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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Maj 2021

Maj 2021

Marijini blagoslovi
Letos ni neobičajno leto samo zaradi koronskih nevšečnosti, ampak zaradi hlad-
nega vremena tudi narava malo "kasni". Toda tukaj je mesec maj, ki bo nezadržno 
prinesel otoplitve in s tem pognal rastlinske sokove, da bo začelo tudi pri nas na 
Blokah vse odganjati in cveteti.

In kot življenje nezadržno prihaja v stvarstvo, tako bi vsi radi, da se z majem živl-
jenje vsaj delno vrne tudi v naša župnijska občestva. Seveda je korona še vedno 
tu in moramo biti še vedno previdni, a v okviru danih možnosti mu bomo še ne-
koliko bolj odprli župnijska vrata.

Pred nami so šmarnice. Nekateri jih boste v okviru danih možnosti organizirali po 
vaseh. Dajmo slavo naši nebeški Materi Mariji! Njej na čast bomo peli šmarnične 
pesmi in v molitvi vzklikali k njej z litanijami Matere Božje! Marija je naša mati, zato 
se z radovoljnim, iskrenim in otroško preprostim srcem zatekajmo k njej. Ona ima 
posluh in skrb za vsakega izmed nas. Ona nas sprejma takšne kot smo. Zato se 
nam pred njo ni potrebno pretvarjati, se napihovati, ni nam potrebno prikrivati 
svoje šibkosti in ranljivosti. Pred njo smo lahko, tudi če zasedamo pomembne 
položaje, preprosti kot otroci. Ona nam bo gotovo dala svoj blagoslov, svojo 
pomoč in varstvo, samo mi moramo biti dojemljivi za te njene mislotne darove!

Tudi spoštovanje nedeljskega počitka in primerno obhajanje Gospodovega dne 
nas bo ustrezno razpoložilo in odprlo za sprejem Božjih blagoslovov. Teh pa v teh  
napetih in nestrpnih in nastrojenih  mimobežečih časih še kako potrebujemo!

župnik

Jožef delavec sob 1 8.00
18.00

Fara
Osredek

za zdravje družine
Florijanova maša

5. velikonočna nedelja ned 2
8.00
8.00

10.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica

Branko Štritof, obl. in † starši
za žive in † farane
Andrej Lah, obl.
Terezija Hiti, 7. dan

 



Gorazd Lah, Barbara Lah
Albina Ponikvar, Andraž Ponikvar
France Ivančič, Joži Anzeljc

Filip in Jakob, apostola pon 3
17.30
19.00
19.00

Ravne
Štrukljeva v.
Fara

za sosesko
Ivana Stražiščar, 30. dan
Jože Lipovec, 25. obl.

Florijan, muč. tor 4 19.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu  

Angel, muč. sre 5 7.30
19.00

Fara
Sv. Vid

v čast sv. Jožefu za varstvo in blagoslov dru.
Alojzij Tekavec in Sebastian

Dominik Savio, ministrant čet 6 19.00 Fara † Anzeljc, Studenec 3 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Gizela, opatinja
prvi petek

pet 7 18.00 
19.00

Sv. Vid
Fara

za vse † družine Zalar, Lešnjake
Angela in Janez Ponikvar, Fara

Bonifacij, papež
prva sobota

sob 8 8.00
8.00

Otave
Sv. Trojica

za dušno in telesno zdravje
† Štritof in Mramor





Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Nova vas 41–65  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Zvečer ob 8. uri se sreča 1. zakonska skupina

Ob 16. uri prvo srečenje za starše prvoobhajancev vseh treh ž. 

6. velikonočna nedelja
nedelja turizma ned 9

8.00
8.00

10.00
11.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara
Fara

Ciril Doles, obl.
za žive in † farane
France Drobnič, obl.
krst

 



Robert Lah, Anton Lah
Klara Kostanjšek, Helena Primožič
Iva Oražem, Katja Lah Majkič

Job, svetopisemski mož
prošnji dan

pon 10
17.00
18.00
19.00

Ulaka
Sv. Duh
Fara

prošnja maša 
prošnja maša
Marija Lipovec, 15. obl.

Odo, opat
prošnji dan

tor 11
17.00
18.00
19.00

Sv. Urh
Volčje
Sv. Trojica

prošnja maša
prošnja maša
starši in Jože Kraševec

Leopold Mandić, red.
prošnji dan

sre 12
7.30

17.30
19.00

Fara
Sv. Trojica
Runarsko

starši Zalar
prošnja maša
prošnja maša

Gospodov vnebohod
slovesni praznik

čet 13
17.00
19.00
20.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

Milan Žnidaršič, obl.
družina Turšič in Zgonc
† Krajc

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Bonifacij, muč.
začetek binkoštne devetdn.

pet 14 19.00 
19.00

Sv. Vid
Vel. Bloke

Jože in Mihaela Mramor
Marija in Jože Zakrajšek in vnuk Rok

Zofija, muč. sob 15 8.00
8.00

Otave
Sv. Trojica

za Božje varstvo
za zdravje in blagoslov

 Sv. Tr.: Ulaka, Sleme  ·  Bloke: Nova vas 66...  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Zvečer ob 8. uri se sreča 2. zakonska skupina

7. velikonočna nedelja
nedelja sredstev 

družbenega obveščanja
ned 16

8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Metod Debeljak, 30. dan
† Korošec, Jeršanovo 2
za žive in † farane

 



Domen Kosmač, Mihaela Kosmač
Janez Kraševec, Irena Kraševec
Metoda Grže, Martin Grže

Jošt, puščavnik pon 17 19.00 Fara starši Dobravec in Nežka Marolt

Janez I., papež, muč. tor 18 19.00 Sv. Trojica † Tekavec in Kovačič

Urban I., papež sre 19 7.30 Fara Jože in Marjeta Rudolf in brata, Vel. Bloke

Bernardin, duh. čet 20 19.00 Fara vsi † Marolt in Franc Marolt, obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Krištof in mehijški mučenci pet 21 19.00 
19.00

Sv. Vid
Fara

Alojzij Tekavec in Sebastian
Franc Zbačnik obl. in tri sestre

Marjeta, red. sob 22 8.00
8.00

Otave
Fara

v čast Sv. Duhu
starši Hribar, France in Magdalena, Studen.

 Sv. Tr.: Andrejč., Gradiško, Štorovo  ·  Bloke: Vel. Bl. 1–20  ·  Sv. Vid: Sv. Vid

Binkoštna nedelja
slovesni praznik

konec velikonočnega časa
ned 23

8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
družina Kraševec, Ulaka
Jože Milavec, 12. obl., Nova vas

 



Marija Baraga, Veronika Meden
Karmen Golob, Gregor Golob
prihodnji birmanci

Marija Pomočnica kristjan.
Marija Pomagaj, zavetnica 

Slovencev, slovesni praznik
pon 24

18.00 
19.00
19.00

Sv. Duh
Sv. Urh
Fara

za sosesko
za sosesko
France Rot, obl. in starši, Studenec

Gregor VII., papež tor 25 19.00 Sv. Trojica v zahvalo za srečen porod
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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 aprilu smo se v župniji Sv. Vid s krščanskim pogrebom poslo-
vili od Ivane Stražiščar, roj. Petrič, doma iz Štrukljeve vasi 9, poslovili smo se tudi 
od Alojzija Tekavca iz Tavželj 2 in od Metoda Debeljaka iz Koščakov 2. Pri Sv. Tro-
jici smo se poslovili od Terezije Hiti, roj. Rupar iz Andrejčjega 2.

Naj bo Gospod vsem na novo pokojnim milostljiv sodnik!

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Metoda Debeljaka so darovali: Ani Kozin 1x, Jože Debeljak 1x, Ivan-
ka Zalar 1x, Francka Lenarčič 1x, Alenka Žibert (Mala Loka) 1x, Matej Ložar (Mala 
Loka) 1x, Miha Planinc (Rudolfovi Lj.) 1x, Janko Kozin (Lj.) 1x, Freno Meden (Osre-
dek) 1x, Tone Zalar (Pirmane) 1x, Stane in Dani Zalar 1x, Beno Zalar (Kremenca) 
1x, Slavko Rudolf (Kremenca) 1x, Marija Baraga ml. (Osredek) 1x, Rtač (Koščaki) 
1x, Pajnič (Vrhnika) 1x, Boršnik (Beč) 1x, Škrlj (Sleme) 1x, Marta Obreza (Selšček) 
2x, Dolesovi (Jeršiče) 2x, Silva in Katja Šivec 1x, družina Jurgec (Lj.) 1x, Vesna in 
Andrej Vrhunc 1x, Milka in Janez Hribar 1x, Janez Stražiščar 1x, Peter Zalar 1x.

Ob pogrebu Ivane Stražiščar so darovali: Janez Stražiščar 6x.

Ob pogrebu Terezije Hiti so darovali: družina Marolt (Studenec) 1x, družina Ma-
rolt (Begunje) 1x, družina Klančar (Nova vas) 1x, družina Mulej (Celje) 1x, družina 
Korošec (Jeršanovo) 1x, hčere in sin 10x, mož Janez Hiti 10x.

Ob pogrebu Alojzija Tekavca je za potrebe cerkve sv. Vida darovala neimeno-
vana oseba.

Oddani mašni nameni
V zahvalo in priprošnjo za zdravje in Božje varstvo 3x, Marija Zalar 4x, Metod 
Debeljak 9x, za zdravje 3x, Zofija Dolšak 1x, Metod Debeljak 1x, Alojz Tekavec 1x, 
Andrej Drobnič in starši ter teta Drobnič 1x, Anton in Alojz Komidar 1x, v zahvalo 
za zdravje 1x.

Verouk spet v veroučnih klopeh
V tednu po prvomajskih počit-
nicah bomo spet pričeli z ver-
oukom v fizični prisotnosti v 
učilnicah. Upamo in si želimo, 
da bi se lahko tako srečevali še 
do konca tega veroučnega leta. 
Zaključek verouka in podelitev 
potrdil o opravljenjem letniku 
– spričeval bomo imeli v tednu 
po 11. nedelji med letom, to je 
med 14. in 18. junijem.

Prvo sveto obhajilo
Z otroci smo letos večino verouka imeli "na 
daljavo", tako smo se s tretjim razredom 
(pri Sv. Vidu tudi drugim) pripravljali tudi na 
prvo sveto obhajilo. V mesecu maju bo spet 
nekaj srečanj v živo. V živo bo tudi priprava 
za starše. Ta bo za vse tri župnije potekala 
ob sobotah (prvo 8. 5.) z  začetkom ob 16. uri 
v župnijski cerkvi pri Fari. Zakrament prvega 
svetega obhajila bodo otroci trojiške in bloške 
župnije predvidoma prejeli 10. nedeljo med 
letom, to je 6. junija, med redno nedel-
jsko sveto mašo. Takrat bo obenem 
predvidoma tudi telovska procesija. 
Trije vidovski provoobhajanci bodo 
prvič pristopili k obhajilu na 11. ned-
eljo med letom, to je 13. junija.

nad vsemi njegovimi deli« (Ps 145,9).

Zgodovina odrešenja se »v upanju proti upanju« (Rim 
4,18) uresničuje skozi naše slabotnosti. Prevečkrat 
mislimo, da Bog zaupa samo v dobre in zmagovite 
dele v nas, v resnici pa se večina njegovih načrtov  
uresničuje preko in kljub našim slabotnostim. Zara-
di tega je sv. Pavel rekel: »Da pa se zaradi vzvišeno-
sti razodetij ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, 
satanov sel, ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. 
Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od 
mene, a mi je rekel: 'Dovolj ti je moja milost. 
Moč se dopolnjuje v slabotnosti.' Zato se bom 
zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da 
bi se v meni utaborila Kristusova moč« (2 
Kor 12, 7-9).

Če je to perspektiva odrešenjske ekonomi-
je, se moramo naučiti sprejemati svojo 
slabotnost z globoko nežnostjo.[12]

Hudič nas sili, da na svojo krhkost gle-
damo z negativno sodbo, Duh pa jo pokaže z nežnostjo. In nežnost je najboljši 
način, da se dotaknemo tega, kar je krhkega v nas. Stegnjeni prst in sodba, ki ju 
uporabljamo v odnosih do drugih, sta zelo pogosto znamenje nesposobnosti, da 
bi v sebi sprejeli svojo lastno slabotnost, svojo lastno krhkost. Samo nežnost nas 
bo rešila pred delom Tožnika (prim. Raz 12,10). Zato je pomembno srečati Božje 
usmiljenje, zlasti v zakramentu sprave, ko doživimo resnico in nežnost. Protislov-
no je, da nam tudi Hudič lahko pove resnico, a če to stori, je zato, da nas obsodi. 
Mi pa vemo, da nas Resnica, ki prihaja iz Boga, ne obsoja, ampak nas sprejema, 
nas objame, nas podpira, nam odpušča (prim. Lk  15,11-32): pride nam naproti, 
nam vrne dostojanstvo, nas postavi na noge, nam pripravi praznik zaradi tega, 
ker je »ta moj sin bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden« (v. 24).

Božja volja, njegova zgodovina, njegov načrt gredo tudi skozi Jožefovo stisko. 
Jožef nas tako uči, da verovati v Boga vključuje tudi verjeti, da On lahko deluje 
tudi skozi naše strahove, našo krhkost, našo slabotnost. Uči nas, da se sredi vihar-
jev življenja ne smemo bati Bogu prepustiti krmila našega čolna. Včasih hočemo 
nadzorovati vse, a On ima vedno širši pogled.

Šmarnice
Maj je Marijin mesec, ko po lepi stari slovenski navadi po kapelah in cerkvah 
opravljamo šmarnično pobožnost. Predlagam, da se otroci in odrasli organi-
zirate po vaseh. Dokler ne bo rečeno drugače je potrebno srečevanja omejiti na 

deset ljudi oz. družin. Šmarnice za otroke bomo prenašali tudi prek spleta vsak 
dan ob 18. uri. Šmarnično branje za odrasle bomo lahko poslušali pri delavniških 
svetih mašah. Za bodoče provoobhajance so šmarnice tudi kot priprava na prvo 
sveto obhajilo, zato je močno zaželena in priporočena redna prisotnost pri tej 
pobožnosti.

Predstavitev in slovesna zaobljuba novih 
kandidatov za sprejem zakramenta svete birme
Na binkoštno nedeljo, to je 23. maja se bodo pri maši kratko predstavili tisti ver-
oučenci 7. in 8. razreda, ki bi prihodnje leto želeli prejeti zakrament svete birme. 
Obljubili bodo tudi, da se hočejo na ta zakrement odgovorno in temeljito prip-
raviti. Vsi pa ste že sedaj povabljeni k molitvi in darovanju svojih križev zanje.

Odlomek iz apostolskega pisma "Patris corde" 
(Z očetovskim srcem) ob letu svetega Jožefa
Z apostolskim pismom Patris corde, ki je izšlo 8. decembra 2020, na praznik Brezmadežne, se sveti 
oče Frančišek spominja 150-letnice razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Ob tej priliki 
do 8. decembra 2021 poteka posebno »Leto svetega Jožefa«.

Tokrat v premišljevanje ponujamo 2. poglavje, ki nosi naslov: 

2. Oče v nežnosti
Jožef je videl, kako Jezus iz dneva v dan raste »modrosti, starosti in milosti pri 
Bogu in pri ljudeh« (Lk 2,52). Kakor je Gospod storil Izraelu, tako ga je on »učil 
hoditi, ko ga je držal za roko. Zanj je bil kot oče, ki dviga otroka k licu, ki se sklanja 
k njemu, da bi mu dajal jesti« (prim. Oz 11,3-4).

Jezus je v Jožefu videl Božjo nežnost: »Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, 
Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo« (Ps 103,13).

Jožef je gotovo slišal, kako je v sinagogi med molitvijo psalmov odmevalo, da je 
Izraelov Bog Bog nežnosti,[11] ki je dober do vseh in da je »njegovo usmiljenje 

Filip Neri, duh. sre 26 7.30
19.00

Fara
Runarsko

Franica in Gabrijel Mišič
zaobljubljena maša

Alojzij Grozde, muč. čet 27 19.00 Fara † Mlakar, Bobanovič 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Anton Julijan, muč. pet 28 19.00 
19.00

Otave
Fara

Slavka Mahne, Župeno 2
družina Kranjc in Tina

Maksim Emonski, škof
binkoštna kvatrna sobota

sob 29
8.00
8.00

18.00

Otave
Fara
Sv. Trojica

Ludvik Zalar, obl.
Bregarjevi iz Velikih Blok
Terezija Hiti, 30. dan

 Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi v.  ·  Bloke: Vel. Bl. 21–40  ·  Sv. Vid: Sv. Vid

Sveta Trojica
slovesni praznik

ned 30
8.00
8.00

10.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

starši in družina Milavec, Osredek
za žive in † farane
starši Mikelj in Lužar

 



Romana Mahne, Urban Strle
Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
Vika Pešič, Žiko Pešič

obiskanje dev. Marije
sklep  šmarnične pobožnosti

pon 31 18.00
19.00

Sv. Trojica
Fara

poljska maša
Alojzija in Jože Anzeljc

Maj 2021


