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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Marec 2022

Marec 2022

Post in praznik

Post je lahko čas, ki je več kot odpoved; lahko je čas praznovanja.

Nekaterim stvarem se lahko odpovemo in praznujemo zaradi drugih.

Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih.

Posti se temnih misli; praznuj zaradi božje ozdravljajoče moči.

Posti se besed, ki onesna žu jejo; praznuj z besedami, ki dvigajo.

Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo.

Posti se jeze; 
praznuj s po trpežljivostjo.

Posti se skrbi; 
praznuj zaradi božje prev-
idnosti in skrbi zate.

Posti se pritoževanja; 
praznuj s čudenjem.

Posti se naglice in  
raztresenosti; praznuj z 
nepretrgano molitvijo.

Posti se praznega 
govorjenja; 
praznuj s tišino.

Posti se grenkobe; 
praznuj z odpuščanjem.

Posti se obupa; 
praznuj z upanjem.

Posti se skrbi zase; 
praznuj s sočutjem do 
drugih.

Posti se naveličanosti; 
praznuj z navdušenjem

 iz spletne strani  župnije Svetega Jožefa delavca, Rače

Albin, škof tor 1 18.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu  

pepelnica
strogi post, pepeljenje

sre 2
7.30

16.30
18.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

starši Žgajnar in sestra Valerija, Kramplje 7
Janez Kraševec, obl.
starši Nared, Mahneti

Po želji papeža Frančiška ta dan namenimo molitvi in postu za mir:
"Vernike na poseben način spodbujam, naj se na ta dan intenzivno 
posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo 
vojne."

Kunigunda, cesarica čet 3 18.00 Fara Bahnetov Drago, Volčje  obisk bolnikov
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Kazimir, kralj pet 4 17.30 Otave Franc Rot, st.  obisk bolnikov

Hadrijan, muč. sob 5 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Jože Žugelj
za žive in † farane




Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi V.  ·  Bloke: Vel. Bl. 1-20  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Lovro in Lenart Ponikvar

1. postna nedelja ned 6
8.00

10.00
15.00

Sv. Vid
Fara
Sv. Trojica

Marija Strle, obl., Osredek
Jožef Lah, 7. obl., Nova vas
križev pot

 


Manca in Magda Doles
Martina Ivančič, Jože Namre

Perpetua in Felicita, muč. pon 7 18.00 Fara Jani Brus, obl.

Janez od Boga, red. tor 8 18.00 Sv. Trojica Magda Vrček  

Frančiška Rimska, red. sre 9 18.00 Fara družina Modic z Volčjega

40 mučencev čet 10 18.00 Fara Jožefa Komidar 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Benedikt, škof pet 11 17.00 Sv. Vid Marija Zalar, obl.  19.30 na Zoom: srečanje za starše, botre in birmance

Doroteja, muč.
kvatrna sobota

sob 12 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Ana, Anka in Janko Pirman
za žive in † farane




Sv. Tr.: Hiten., Mram., Sv. Tr.  ·  Bloke: Vel. Bl. 21-40  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Rok in Klemen Kraševec

2. postna nedelja
papeška nedelja

ned 13
8.00

10.00

15.00

Sv. Vid

Fara

Štrukljeva v.

ata in sin Jože Mestek in mama Marija in 
Frančiška
Vili Milavec
Franc Primožič, 9. obl. in ostali sorodniki (2. n.)
križev pot


 



Teja Kebe, Marta Zalar

Urša in Gregor Ulčar
Fara: po maši srečanje za starše prvoobhajancev

Matilda, kraljica pon 14 18.00 Fara Jože Gregorič in Frančiška

Ludovika, red. tor 15 18.00 Sv. Trojica

Hilarij in Tacijan, muč. sre 16 7.30 Fara starši Prezelj

Patrik, škof čet 17 18.00 Fara Pavla Zakrajšek, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Ciril Jeruzalemski, 
škof in cerkveni učitelj

pet 18 17.30
19.00 

Otave
Vel. Bloke

Justina in Anton Zalar, obl.
Viktor Meden, 2. obl.

Jožef, jezusov rednik
slovesni praznik/teden druž.

sob 19 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Jože Ponikvar, Polšeče 3
Pepca Šivec, obl., Hruškarje




Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo  ·  Bloke: Vel. Bl. 41...  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Matej Mestek, Katja Šivec

3. postna nedelja ned 20
8.00

10.00

15.00

Sv. Trojica
Fara

Gora

Jože Hiti
za žive in † farane
Jože Kovačič, obl. (2. namen)
Stane Milavec, obl. (3. namen)
križev pot

 


Kaja Granič, David Hiti
Mira Ponikvar, Helena Knavs

Nikolaj iz Flüe, puščavnik pon 21 18.00 Fara Franc Marolt, 4. obl., Zakraj

Lea, spokornica tor 22 18.00 Sv. Trojica

Turibij, škof sre 23 7.30 Fara Jože Namre, obl. in Fran Hiti

Katarina Švedska, red. čet 24 18.00 Fara Danijela Anzeljc, 3. obl., Studenec 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Gospodovo oznanenje Mariji
slovesni praznik

pet 25
16.00
17.30
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Franc Meden, 3. obl.
v čast Jezusovemu in Marijinemu srcu
+ Čampa

Larisa, muč. sob 26 18.00 Sv. Vid Frančiška Matičič, obl. 


Sv. Tr.: Lovranovo, Zales, Rožanče  ·  Bloke: Studenec  ·  Sv. Vid: Sv. Vid
Vika Štritof, Silva Šivec

4. postna nedelja ned 27
8.00

10.00
15.00

Sv. Trojica
Fara
Sv. Urh

za žive in † farane
Anton in Zofija Lužar, obl.
križev pot

 


Jana Škrlj, Albina Ponikvar
Simon in Meta Korenjak

Bojan, knez pon 28 18.00 Fara živi in + Knavs, Runarsko

Bertold, red. tor 29 18.00 Sv. Trojica

Amadej, vojvoda sre 30 7.30 Fara Pavla in Jože Zakrajšek
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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

Oddane maše
Terezija Hiti 3x, Stanko Žgajnar 9x, v dober namen, Frančiška Štritof 6x, Ljudmila 
Drobnič 2x, Marjan Lipovec 2x, Julka Turk 4x, Marjan Turk , Ana Kraševec 2x, po 
namenu, Vilijem Milavec, Jože Ivančič, 20. obl. in † Ivančič, starši in Stanko Rot, 
obl., družina Maček in po namenu, sestra Rezka in vsi † Iz druž. Plos, za zdravje in 
blagoslov v družini, Stane Milavec, za duše v vicah, Za zdravje 2x, Jože Kovačič, 
obl., Franc Rot, Marija Rupar 2x, Marija Zalar, Lešnjake 6 2x, Metod Debeljak 2x.

Molitev Križevega pota
Cerkev nas v postnem času posebej vabi in 
spodbuja, da bi se večkrat v duhu ozirali na 
trpečega Jezusa, ki je nase vzel vso težo te-
lesnega in duhovnega trpljenja. Po njegov-
ih ranah smo bili namreč ozdravljeni. Bog, 
ki je Ljubezen trpi, ko ga človek z grehom 
zavrača. Trpi pa ne zaradi sebe, ampak 
zaradi nesreče grešnika, ki si jo z grehom 
sam povzroča. Molitveno premišljevanje 
ob postajah križevega pota nas napolni 
z notranjo vedrino in mirom. Vživljanje v 
globino in pomen Jezusovega trplenja nas 
navdaja z močjo, da nas nevščenosti, preiz-
kušnje, težave in trpljenje, ki jih vsak človek 
vsakodnevno doživlja, ne spravljajo v obup, 
ampak imajo v Kristusu iz z njim neko 
posebno vrednost. Če je Kristus ravno 
preko sprejetega trpljenja odrešil svet, 
potem lahko tudi sami, ko svoje trpljenju 

pridružujemo Kristusovemu, soodrešujemo tisto, kar je še potrebno odrešenja. 
To je lahko preteklost, globoke zamere, nezmožnost sprejetja dela samega sebe 
ali drugega, naši ranjeni odnosi ipd. Zato vas, po dveh letih, ko križevega pota 
nismo imeli vabim k tej pobožnosti, ki bodo ob nedeljah popoldan ob tretji uri. 
Tako bo na prvo postno nedeljo ob 15. uri križev pot v župnijski cerkvi pri Fari 
in pri Sv. Trojici, na drugo postno nedeljo v Velikih Blokah in v Štrukljevi vasi, na 
tretjo postno nedeljo bomo poromali na Goro, na četrto na Runarskem in pri Sv. 
Urhu, na peto postno nedeljo v Ravnah na Blokah in pri Sv. Vidu in na cvetno ned-
eljo zopet v župnijski cerkvi pri Fari. V primeru napovedanega slabega vremena, 
bomo imeli križev pot v župnijskih cerkvah, kar bom še sproti povedal pri nedel-
jskih oznanilih. Vabljeni ste vsi, posebej tudi mladi, veroučenci ter birmanski in 
prvoobhajanski pripravniki!

Postna postava
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike 
spokornosti:
• Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek.

• Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in 
se zdržimo mesnih jedi.

• Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 
60. leta.

• Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.

• Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi 
zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali 
ljubezni do bližnjega.

• Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 
14. leta.

• Kadar je praznik (cerkveni ali državni) 
na petek ali je kakšna slovesnost 
v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta!

Spovedovanje
V postnem času, bom v spovednici na voljo za prejem zakramenta Božjega 
odpuščanja pred nedeljskimi svetimi mašami. Kdor ima namen priti k sveti spove-
di, naj pride dovolj zgodaj, to je vsaj 20 do 15 minut pred začetkom svete maše. 
Sicer pa bo tudi pred Veliko nočjo še posebna priložnost za spoved. (v naslednjih 
ozanilih) Vesel bi bil tudi, če bi se zavzeli za molitev rožnega venca pred nedeljsko 
sveto mašo in prišli v čim večjem številu. Naj se tako pokaže naša želja po okrep-
itvi vere in po tem, da bi mogli biti po molitvi bliže Bogu, bližje drug drugemu.

Ukinitev izpolnjevanja pogoja PCT
S ponedeljkom, 21. februarja, je vlada za večino javnih prostorov ukinila ob-
veznost izpolnjevanja pogoja PCT. (Upajmo, da bo pri tem tudi ostalo.)Tako od 
tega dne tudi pri bogoslužjih v cerkvah ni več tega pogoja. Še naprej pa so ob-
vezne maske, razkuževanje in držanje razdalje, kolikor je le mogoče. Ko prihajate 
k obhajilu ali greste ven iz cerkve ali v cerkev ni nobene potrebe, da tiščite v 
osebo, ki v vrsti stoji pred vami. Tudi ko greste v klopi ni treba, da greste ravno 
tja, kjer je že veliko ljudi. Pri Sv. Vidu in pri Sv. Trojici je velikokrat moška stran 
polna, na ženski je pa še veliko prostora, veliko prostora je navadno tudi v prvih 
vrstah in te izkoristite. Vesel bi bil, če bi se sedaj začele cerkvene klopi polniti, saj 
lahko po tej koronski pandemiji vidimo, da na tem svetu ni nič trdnega, na kar bi 
se lahko popolnoma zanesli. Le Bog je tisti, ki življenju daje pravo trdnost. On nas  
nikoli ne zapusti, razen če ga sami zapustimo.

Teden družine
Od 19. do 25. marca bo potekal Teden družine pod geslom »Družinska ljubezen: 
poklicanost in pot k svetosti.« Vsi lepo povabljeni, da se v tem tednu vsak dan 
od 20.00 do 20.20 ure preko spleta pridružite družinam iz vseh slovenskih škofij 
in večjih družinskih organizacij. Prisluhnili bomo pričevanjem nekaterih družin, 
skupaj zapeli in v molitvi izročili vse naše prošnje Bogu. Povezave (Zoom, Fb, You-
tube) bodo objavljene na spletnih straneh škofij ter na portalih Katoliška Cerkev 
in Pridi.com.

Kornelija, muč. čet 31 18.00 Fara Jožef in Meri Ponikvar, obl. 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Irena in Agapa, muč. pet 1 17.00 Sv. Vid Alojzij Tekavec, obl.  19.00 srečanje ŽPS pri Sv. Trojici (za vse župnije)

Frančišek Paolski, red. ust.
+papež Janez Pavel II (2005)

sob 2 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Angela in Alojz Hiti 


Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Runarsko  ·  Sv. Vid: Otave
Andraž Ponikvar, Klara Kostanjšek

5. postna (tiha) nedelja
† Lojze Hostnik (2018)

ned 3
8.00

10.00

15.00

Sv. Vid
Fara

Sv. Vid

za žive in † farane
Jože Kljun, 60. obl.
Tone Oražem, obl. (2. namen)
križev pot

 


Haris in Simona Kehonjič
Rok in Vlasta Korenjak

April 2022

Molitev 
k b. sl. Magdaleni Gornik

Vsemogočni Bog, Oče luči,

od Tebe prihaja vsak dober dar.

Svojo služabnico Magdaleno Gornik

si obdaril s čudovitimi darovi

mističnih milosti in bogoljubnega življenja.

Usliši naše molitve in poveličaj jo,

da bo pred vesoljno Cerkvijo

prišteta k zveličnim.

Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu.

Dobri Bog, po priprošnji Magdalene Gornik,

Mi podeli milost …*

Uslišanja na njeno priprošnjo pošljite na naslov: 
Nadškofija Ljubljana, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana.


