in za marsikoga nov 
je bil podatek, da sta bili nekoč na Jezerskem dve župniji. Sprehodili smo se do 
umetnega jezera in si ogledali nekdanjo župnijsko cerkev sv. Andeja v Ravnem, v 
kateri je še danes vsako nedeljo maša. Ogledali smo si tudi veliko hišo imenovano 
Jenkova kasarna, ki je nekoč služila furmanom za prenočišče, danes pa je v njej 
muzej starih predmetov. Obisk Jezerskega smo zaokrožili z obiskom turistične 
kmetije, kjer so nas postregli z dobro domačo hrano. 

Izlet na Jezersko k našemu nekdanjemu 
župniku Branetu


