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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Marec 2021

Marec 2021

"Pojdite k Jožefu!"
Papež Frančišek je lani 8. decembra, na slovesni praznik brezmadežnega spočetja 
Device Marije, razglasil "leto svetega Jožefa", ki traja od omenjenega praznika do 
8. decembra 2021. Istega dne je bilo objavljeno papeževo pismo "Patris Corde" – 
"Z očetovskim srcem". Povod za Jožefovo leto, ki ga letos obhajamo prvič, je 150 
letnica povzdignjenja sv. Jožefa za zavetnika Cerkve.

V evangelijih sv. Jožef ne spregovori niti ene besede, a mu gre ednistveno mesto, 
saj je vzor moža in očeta, ki se v težavah ni umikal, ampak je po svojih najboljših 
močeh predvsem pa tudi z Božjo pomočjo za svojo ženo Marijo in za Božjega Sina 
Jezusa posrbel za varno družinsko okolje. In to kljub velikim preizkušnjam skozi 
katere je morala sv. Družina.

Zato nas sv. Jožef opozarja, da 
imajo tudi tisti, ki so na videz skri-
ti, nepomembni ali v drugi vrsti 
lahko pomembno vlogo v zgodo-
vini odrešenja.

Povabilo "Pojdite k Jožefu" izha-
ja iz Stare zaveze, ko ta govori o 
očaku Jožefu, ki je bil postavljen 
za gospodarja nad vsem Egiptom, 
da bi ljudstvu zagotovil za živl-
jenje potrebno žito. Drugi Jožef, 
Jezusov krušni oče pa je bil tisti, 
ki mu je Bog zaupal skrb za naj-
dragocenejši zaklad – Jezusa.

In kakor je Jožef na zemlji varoval 
Jezusa in Marijo, tako naj bi se kot 
zavetnik zavzemal za vso Cerkev 
– torej tudi za vsakega od nas, ki smo udje Cerkve. Zato pojdimo radi večkrat 
v molitvenem duhu k njemu, priporočimo se mu, da bi mogli v teh težkih časih 
ohraniti tisto vero, ki nas vključuje v občestvo s Kristusom in njegovo Cerkvijo.

Namen papeževega pisma je, kot sam pravi, povečati ljubezen do tega velikega 
svetnika, da bi nas spodbudilo, da bi prosili za njegovo priprošnjo ter posnemali 
njegove kreposti in njegovo navdušenje.

Da bi mogli vsaj malo okusiti papeževo razmišljanje o tem svetniku, si lahko na 
notranji strani preberete kratek delček tega pisma.

župnik 

Albin, škof pon 1 18.00 Fara Franc Mlakar, Ravne

Neža Praška, devica tor 2 18.00 Sv. Trojica v čast Svetemu Duhu  

Kunigunda, cesarica sre 3 7.30 Fara za duše v vicah (M)

Kazimir, kralj čet 4 18.00 Fara Janez in Ivanka Žnidaršič in starši Šega  obisk bolnikov
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Hadrijan, muč. +pet 5 18.00 
18.00

Otave
Fara

v čast Svetemu Duhu
Franc in Marija Modic, obl.

 obisk bolnikov

Fridolin, opat sob 6 8.00
8.00

Fara
Sv. Trojica

starši in bratje Vode
Vida in Jože Udovič

3. POSTNA NEDELJA ned 7
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Slavica Korošec, Bečaje
za žive in † farane ter Alojzij Seljak
Anton in Zofija Lužar

 pri Sv. Trojici - gost misijonar Tone Kerin

Janez od Boga, red. pon 8 18.00 Fara Ado Zabukovec

Frančiška Rimska, red. tor 9 18.00 Sv. Trojica v čast Svetemu Duhu za prave odločitve

40 mučencev sre 10 7.30 Fara Branko Udrih

Benedikt, škof čet 11 18.00 Fara Jani Brus, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Justina, red.
Gregorjevo

+pet 12 18.00 
18.00

Sv. Vid
Fara

Ivan Korošec, Bečaje
Alojzij Korošec iz Avstralije

Kristina, dev. muč. sob 13 8.00
8.00

Fara
Sv. Vid

Julijana in Jože Ivančič
Marija Strle, obl.

 Sv. Tr.: Hiten., Mram. pri Pajk., Sv. Tr.  ·  Bloke: Topol  ·  Sv. Vid: Osredek
1. zakonska skupina

4. POSTNA NEDELJA
LAETARE

ned 14
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Marija Intihar, Zavrh 4
Alojz Lavrič in Dominik Gorjup

Ludovika, red. pon 15 18.00 Fara Jožefa Komidar, obl.

Hilarij Oglejski, škof tor 16 18.00 Sv. Trojica Alojzij Seljak

Patrik, škof sre 17 7.30 Fara Marija in Franc Lenarčič ml., obl.

Ciril Jeruzalemski, šk. uč. čet 18 17.00
18.00

Fara
Fara

Karel Drago Pavčič, 30. d.
Franc Primožič, Studenec 8, obl. in sorodniki

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Jožef, Jezusov rednik
teden družine

+pet 19 18.00 
18.00

Sv. Vid
Fara

Pepca Šivec, Hruškarje, obl.
Jože Lah, Nova vas

Klavdija, muč. sob 20 8.00
8.00

Velike Bloke
Sv. Vid

Viktor Meden, 1. obl.
Andrej Mahne, Antonija in sin Franc, obl.

2. zakonska skupina

5. POSTNA NEDELJA
TIHA

ned 21
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Anton in Marija Korošec, Štrukljeva vas
za žive in † farane
Jože Kovačič, Ravne, obl.

Lea, spokornica pon 22 18.00 Fara † in živi Knavsovi

Turibij, škof tor 23 18.00 Sv. Trojica Alojzij Seljak

Dionizij, muč. sre 24 7.30 Fara Dušan Lipovec

Gospodovo oznanjenje čet 25 18.00 
18.00

Sv. Trojica
Fara

za duše v vicah
Franc Marolt, Zakraj 2

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Larisa, muč. +pet 26 18.00 
18.00

Otave
Fara

za blagoslov v družinah
Dana Anzeljc, Studenec, 2. obl.

Rupert, škof sob 27 8.00
8.00

Fara
Sv. Vid

Ivica Kren
Stane Turšič

 Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo  ·  Bloke: Metulje  ·  Sv. Vid: Osredek

6. POSTNA NEDELJA
CVETNA

letni čas – menjava ure
ned 28

8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Frančiška Matičič, obl.
za žive in † farane
Meri in Jože Ponikvar, obl.

 spovedovanje popoldan

Bertold, red. pon 29 19.00 Fara Jože Namre, 15. obl.

Amadej, vojvoda tor 30 19.00 Sv. Trojica Marija Intihar, Zavrh 4

Amos, prerok sre 31 7.30 Fara Karel Hitij
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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
V preteklem mesecu je od nas odšel Karel Milan (Drago) Pavčič iz Runarskega 10.

Naj mu bo Gospod milostljiv sodnik!

Svete maše še vedno obhajamo v omejenem številu. Glede na velikost cerkve je 
lahko pri Fari navzočih 12 oseb, ki niso člani istega gospodinjstva, ali pa 12 družin 
ali članov istega gospodinjstva. Pri Sv. Trojici je to število omejeno na 10, pri Sv. 
Vidu pa 8.

Sveto obhajilo lahko še naprej prejmete tudi po vsaki nedeljski sveti maši. Tisti, 
ki spremljate sveto mašo prek medijev imate možnost priti k obhajilu k Fari do 
11.20 ure.

Zakrament svete spovedi boste lahko pred velikonočnimi prazniki prejeli na cvet-
no nedeljo v popoldanskem času. Uro bomo objavili naknadno. Za spoved pa sem 
sicer po dogovoru na voljo kadarkoli.

Od tega meseca naprej bova z duhovnim pomočnikom zopet redno, brez pred-
hodnega najavljanja po domovih obiskovala naše bolne in starejše brate in sestre.

Postni čas je čas poglobljenega premišljevanja Jezusovega trpljenja, smrti in vsta-
jenja. Pri tem nam lahko pomaga molitev križevega pota, ki pa ga vsaj zaenkrat 
še ne moremo uradno organizirati, saj velja prepoved zbiranja več kot 10 ljudi. 
Vabljeni ste, da sami ali v krogu družine poiščete katero od molitev križevega 
pota in ga v molitvi premišljujete. Molitev bo prinesla mir, vedrino in notranje 
zavedanje, da nas Bog nikoli, tudi v najhujših stiskah in trpljenju ne bo zapustil. 

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Draga Pavčiča so darovali za cerkev 230 eur domači.

Zanj so za svete maše darovali: Anton Zakrajšek 1x, Janez Zakrajšek 1x, drugi 
darovalci 10x.

Za Alojzija Seljaka pa so še darovali: sodelavci Iskre še za eno mašo, trojiški pevci 
2x, družina Intihar iz Zavrha 1x, družina Korošec iz Hitenega 2x.

Misijonar pri Sveti Trojici
Na tretjo postno nedeljo bo med nami pri sveti maši pri Sveti Trojici navzoč 
naš misionar g. Tone Kerin. Že od leta 1985 deluje na Madagaskarju. Še 
posebej so mu pri duši najoddaljenejša področja, kjer je življenje zaradi 
slabih cestnih povezav še toliko težje in odročnejše. Deset let je deloval na 
področju Manambondra, kjer je nasledil Janeza Puhana. V Manambondrou je 
zgradil šolo in dispanzer ter več cerkva. Sedaj deluje na področju Midongyja. 
Svoje pristno krščanstvo pridno uporablja pri vzgoji ljudi. Tudi na midunškem 
področju je postavil več cerkva. Vabim vas k darovanju za njegov misijon.

Molitev k svetemu Jožefu
 

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,
in ko smo na pomoč poklicali tvojo sveto nevesto,

prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo,

in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa,
te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež,

ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo,
in pomagaj nam v naših potrebah

s svojo močjo in priprošnjo. 

O skrbni varuh Svete družine,
varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa;

odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh,

v tem boju zoper moči teme,
in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti,

tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo
sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja.

Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo
mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih.

Amen.

Čiščenje in urejanje cerkva
Z mesecem marcem bomo začeli s čiščenjem, urejanjem in krašenjem župnijskih 
cerkva. Nadaljujemo po razporedu, kot so na vrsti skupine od zadnjega rednega 
čiščenja.  Zahvaljujem se vsem, ki ste tudi v tem času, ko ni bilo določenih skupin 
za čiščenje, sami na lastno pobudo poskrebeli za urejenost cerkva.

Odlomek iz aposolskega pisma "Patris corde" 
(Z očetovskim srcem)
Pod 6. točko papež premišljuje o vidiku dela pri Sv. Jožefu:

Eden od vidikov, ki je značilen za Sv. Jožefa in je bil poudarjen že v času prve so-
cialne okrožnice Rerum novarum Leona XIII., je njegov odnos do dela. Sv. Jožef je 
bil tesar, ki je pošteno delal, da je zagotovil vzdrževanje svoje družine. Od njega 
se je Jezus naučil vrednosti, dostojanstva in veselja nad tem, kaj pomeni jesti 
kruh, ki je sad dela lastnih rok.

V našem času, v katerem se 
zdi, da je delo spet postalo 
nujno socialno vprašanje in 
brezposelnost včasih dosega 
vznemirljive ravni tudi med 
tistimi narodi, v katerih so de-
setletja živeli v neki blaginji, 
je treba z obnovljeno zavestjo 
razumeti pomen dela, ki daje 
dostojanstvo, naš svetnik pa je 
vzorni varuh tega.

Delo postane sodelovanje pri 
delu odrešenja, priložnost, da posepešimo prihod Kraljestva, da razvijemo svoje 
možnosti in dobre lastnosti, s tem, da jih postavimo v službo družbe in občest-
va. Delo postane priložnost za uresničevanje ne le za nas same, ampak za tisto 
izvorno jedro družbe, ki je družina. Družina, v kateri je pomanjkanje dela, je bolj 
izpostavljena težavam, napetostim, zlomom ter celo obupni in obupajoči skušn-
javi razpada. Kako bi mogli govoriti o človeškem dostojanstvu brez zavzemanja 
za to, da bi vsi imeli možnost dostojnega vzdrževanja?

Človek, ki dela, ne glede na to, kakšna je njegova naloga, sodeluje s samim 
Bogom, postane nekoliko stvarnik sveta, ki nas obdaja. Kriza našega časa, ki je 
ekonomska, socialna, kulturna in duhovna, je lahko za vse klic k ponovnemu 
odkritju vrednote, pomembnosti in nujnosti dela za začetek nove "normalnosti", 
v kateri nihče ne bo izključen. Delo Sv. Jožefa nas spominja, da sam Bog, ki je 
postal človek, ni zaničeval dela. Izguba dela, Ki prizadene toliko bratov in sester 
in ki v zadnjem času narašča zaradi covida 19, mora biti klic, da ponovno prever-
imo svoje prednostne naloge. Prosimo sv. Jožefa delavca, da bi mogli najti poti, 
ki nas bodo obvezovale, da bomo rekli: noben mlad človek, sploh noben človek 
in nobena družina brez dela!

papež Frančišek


