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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Maj 2020

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

Dragi farani!
Za nami je že mesec in pol odkar smo zaradi preventivnih ukrepov morali zapreti 
vrata cerkva. Ne vem, kako vi doživljate te trenutke, posebno nedeje, ko ne more-
mo skupaj v živo obhajti svetih maš. Sam vedno bolj pri vsaki sveti maši pogrešam 
vašo prisotnost, pogrešam to, da bi mogli biti skupaj deležni Kristusove bližine, 
njegove daritve v podobi kruha in vina. Verjamem pa, da smo še naprej povezani 
duhovno. Sam vas imam vedno v mislih, ko obhajam najsvetejšo daritev in tudi 
sicer v vsakodnevni molitvi. Po vsem tem obdobju brez maš in ostalih zakramen-
tov pa lahko na koga morda preži tudi skušnjava, da bi, ko ne moremo ohranjati 
dobrih navad, tj. tistih navad, ki nas vodijo k Bogu, nas zbližujejo s Kristusom in 
njegovo nevesto Cerkvijo, da bi v komu začela usihati luč vere. Zato je v sedan-
jem trenutku še bolj kot kadarkoli prej potrebna samodisciplina, še toliko bolj 
je potrebna je osebna, premišljena in hotena odločitev, da iščemo stik, odnos s 
Kristusom in ga na drugačen način ohranjamo. Tukaj pa vas želim spoduditi, da si 
vzamete čas za spremljanje svetih maš prek spleta, radijskih ali televizijskih valov. 
Morda vas je na začetku k temu pritegnilo že to, ker vam je tak način obhajanja 
maše nekaj novega. Toda ta nov  način ni zadostna motivacija, zaradi katere bi 
človek vztrajal. Za to nam je potrebno nekaj globljega. Naj bo Kristus, oz. grajenje 
notranje povezanosti z njim ali vsaj želja po tem odnosu glavna motivacija za to, 
da v nedeljo dopoldan spremljamo mašo prek elektronskih medijev, seveda z 
željo, da bi mogli biti čimprej pri sveti maši "v živo", v domači cerkvi.

Sicer pa tudi že stopamo v mesec 
maj. V krščanski zavesti je ta 
mesec zaznamovan s šmarnično 
pobožnostjo. Meseca maja si brez 
šmarnic ne moremo zamišljati. 
Nam Slovencem je maj še pose-
bej pri srcu, saj pravimo, da smo 
Marijin narod. Pa vendar bo letos 
tudi to drugače. V želji, da bi bili 
vseeno deležni nekaj tega majske-
ga – Marijinega veselja, bo možno 
šmarnicam slediti preko spletne strani. Ob večerih ob pol sedmi uri bomo lahko 
na ta način skupaj počastili Kraljico majnika. Poslušali bomo šmarnično branje za 
otoke, ki nosi naslov Imena za Marijo, potem bomo molili ali peli Marijine litani-
je, po teh pa bomo poslušali še šmarnično branje za odrasle o svetewm Janezu 
Henriku Newmanu. Vabljeni, da se nam pridružite, da boste deležni Marijinega 
varstva in blagoslova!

Župnik Simon Virant

Jožef delavec pet 1 19.00 Fara Stane Zakrajšek, Strmca, obl.  Odpade obhajilo bolnikov in ostarelih na domu.

Atanazij Veliki, škof in 
cerkveni učitelj

sob 2 7.30 Fara Francka Rupar, Lešnjake, obl.  Odpade Florjanova maša v Osredku.

4. velikonočna nedelja ned 3 10.00 Fara za žive in † farane  Odpade slovesnost svete birme pri Trojici in Fari.

Florjan, mučenec pon 4 19.00 Fara Franc Zbačnik, obl. ZAČETEK SVETIH MAŠ Z UDELEŽBO VERNIKOV

Angel, mučenec tor 5 19.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu po maši: slavilna molitev pri Sveti Trojici

Dominik Savio, mladenič sre 6 19.00 Sv. Vid Magdalena in Janez Tekavec

Gizela, opatinja čet 7 19.00 Fara Ivana Pirc

Bonifacij, papež pet 8 18.00
19.00 

Sv. Vid
Fara

v čast Svetemu Duhu
V čast Svetemu Duhu za krščenca in birmanko

Izaija, prerok sob 9 8.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Janez, Anka in Ana Pirman, obl.
Jože Korošec, Jeršanovo  Odpade slovesnost svete birme pri Vidu.

5. velikonočna nedelja ned 10 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Branko Štritof, obl.
za žive in † farane  Odpade žegnanje v Ravnah na Blokah (sv. Filip in Jakob).

Estela, mučenka pon 11 19.00 Fara Andrej Lah, obl.

Leopold, redovnik tor 12 19.00 Fara V čast sveti Luciji za zdravje

Fatimska Mati Božja sre 13 7.30 Sv. Trojica Marija Žgajnar, obl.

Bonifacij, mučenc čet 14 19.00 Velike Bloke Milan Dondič

Zofija, mučeka pet 15 19.00 Otave Ludvik Zalar, obl.

Janez Nepomuk, mučenec sob 16 8.00
19.00

Sv. Troj
Sv. Vid

† sošolke, sošolci in sodelavci
Ciril Doles, obl.

6. velikonočna nedelja ned 17 8.00
10.00

Sv Trojica
Fara

za žive in † farane
Alojz Rudolf, Velike Bloke 49

Janez I. papež, prošnji dan pon 18 19.00 Fara starši in sestra Lavrič, Nova vas

Urban I. papež, prošnji dan tor 19 19.00 Fara France Drobnič, Hudi Vrh, obl.

Bernardin, duh., prošnji dan sre 20 7.30 Fara Franc Marolt, obl. in vsi † Marolt

Gopodov vnebovhod, 
slovesni praznik

čet 21 19.00 Fara Jože Milavec, Nova vas, obl.

Julija Mučenka, začetek 
binkoštne devetdnevnice

pet 22 19.00 Sv. Vid družina Milavec in Zalar

Renata, spokornica sob 23 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

†Majda, Milka, Malka
za žive in † farane

7. velikonočna nedelja ned 24 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

Alojz Hiti, obl. Lovranovo
Frančiška Rot in Ponikvar

11.30 Sv. Vid: krst

Gregor VII. papež pon 25 19.00 Fara Franc Rot, 10. obl. in starši, Studenec

Filip Neri, duhovnik tor 26 19.00 Sv. Trojica Jože Ponikvar in Matjaž Mehle

Alojzij  Grozde, mučnec sre 27 7.30 Fara Vilijem Milavec

Anton Julijan, mučenc čet 28 19.00 Fara Rok Zakrajšek in stari starši

Maksim Emonski, škof pet 29 19.00 Otave                                                                                                    v zahvalo za 80 let življenja

Kancijan in oglejski mučenci sob 30 8.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Ivan Zgonc
živi in † Polšečani

Binkošti ned 31 8.00
10:00

Sv. Vid
Fara

za žive in † farane
Francka in Elo Mišič, obl.  Odpade žegnanje pri Svetem Duhu.
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Župnik: Simon Virant · 031 412 652

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

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

Uvod v šmarnično branje za otroke
Imena za Marijo
Sveta Marija, prosi za nas! Sveta Mati Božja, prosi za nas! Sveta devic Devica, prosi 
za nas! Mati Kristusova, prosi za nas! Vzkliki, ki so v meni ostali že od malega. 
Brali,  poslušali in vzklikali smo jih ob koncu šmarnic, preden nam je gospod žup-
nik razdelil šmarnične listke in smo začeli razposajeno igro na igrišču… Nekje glo-
boko v meni so vsi ti vzkliki in otrokom jih želim približati kot »Imena za Marijo«.

Zakaj je Marija lahko vse to? Stolp Davidov in Vata nebeška … Roža skrivnostna in 
Pribežališče grešnikov. Želim si, da bi z razlago imen v mesecu maju v naših srcih, 
v naših družinah in v otroških srcih nebeška mama Marija našla svoje mesto kot 
Mati čudovita, Mati dobrega svéta in še kaj.

Imena za Marijo spoznavamo v pogovorih šestčlanske družine z majhnim otroki. 
Največ razlag je položenih v usta zgovorne mamice, kakšen nasvet in mnenje 
podeli tudi vedno zaposlen očka. Otroci kdaj pa kdaj jokajo, se ves čas motajo 
okrog staršev, kdaj jih zanima bolj, včasih manj. V tem (malo olepšanem) vsakda-
nu Marija vstopa v življenje otrok in odraslih. Prek nje pa starša spodbujata svojo 
mladež k dobroti, vztrajnosti in živi veri.

Tadeja Roblek, avtorica šmaric za otroke

Uvod v šmarnično branje za odrasle
Sveti Janez Henrik Newman
O šmarnicah je profesor Marijan Smolik zapisal: "Slovenskega maja si ne more-
mo predstavljati brez šmarnic - vsakodnevne ljudske pobožnosti Mariji v čast. 
Pobožnost te vrte poznajo tudi drugod po svetu, pri nas pa je leta 1855 dobila 
izvirno ime po cvetlici, ki ta mesec cvete po naših gozdovih in vrtovih. Leta 1851 
so pobožnost začeli ljubljanski bogoslovci, v naslednjih nekaj letih so jo spoznali 
tudi drugod in zdaj ni ne cerkve ne vasi, kjer se ne bi zbirali k branju šmarnic, 
molitvi lavretanskih litanij in petju Marijinih pesmi. Vsebin pesmi ni bila vedno 
izključno samo marijanska; verniki so ob branju in poslušanju spoznavali tudi ra-
zlične svetnike in svetniške osebnosti in tudi nekatere verske resnice.«

Letošnje šmarnice skušajo povezati dvoje: prikazati svetniško življenje Jane-
za Henrika Newmana (1801-1890), ki je umrl pred 130 leti, in se obogatiti ob 
njegovih najlepših mislih o Mariji. Te misli naj bodo drobni biseri, ki jih bomo nizali 
v ogrlico in jo podarili njej, ki je »Mojstrovina Božjih rok in okrašena z najsijajnejšo 
lepoto«.

Velika Britanija nam ni posebej blizu. Tudi doba, v kateri je živel naš svetnik, je že 
oddaljena. Čeprav je to danes v veliki meri razkristjanjena dežela, o kateri je bilo 
zapisano, da je pozabila na Boga, je vesoljni Cerkvi podarila številne svetnike, 
zlasti misijonarje in mučence. A če je glas krščanskega oznanila utišan, tem bolj 
glasno »vpijejo kamni« (Lk 19,40): sijajne gotske katedrale po mestih in ruševine 
starodavnih opatij po deželi oznanjajo, da ima tudi Anglija krščansko dušo.

Sveti Janez H. Newman je po besedah Pija XII. »ponos Britanije in vesoljne 
Cerkve«. Kot svetnik je »človek za vse čase«. Zato tudi njegovi spisi – še bolj pa 
njegova življenjska pot – nosijo večno sporočilo. Najkrajše bi ga mogli povzeti v 
stavek, ki je bil njegovo kardinalsko in tudi življenjsko geslo: »Srce govori srcu.« Z 
njim je hotel povedati: tako Bog po razodetju nagovarja človeka, njegov odgovor 
Bogu pa naj bi bil prav tako »iz vsega srca«. Tako je skušal tudi Newman nagovor-
iti vsakega človeka – z ljubeznijo, kot prijatelj. Svoj vzgojni in pastoralni pristop je 
povzel v besede: »Ni mi do tega, da premagam sogovornikov razum, ne da bi se 
dotaknil njegovega srca.«

Naj bodo te šmarnice tudi izraz hvaležnosti tistim, ki so Slovencem z veliko 
ljubeznijo odkrili in približali sv. Janeza Henrika Newmana kot »teologa srca« ter 
so – tako smemo upati – tudi že z njim v nebesih: prof. Janezu Fabijanu, Božjemu 
služabniku prof. Antonu Strletu, p. Edmundu Böhmu DJ in prof. Janezu Zupetu.

Bogdan Dolenc, pisec letošnjih šmarnic za odrasle

Slovesnost podelitve zakramenta svete Birme
Sveta Brima, ki bi po planu morala biti 3. oz. 9. maja je zaradi pandemije odlože-
na. Trenutno še ni informacij kdaj bo možno zopet obhajati bogoslužja "v živo" 
v cerkvah. Tako tudi zaenkrat še ni narejenih planov za birmovanja. Ko pa bom 
zvedel, kdaj bi lahko bila pri nas birma, bom to pravočasno sporočil. Potrebno pa 
je računati, da bo birma za vse tri župnije tokrat skupaj, na enem kraju, ker bodo 
imeli birmovalci toliko več birmovanja v krajšem časovnem intervalu. Obenem bi 
tukaj vse birmance spodbudil, da čas, ko ste doma izkoristite tudi za poglabljanje 
verskega znanja. Na župnijski strani so vsak teden objavljene kateheze za vse 
veroučence, za birmance pa so še posebej. Prosim vas, da sledite katehezam, da 
ne boste prišli na podelitev svete birme čisto nepripravljeni. Prav tako je važno, 
da vedno, posebej pa tudi v tem času redno molite, kajti molitev vas bo ohranjala 
v živem stiku s svojim Stvarnikom in boste tudi rasli v osebni veri. Brez molitve se 
človek hitro počuti zapuščenega, prepuščenega samemu sebi, negotovega. Bog 
nas sicer nikoli ne zapusti, toda naše srce je brez osebne, pa tudi skupne molitve, 
ki mora biti tudi čimbolj goreča hitro daleč od njega. Molitev nas pripelje v Njego-
vo bližino, nas umiri, nam vliva zaupanja, krepi vero, predvsem vero, da nas ima 
Bog rad. to je tisto kar je najbolj pomembno: Živeti v veri in trdnem prepričanju: 
"Bog me ima rad". Brez tega prepričanja ne moremo živeti pristnega krščanskega 
življenja. In ta drža, ta vera v Božjo ljubezen do mene, se krepi, če živimo v osebni 
molitvi, če se trudimo živeti v skladu z Božjo voljo, v skladu z desetimi zapovedmi, 
predvsem v največji zapovedi, ki je ljubezen do Boga in do ljudi. Le tako se bomo 
čutili v življenju blagoslovljene, ljubljene od Boga in v sebi izpolnjene.

župnik

Svete maše v času karantene
Žal karantena še kar traja in zaenkrat moram še vedno mašno daritev obhajati 
sam, brez vas, faranov. Nekatere mašne namene bom opravil kasneje ali pa jih 
bom oddal naprej. To so predvsem tisti nameni, ko sta bili predvideni dve maši 
na dan. To so predvsem sobote in nedelje. V nedeljo (oz. pri eni od nedeljskih 
maš) sem dolžan maševati za vse žive in pokojne župljane. (To mašo imam sedaj 
ob nedeljah ob 10. uri.) Drugi nameni, ki ste mi jih naročili še pred karanteno, 
bodo opravljeni drugod, če pa imate kakšno željo me pokličite in bom maševal 
ob še prostih dnevih (v mesecu maju so to trije dnevi kot lahko vidite v razpredel-
nici zgoraj). Nekaj teh maš pa sem tudi že obhajal (kdaj in katere lahko vidite na 
naslednji strani). Mašne namene lahko tudi v tem času naročate po telefonu ali 
pa prek elektronske pošte.

župnik

Nove pridobitve v času korona virusa
Novi korona virus ni prinesel samo težav, ampak tudi kakšno novo stvar. Tako 
smo pri Sveti Trojici dobili nov oltar in ambon za v kapelo. Izdelal ga je g. France 
Kraševec iz Nove vasi. Pred veliko nočjo pa je na pokopališču ob otavski cerkvi 
zasijal obnovljeni križani. Obnovil ga je g. Lojze Mušič iz Ljubljane. Hvala tudi 
domačinom, ki so prebarvali križ. Trenutno pa je v obnovi pokopališki križ od 
Svetega Vida, ki je bil tudi že močno potreben popravila. V bližnji prihodnosti pa 
bo pri Svetem Vidu potrebno obnoviti še kapelico, ki se nahaja v pokopališkem 
obzidju.

Obnovljeni križ v Otavah

Novi oltar in ambon v kapeli pri Sveti Trojici

Križ pri Vidu pred obnovo



– Kasneje dodani mašni nameni v aprilu 2020 –

Irena in Agapa, muč. sre 1 7.30 Fara vsi † družine Grbec

Frančišek, redovni ust. čet 2 19.00 Fara Mimi in † Lah, Nova vas 16 Odpade obhajilo bolnikov in ostarelih na domu.

Sikst I., papež, muč. pet 3 19.00 Fara Petra Sernel Odpade sestanek pred birmo in češčenje najsvetejšega do 23. ure.

Izidor, škof sob 4 8.00 Fara Alojz in Angela Hiti iz Osredka

6.  postna, cvetna nedelja ned 5 10.00 Fara za žive in † farane Odpade blagoslov zelenja in spovedovanje.

Vilijem, opat pon 6 19.00
20.00

Fara
doma

druž. Modic, Kranjc in Tina
molitev s škofi na radiu Ognjišče

Janez Krstnik de la Salle, duh. tor 7 19.00 Fara Milan Žnidaršič in starši Odpade slavilna molitev pri Sveti Trojici.

Julijana, redovnica sre 8 7.30 Fara mama in bratje Vode

Veliki četrtek čet 9 18.00 Fara Alojzij Korošec

Veliki petek pet 10 15.00
18.00 

doma
Fara

molitev križevega pota z radiem Ognjišče
obred velikega petka

Velika sobota sob 11 15.00
20.00

Fara
Fara

Blagoslov velikonočnih jedil iz zaprte kapele
Velikonočna vigilija; Frančiška Matičič, obl.

Prenos blagoslova na TV SLO 1 ob 15.00 in ob 17.00.

Velika noč 
Gospodovega 

vstajena
ned 12

8.00
10.00
10.00
11.35
12.00

žup. cerkve
Fara
doma
doma
doma

zvonjenje z vsemi zvonovi – vabilo k velikonočnemu zajtrku
za žive in † farane,
prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2
nagovor nadškofa  na TV SLO 1
prenos papeškega blagoslova "urbi et orbi" na TV SLO 1

Velikonočni ponedeljek pon 13 19.00
20.00

Fara
doma

Ciril Tanko, 6. obl. in starši
molitev s škofi na radiu Ognjišče

Odpade maša pri Svetem Urhu.

Lidvina, devica tor 14 19.00 Fara Zvone Zgonc, 5.obl.

Helena, kneginja sre 15 7.30 Fara Ivana Pirc

Bernardka Lurška, redovnica čet 16 19.00 Fara v čast Svetemu Duhu Odpade romanje v Medžugorje.

Rudolf, mučenec pet 17 19.00 Fara za zdravje Odpade romanje v Medžugorje.

Galdin, škof sob 18 19.00 Fara Alojzij Uran, škof
Odpade romanje v Medžugorje.
Odpade nočno češčenje pri Sveti Trojici.

2. velikonočna, bela nedelja,
nedelja Božjega usmiljenja

ned 19 10:00
10.00

Fara
doma

za žive in † farane
prenos svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2

Teotim, škof pon 20 19.00 Fara Danijel Kraševec

20.00 doma molitev s škofi na radiu Ognjišče

Anzelm, škof, cerkveni uč. tor 21 19.00 Fara Stanko Perušek, obl.

Aleksandra, muč. sre 22 7.30 Fara Marija Tekavec, Zahrib, obl.

Jurij, muč. čet 23 19.00 Fara Alojz Lavrič in Dominik Gorjup Odpade maša pri Svetem Juriju v Cajnarjah.

Honorij, škof pet 24 19.00 Fara † rodbina Tekavec

Marko, evangelist sob 25 19.00 Fara Pavla Zalar, obl. in † Mehlin Odpade zaobljubljena Markova maša v Velikih Blokah.

3. velikonočna nedelja ned 26 10:00 Fara za žive in † farane Odpade žegnanje pri Svetem Juriju v Cajnarjah.

Hozana, devica pon 27 19.00
20.00

Fara
doma

Julijana Grže, obl. in Ivana Hiti, obl.
molitev s škofi na radiu Ognjišče

Peter Chanel, duh. – muč. tor 28 19.00 Fara Danijela Anzeljc, Studenc, 1. obl. Odpade poljska maša pri Svetem Urhu.

Katarina, dev, c. učiteljica sre 29 7.30 Fara Anzeljc Jože, Nova vas 20

Jožef Cottolengo, red. ust. čet 30 19.00 Fara starši Zakrajšek, Veliki Vrh
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