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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

April 2021

April 2021

Velikonočna poslanica 
slovenskih škofov 2021

Enkrat v blagodejnosti, sedaj v preizkušnjah – še zmeraj pa je tu velika noč

V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do postaje me-
jnikov – enkrat v blagodejnosti, drugič v preizkušnjah –, da bi ohranili življenje in 
mladim omogočili dostojno prihodnost.

Zaradi neuničljivega upanja smo se pred tridesetimi leti odločili za samostojno 
Slovenijo. To smo hoteli, ker smo tega vredni.

Že dobro leto pa premagujemo velike težave zaradi epidemije novega virusa. 
Kaj nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost, solidarnost in 
služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri varuhih zdravja in blagostanja, molitve 
in bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot angelski znanilci vstajenja. Ti do-
brotniki nam ohranjajo upanje.

Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo stopinjo – do groba. Čeprav smo 
žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti utemeljujemo na veliki noči, ker veru-
jemo, da se vse preizkušnje stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo.

Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnosti trpečih src ne poznajo zato-
na. Odrešilne so in zato tudi večne.«

V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem prebivalcem 
Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini; posebej pa bolnim in trpečim.

msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof

VELIKI ČETRTEK čet 1
17.00 
19.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

† druž. Turšič in Zgonc
Janez Kraševec, obl.
za žive in † farane

17.30–18.30 molitev pred Najsvetešim v ječi
18.30–19.30 molitev pred Najsvetešim v ječi
19.30–20.30 molitev pred Najsvetešim v ječi

VELIKI PETEK ++pet 2
18.00 
18.00
19.30

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

obredi velikega petka 15.00 Fara – v cerkvi molitev križevega pota

VELIKA SOBOTA
obletnica smrti župnika 

† Alojzija Hostnika
sob 3

18.00 
19.00
20.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

v zahvalo za vse prejete dobrote
za žive in † farane
Stane Milavec, obl.

Blagoslov ognja: Fara ob 6.00, Sv. Trojica ob 7.00, Sv. Vid ob 7.00
Blagoslov velikonočnih jedil: glej na notranji strani
Obisk in molitev pri božjem grobu
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VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA
ned 4

8.30
10.00

8.30
6.45

10.15

Sv. Vid
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Fara

za žive in † farane
† Rudolf in Klančar, Rudolfovo
za žive in † farane
za žive in † farane
Tone Oražem, 5. obl.

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK pon 5

8.00 
10.00

8.00

Sv. Vid
Sv. Urh
Fara

Franc Meden, 2. obl.
Marija Intihar
Zvone Zgonec, 6. obl.

Vilijem, opat tor 6 19.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  

Herman, redovnik sre 7 7.30 Fara v zahvalo in priprošnjo v nosečnosti

Julija, redovnica čet 8 19.00 Fara starši Zakrajšek, Veliki Vrh 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Hugo, škof pet 9 19.00 
19.00

Otave
Fara

Antonija Mikuž, Pavla Zalar in Melinovi, obl.
Pavla Zakrajšek

Ezekijel, prerok sob 10 8.00
8.00

Sv. Vid
Fara

Helena Bečaj in Alojzij Bečaj
Jane Mesojedec

 Sv. Tr.: Lovranovo, Zales, Rožanče  ·  Bloke: Nova vas 1–20 
Sv. Vid: Štrukljeva vas

2. velikonočna ned. 
– bela; nedelja 

božjega usmiljenja
ned 11

8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
† Ponikvar in † Tekavec
Stane Perušek, obl.

Viktor, muč. pon 12 19.00 Fara † Hitij in Hrbljan

Martin I., papež, muč. tor 13 19.00 Sv. Trojica Alojz Hiti, Lovranovo, obl.

Lidvina, devica sre 14 7.30 Fara Ivana Hiti, obl.

Helena, kneginja čet 15 19.00 Fara Franc Hrbljan 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Bernardka Lurška, red. pet 16 19.00 
19.00

Otave
Fara

† družina Opeka
Ciril Tanko, 7. obl. in starši

Rudolf, muč. sob 17
8.00
9.00

19.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

Bregarjevi iz Velikih Blok
Franc Korošec, obl.
Marija Zalar, 30. dan

3. velikonočna nedelja
začetek tedna molitve za 

duhovne poklice
ned 18

8.00

8.00
10.00

Sv. Vid

Sv. Trojica
Fara

Anton in Marija Korošec in vsi † iz družine
Korošec, Štrukljeva vas

za žive in † farane
Lado ter ata in mama Lužar

Leon IX., papež pon 19 19.00 Fara Alojzija in Jože Anzeljc  Obletnica izvolitve zaslužnega papeža Benedikta XVI.

Teotim, škof tor 20 19.00 Sv. Trojica v zahvalo za dušno in telesno zdravje

Anzelm, škof, cerk. učitelj sre 21 7.30 Fara za zdravje in dober namen

Aleksandra, muč. čet 22 19.00 Fara Stane Zakrajšek, Strmca, obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Jurij, muč. pet 23 19.00 
19.00

Sv. Jurij
Sv. Vid

za sosesko
Mihaela Mramor (Marinka Lavrič)

Fidelis, duh. muč. sob 24
8.00
8.00

19.00

Otave
Sv. Trojica
Velike Bloke

v čast sv. Duhu
živi in † Krištanovi
Markova maša – za sosesko

 Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Nova vas 21–40 
Sv. Vid: Štrukljeva vas

4. velikonočna nedelja
nedelja dobrega pastirja

Marko, evangelist
ned 25

8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Franc in sin Janko Pirman
Alojzij Seljak
za žive in † farane

 Žegnanje pri sv. Juriju letos odpade
Nedelja duhovih poklicev

Marija Mati dobrega sveta pon 26 19.00 Fara Marija in Jože Miklavčič, Vel. Vrh

Hozana, dev. tor 27 19.00 Sv. Trojica Marija Intihar, Zavrh 4

Peter Chanel, duh. muč. sre 28 7.30 Fara vsi † iz družine Grže, Hiti, Zidar in Novak

Katarina Sienska, dev. muč. čet 29 19.00 Fara Julijana Grže, obl; obl. smrti župnika † St. Gr. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Pij V., papež pet 30 19.00 
19.00

Otave
Fara

Damijana Klančar
Slavko Pavčič
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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 mesecu marcu smo se pri Svetem Vidu s krščanskim pogrebom poslovili od 
Marije Zalar, rojene Doles iz Lešnjakov 6 in pa od Ane Brence rojene Kranjc, ki je 
v Begunje pri Cerknici prišla iz Čohovega.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Marije Zalar so zanjo darovali za svete maše: družina Zalar iz Sevšč-
ka 2x, Metoda Grže 2x, družina Hribar iz Cerknice 1x, družina Pavle Ponikvar iz 
Nemške vasi 1x, družina Grže iz Postojne 1x, Ivica Oražem 1x, družina Aleša Grže-
ta 2x, Žorževi iz Ivanjega Sela 1x, Nada in Jože Gustinčič, Košana 1x, Joža Valenčič 
iz Ratečevega Brda 1x. Za cerkev pri Sv. Vidu pa so različni darovalci skupaj darov-
ali 380 eur. Ob pogrebu Ane Brence so za cerkev darovali 40 eur. Za  pokojnega 
Alojzija Seljaka je za eno mašo darovala še sestrična Ivanka Žerdin iz Amerike.

Oddani mašni nameni
V začetku marca naj bi k Sveti Trojici prišel misijonar Tone Kerin, ki dela na Mad-
agaskarju. Žal ga potem ni bilo, ker se je pokazala možnost letalskega prevoza, 
tako da je šel nazaj v soboto, dan pred načrtovanim obiskom. Kljub temu pa smo 
nabirko tretje postne nedelje pri Sv. Trojici namenili za njegov misijon. Zbrali smo 
230eur. Darovali pa ste tudi nekateri posamezniki iz Bloške fare, skupaj 200eur.

Bog povrni vsem, ki ste darovali!

Misijonarju sem oddal nekaj mašnih namenov: za duhovne poklice 1x, za † iz 
družine Plos 1x, † starši Prezelj 2x, † Čampa 2x, Drago Pavčič 5x, za žrtve nesreče 
na Lancovem pri Radovljici 1x, Franc in Ivana Avžlahar, Topol 1x, † Mišič, Studenec 
1x, za zdravje in božje varstvo 2x, Alojzij Seljak 5x, Ludvik Zajc 1x, za zdravje 3x, za 
spreobrnjenje in zdravje 1x.

Praznovanje velikonočnega tridnevja 
in velike noči
Svete maše in obredi velikega tedna bodo potekali v znamenju ukrepov za ome-
jevanje širjenja korona virusa. Toda ne dopustimo, da bi nas to obremenjevalo. 
Bistvo velike noči niso zunanja slavja, čeprav imajo tudi ta svoje mesto. Pomem-
bno je tisto, kar stoji za temi zunanjimi izrazi.

Veliki četrtek

Krizmene maše, ki se običajno darujejo v dopoldanskem času bodo prestavljen-
je na poznejši čas, ko bo morda možnost, da v stolno cerkev pride večje število 
duhovnikov in ostalega božjega ljudstva. Zvečer bomo v vsaki od župnij praz-
novali spomin Jezusove zadnje večerje, pri kateri je postavil najsvetješi zakra-
ment – sveto evharistjo. Poleg tega nam je Gospod na ta dan izročil zapoved 
ljubezni, ki jo je nakazal z gesto umivanja nog. Poleg tega pa je veliki četrtek 
tudi dan, ko je Jezus postavil zakrament svetega mašniškega posvečenja, saj je 
apostolom zbranim pri mizi, ko je vzel kruh in vino in rekel: "To je moje telo (moja 
kri), ki se daje (preliva) za vas" dodal tudi naročilo: "To delajte v moj spomin." Po 
obredu boste povabljeni, da se za nekaj časa v tihi molitvi pridružite Jezusovemu 
trpljenju v vrtu Getsemani na Oljski gori.

Velki petek

Dan Jezusove smrti. V duhu se odpravimo na Kalvarijo. Z ženami, ki so stale pod 
križemi in Janezom bodimo  v duhu tudi mi ob našemu trpečemu Gospodu. Ta 
dan ni svete maše, ker se spominjamo Jezsove krvave daritve na križu.

Obred velikega petka vsebuje tri oblike bogoslužnega dejanja: poslušanje Božje 
besede, češčenje križa in obhajilo. Začne pa se s tihim češčenjem razgrnjenega 
oltarja, ki predstavlja Kristusa, ki mu je bila odvzeta obleka in s tem človeško dos-
tojanstvo. Po obhajilu bomo Najsvetejše odnesli v božji grob. Za nekaj trenutkov 
se bomo v tihi molitvi pomudili ob Jezusovem grobu.

Nabirka tega dneva bo namenjena za krščanske skupnosti v sveti deželi.

Odlomek iz apostolskega pisma "Patris corde" 
(Z očetovskim srcem) ob letu svetega Jožefa
1. Ljubljeni oče
Veličina sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. 
Kot tak se je »postavil v službo celotnemu odrešenjskemu načrtu,« kot pravi sv. 
Janez Krizostom.

Sv. Pavel VI. opozarja, da se je njegovo očetovstvo konkretno izrazilo v tem, da 
»je iz svojega življenja naredil služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in odrešen-
jskega poslanstva, ki je z njo povezano; da je svojo zakonito avtoriteto, ki mu je 
pripadala nad Sveto Družino, uporabil za popolno daritev sebe, svojega življenja, 
svojega dela; da je svojo človeško poklicanost k ljubezni do doma spremenil v 
nadčloveško darovanje samega sebe, svojega srca in vseh sposobnosti v ljubezni, 
ki je postavljena v služenje Mesiju, ki se razvija v njegovih hiši.«

Zaradi te vloge v zgodovini odrešenja je sv. Jožef oče, ki ga je krščansko ljudstvo 
vedno ljubilo, kakor dokazuje dejstvo, da so mu po celem svetu posvečene šte-
vilne cerkve; da so se mnoge redovne ustanove, bratovščine in cerkvene skupine 
navdihovale pri njegovi duhovnosti in nosijo njegovo ime; in da se v njegovo čast 
že stoletja odvijajo različne svete uprizoritve. Veliko svetnikov in svetnic je bilo 
njegovih navdušenih častilcev, med katerimi je Terezija Avilska, ki ga je sprejela 
kot zagovornika in priprošnjika; veliko se je priporočala njemu in prejela vse mi-
losti, za katere je prosila. Opogumljena po svoji izkušnji je svetnica tudi druge 
prepričevala, da so ga častili.

V vsakem molitveniku najdemo kakšno molitev v čast sv. Jožefu. Posebne prošnje 
so nanj naslovljene ob sredah, zlasti pa celoten mesec marec, ki je tradicionalno 
posvečen njemu.

Zaupanje ljudstva v sv. Jožefa je povzeto v izrazu: »Ite ad Ioseph«, ki se nanaša 
na čas lakote v Egiptu, ko so ljudje faraona prosili za kruh, on pa je odgovarjal: 
»Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, to storite!« (1 Mz 41,55). Šlo je za Jožefa, 
Jakobovega sina, ki so ga bratje iz zavisti prodali (prim. 1 Mz 37,11-28) in ki je – v 
skladu s svetopisemsko pripovedjo – pozneje postal podkralj Egipta (prim. 1 Mz 
41,41-44).

Kot Davidov potomec (prim. Mt 1,16.20), iz katerega korenine naj bi po prerokbi 
preroka Natana Davidu (prim. 2 Sam 7) pognal Jezus, in kot ženina Marije iz Naz-
areta, je sv. Jožef tečaj, ki združuje Staro in Novo zavezo.

Velika sobota

Dan, ko je Jezus ležal v grobu. V veroizpovedi izpovemo, da je ta dan šel Gospod 
pred pekel. Prineselj je odrešenje tudi tistim, ki so umrli nespravljeni z Bogom, 
s krivdo greha. To je dan, ko naj bi v znotraj v sebi in tudi navzven ohranjali zbra-
nost in tihoto. Zjutraj bo blagoslov velikonočnega ognja, ki ga boste lahko dobili 
domov. Čez dan blagoslavljamo velikonočna jedila. 

Urnik blagoslova velikonočnih jedil:

Župnija Sveti Vid: 
9.00 Sv. Primož in Felicijan, 9.30 Sv. Vid, 10.00 Sv. Jakob, 10.30 Sv. Jurij, 11.00 
Sv. Anderej, 11.30 Sv. Vid

Župnija Bloke in Sv. Trojica: 
Blagoslovi jedil bodo potekali tako kot lani. Blagoslovno molitev bomo molili na 
začetku pri Fari za župniščem. Nato bom po vaseh blagoslavljal jedila iz avtomo-
bila po naslednjem vrstnem redu:

Fara – Hudi Vrh – Metulje – Topol – Ravne na Blokah – Studenec – Runarsko – 
Benete – Kotel – Mramorovo pri Lužarjih – Strmca – Zakraj – Škrabče – Sv. Duh 
– Kramplje – Volčje – Nova vas/novo naselje – Veliki Vrh – Nova vas ob glavni 
cesti – Glina – Studeno – Radlek – Velike Bloke (do konec vasi po glavni cesti proti 
Novi vasi) – Ulaka – Sleme – Hribarjevo – Rožanče – Sveta Trojica (do cerkve) – 
Lovranovo – Jeršanovo – Slugovo – Malni – Ograda – Bočkovo – Zales – Polšeče – 
Zavrh – Hiteno – Mramorovo pri Pajkovem – Andrejčje – Gradiško – Ravnik – Lepi 
Vrh – Štorovo – Škufče – Lahovo – Nemška vas – Nova vas (od križišča proti Fari)

Pri Fari začnemo ob 9. uri po molitvi in blagoslovu (približno 15 min) začenemo z 
vožnjo proti Hudemu Vrhu in po razporedu naprej.

Vabljeni ste, da čez dan  tudi obiščete Jezusa v božjem grobu. Zvečer pa se že 
začne slavje luči. Po postnem času se bo zopet oglasila hvalanica Slava, svetloba 
bo vedno močneje žarela, ponovno bomo zapeli Aleluja. 

Velika noč Gospodovega vstajenja

Je največji krščanski praznik. Jezusovo vstajenje je osrednja vsebina naše vere in 
je poroštvo tudi našega vstajenja. Procesije, ki jih letos žal ne bomo mogli imeti 
izražajo veselje nad tem, da je Kristusov grob prazen, da je življenje premagalo 
smrt, da je dobro premagalo zlo in greh. To želimo ozaniti celemu svetu. Naj bo 
naše življenje takšno, da izraža to veselje nad zmago dobrega nad zlom. Zlo, greh  
in smrt bodo nekoč tudi dokončno premagani, zato bodimo že danes dobri, res-
nicoljubni, pošteni, spoštljivi in ljubeči, da bomo sedaj in nekoč v večnosti deležni 
božje slave.

Velikonočna osmina

Ker je velika noč največji in najpomembnejši krščanski praznik, se praznovanje 
raztegne na osem dni. Velikonočna osmina se zaključi z belo nedeljo ali z nedeljo 
božjega usmiljenja.


