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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

Marec 2023

Marec 2023

Post, molitev in dobra dela
S pepelnico, ki je bila letos 22. 2. smo vstopili v štiridesetnevni čas priprave na 
praznovanje našega največjega praznika – Velike noči. Prav je, da postni čas 
vzamemo zares in se odločimo za kakšno postno premagovanje, odpoved. S 
svojo žrtvijo pokažemo Bogu, da si želimo biti z njim, da ga potrebujemo. Sami 
vemo, da nas ima nekdo rad, ko za nas z veseljem naredi kakšno stvar, ki ga nekaj 
stane (npr. časa, udobja, truda). Z odrekanjem dobrini, ki nam veliko pomeni, 
ko telesno občutimo neko pomanjkanje, pa lahko sami 
pokažemo Bogu, da cenimo njegovo delo odrešenja, to kar 
je po svojem Sinu Jezusu naredil za nas.

Poleg odrekanja pa gre z roko v roki molitev in pa dobra dela. 
Če se bomo odrekli npr. gle- danju televizije, ali vsaj delni 
uporabi družabnih omrežij, gostilni … bomo dobili čas. Ta 
čas lahko napolnimo z molit- vijo, branjem Svetega pisma, 
posvečanjem družini, sozakon- cu. Potrebno pa je imeti odpr-
to srce tudi širše, izven kroga svojih najbližnjih. Po svetu je še vedno polno kriznih 
žarišč. In vedno nova se odpirajo (npr. nedavni potres). Ni dovolj po televiziji gle-
dati, kaj vse hudega se po svetu godi. Potrebno je za vse nesrečnike moliti in jim 
po svojih močeh tudi gmotno pomagati. Saj vemo, kaj nam govori Gospod: "Kar 
ste naredili kateremu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili." (prim.: Mt 
25,40) Gospod nas bo ob smrti sodil po tem, kako in če smo pomagali revežem 
doma in po svetu. Sam svoje darove najraje zaupam slovenskim misijonarjem in 
Slovenski Karitas. Ti za svoje delovanje porabijo le majhen delček sredstev. Tako 
gre pomoč res tja, za kamor je namenjena.

Morda se kdaj vprašamo: "Koliko pa naj dam, da bo prav?" Duhovni voditelj v 
semenišču nam je rekel: "Toliko, da vsaj malo zaboli." Sveto pismo pa govori o 
desetini. Desetino naj bi človek dal od sebe za vbogajme. To je delež, ki smo ga 
povabljeni dati svobodno, prostovoljno iz hvaležnosti. Ne davek, ki ga moramo 
nujno odvajati državi.

Naš dar je zares pravi dar, ko je storjen brez preračunljivosti. A vseeno se nam 
bo že tu na zemlji v takšni ali drugačni obliki povrnilo. V večnosti pa nam je oblju-
bljena vsaj  stokratna povrnitev. Treba pa je dajati z veselim srcem, ker veselega 
darovalca Bog ljubi. "To pa rečem: kdor varčno seje, bo tudi varčno žel, kdor pa obil-
no seje, bo tudi obilno žel. Vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali 
na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno 
milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj in boste imeli izobilje za 
vsako dobro delo." (2 Kor 9, 6-8)

župnik Simon Virant

Albin, šk. sre 1 7.30 Fara vsi †† bloški župniki

Neža, dev. čet 2 18.00 Fara Daniel Kraševec, obl.  obisk bolnikov
18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Kunigunda, ces. pet 3 18.00 Otave Franc Rot, obl., Župeno

Kazimir
postna kvatrna sobota

sob 4 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

družina Bečaj, Hruškarje
za žive in † farane




Sv. Tr.: Lovran., Zales, Rožan.  ·  Bloke: Nemška v.  ·  Sv. Vid: Osredek
Janez Kraševec, Irena Kraševec

2. postna nedelja ned 5
8.00

10.00
Sv. Vid
Fara

†† Anzeljc in Štrukelj
Anton in Zofija Lužar
Stanislava Lah, 30. d. (2. namen)

 


Katja Šivec, Silva Šivec
Tatjana Pirc, Katja Lah Majkić

Fridolin, op. pon 6 18.00 Fara Jožef Rot

Perpetua in Felicita, muč. tor 7 18.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  

Janez od Boga, red. sre 8 7.30 Fara Pepca Srblin

Frančiška Rimska, red. čet 9 18.00 Fara
Ivanka in Rafael Kraševec
Jani Brus, obl. (2. namen)

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

40 mučencev pet 10 18.00 Sv. Vid Marija Žnidaršič

Benedikt, šk. sob 11 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Marija Zalar, obl. in vsi †† Zalar, Lešnjake
Milan in starši Žnidaršič, obl.




Sv. Tr.: Polšeče, Zavrh  ·  Bloke: Studeno  ·  Sv. Vid: Osredek
Karmen Golob, Gregor Golob

3. postna nedelja 
/Gregorjevo/

ned 12
8.00

10.00
Sv. Vid
Fara

za žive in † farane
France Marolt, obl., Zakraj
Jože Lah, obl. (2. namen)

 


Vika Štritof, Barbara Lah
Cveto Kovačič, Robert Marolt

Kristina, muč. pon 13 18.00 Fara
Andrej Skvarča, starši in st. starši
Franc Primožič, Studenec, 10. obl. (2. nam.)

obletnica izvolitve papeža Frančiška (2013)

Matilda, kr. tor 14 18.00 Sv. Trojica starši Komidar in brat

Klemen Dvoržak, red. sre 15
7.30

16.00

Fara

Sv. Jurij

Brane Zadnik
Viktor Meden, 3. obl. (2. namen)
Frančiška Kovačič, 30. dan

Hilarij Oglejski, šk.
s. dan bsl. Danijela Halasa

čet 16 18.00 Fara
Franc Ivančič
Frančiška Knavs (2. namen)

18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Patrik, šk. pet 17 18.00 Otave Justina in Anton Zalar  19.00 srečanje vseh ŽPS pri Sv. Trojici

Jožef, mož blažene Device 
Marije, slovesni praznik

sob 18 8.00
18.00

Sv. Trojica
Sv. Vid Pepca Šivec, obl.




Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Fara  ·  Sv. Vid: Osredek
Alessandra Lah, Gorazd Lah

4. postna nedelja
papeška nedelja: obletnica 
izvolitve papeža Frančiška

/začetek tedna družine/

ned 19
8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

Jožefa Intihar, Bočkovo 1
za žive in † farane
Stane Milavec, 10. obl. (2. namen)
Jože Kovačič, obl. (3. namen)

 


Zdenka Korošec, Marija Žgajnar
France Ivančič, Joži Anzeljc

Klavdija, muč. pon 20 18.00 Fara
Marija, obl. in †† Anzeljc
Dana Anzeljc, Studenec, 4. obl. (2. namen)

Serapion, šk. tor 21 18.00 Sv. Trojica Jožefa Tekavec

Lea, spokornica sre 22 7.30 Fara za duše v vicah in †† bloški župniki

Turibij iz Mongroveja, šk. čet 23 18.00 Fara Jože Gregorčič in Frančiška 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Katarina Švedska, red. pet 24 18.00 Sv. Vid Angela in Alojz Hiti, Osredek

Gospodovo oznanjenje 
Mariji, slovesni praznik

sob 25 8.00
18.00

Sv. Trojica 
Sv. Vid

Janez Kraševec, 10. obl., Jeršanovo
Franc Meden, 4. obl.




Sv. Tr.: Ulaka, Sleme  ·  Bloke: Topol  ·  Sv. Vid: Osredek
Robert Lah, Anton Lah

5. postna nedelja
tiha nedelja /letni čas/

ned 26 8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Jožef Zgonc, obl.

 


Marija Ponikvar, Rok Žgajnar
Metoda Grže, Martin Grže

Rupert Salzburški, šk. pon 27 18.00 Fara Meri Ponikvar in Jože Ponikvar, 30. obl.

Bojan, knez tor 28 18.00 Sv. Trojica

Bertold, red. sre 29 7.30 Fara v zahvalo za 80 let življenja

Amadej, knez čet 30 18.00 Fara Jožef Rot 18.30–19.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke

Benjamin; Modest 
Gosposvetski, šk.

pet 31 18.00 Otave Frančiška Meden, obl.
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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

Prebudi nas
Živi Bog!

Iz spanja gotovosti
prebudi nas.

Iz smrti ljubezni
prebudi nas,

iz lene miselnosti
prebudi nas,

iz spanja samozadostnosti
prebudi nas,

iz smrti upanja
prebudi nas,

iz suhote domišljije
prebudi nas,

iz spanja čutov
prebudi nas,

iz smrti čustev
prebudi nas,

iz malenkosti in ozkosti
prebudi nas.

  Anton Rotzetter

Verska statistika
V občestvo Cerkve smo pri Fari s svetim krstom sprejeli Megi Kljun s Studenega 
11. V Kristusu ste krščeni, Kristusa ste oblekli, aleluja, aleluja!

V februarju smo se s krščanskim pogrebom v vidovski župniji pri Sv. Juriju poslovi-
li od Frančiške Kovačič iz Milave 2; pri Fari smo se poslovili od mnogo prezgodaj 
umrle Martine Ponikvar (roj. Anzeljc) iz Nove vasi 60 in od Stanislave Lah (roj. 
Čampa) z Velikega Vrha 1. Gospod, daj jim večni mir in pokoj. In večna luč naj jim 
sveti. Naj počivajo v miru. Amen.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Frančiške Kovačič je darovala za 2 maši družina Kovačič iz Zamostca;

ob pogrebu Martine Ponikvar so darovali za svete maše: Ponikvar (Nemška vas) 
3x, Kljun (Studeno) 1x, kolektiv SM Cerknica 1x, Milena Rot (Nova vas) 1x, mož 
Gregor, sin Tilen in hčerka Tia 4x, Andolškovi 1x, Švigelj (Ivanje Selo) 1x, sorodniki 
3x, Sandi, Eva in Gal Ponikvar 1x, za cerkev mami Marija, Grže (Nemška vas) 1x;

ob pogrebu Stanislave Lah so darovali za svete maše: Ulčar (Nova vas) 2x.

Križev pot ob nedeljah
 V postnem času nas Cerkev vabi, da skupaj kot občestvo molimo in premišljujemo 
Križev pot - pot Jezusovega trpljenja od Pilatove sodne palače do Kalvarije in groba 
v katerega je bilo položeno Jezusovo telo. Duhovno zrenje Jezusovega trpljenja, 
bolečine in darovanja na križu nas nagovori in prepriča o ljubezni, ki jo ima Bog do 
nas. Zame, zate je iz ljubezni daroval svojega Sina! Kako neizmeren dar, ki pa ga 
zlahka spregledamo, če o njem ne razmišljamo, če ob njem ne molimo. Molitev 
križevega pota nas utrdi v veri, da nas ima Bog neizmerno rad. Prepričanje v to 
resnico nam lahko daje moči posebej takrat, ko sami doživljamo svoj osebni križev 
pot. Bog nas v trpljenju ne zapušča, ampak nam je posebno takrat blizu.

V tem duhu vas vabim h župnijskim križevim potom, ki jih bomo ob nedeljah, 
letos že ob 14. uri, imeli v župnijskih cerkvah, pri Sv. Urhu, pri Sv. Juriju in eno 
nedeljo na Gori. Za kraj križevega pota bom povedal eno nedeljo v naprej. Če se 
bo izkazalo , da vreme ni primerno za izvedbo križevega pota zunaj na podružnici, 
pa vas bom obvesti pri oznanilih pri nedeljski sveti maši.

Vabljeni vsi, posebej oddaljeni od vere in Cerkve!

Srečanje za starše prvoobhajancev
Vsi starši, ki boste imeli letos v družini slovesnost prvega 
svetega obhajila pridite na srečanje, ki bo na tiho nedeljo (26. 
3.) po maši ob 10. uri v cerkvi pri Fari. Za vidovske starše bo 
srečanje dan prej, v soboto po večerni nedeljski sveti maši. 
Vse veroučence in starše pa spodbujam k rednemu obisku 
nedeljske svete maše.

Skupine v župnijah
Seznam skupin, ki imajo v župnijah redna srečanja: delujejo tri 
zakonske skupine: prva zakonska se srečuje v župnišču pri Fari na 
drug sobotni večer v mesecu. Voditelja sta Marta in Rudi Šebenik. 
Drugo zakonsko skupino vodita Janez in Tatjana Marolt na tretji 
sobotni večer v mesecu. Srečanja so prav tako v župnišču Fara. 
Tretjo zakonsko skupino vodi g. Stanko Gerjol, dobivajo se na trejo 
nedeljo popoldne v župnišču pri Sv. Vidu. Mladinsko skupino vodi 
Klemen Kraševec, dobiva pa se ob petkih zvečer 
v župnišču pri Fari. Mladinski pevski zbor Bloke 
vodi Karmen Zabukovec, vaje imajo navadno 
v nedeljo po maši v župnišču pri Fari. Skupina 
animatorjev pa se dobiva po dogovoru pred raz-
nimi aktivnostmi. Svetopisemsko skupino vodi 

Jaz sem vstajenje in življenje 
(razmišlanje ob odlomku, ki ga bomo poslušali na tiho nedeljo)

Žiko Pešič in se dobiva pri Fari ob sredah ob 18. uri. Župnijski pevski zbor pri Sv. 
Vidu vodi Janez Stražiščar in ima vaje po nedeljskih mašah, ki so v soboto zvečer.

Vabljeni, da se pridružite kateri od skupin, posebno še mladi k mladinski skupini. 
Tudi v skupino bralcev božje besede, h krasilcem in čistilcem cerkve ali k pevcem 
je povabljen vsak, ki čuti da bi lahko na takšen način prispeval svoj delček k živl-
jenju župnijske skupnosti. – Vsaj poskusiti ni greh 

Irena in Agapa, muč. sob 1 8.00
18.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

Ludvik in Jožefa Sernel
za žive in † farane




Sv. Tr.: Andrejč., Gradiš., Štor.  ·  Bloke: Metulje  ·  Sv. Vid: Štrukljeva v.
Tamara Kraševec, Fani Seljak

6. postna nedelja
cvetna nedelja

ned 2 8.00
10.00

Sv. Vid
Fara

Martina Ponikvar
Zvone Zgonec

 


Marija Baraga, Veronika Meden    /pri vseh mašah: branje pasiona
Vika Pešič, Žiko Pešič

April 2023

Izraelskemu ljudstvu v izgnanstvu daleč od 
Izraelske dežele prerok Ezekijel naznanja, da 
bo Bog odprl grobove pregnancev ter jim bo 
omogočil vrnitev v njihovo deželo, kjer bodo v 
miru počivali (prim. Ez 37,12–14). To starodav-
no hrepenenje človeka, da bi bil pokopan skupaj 
s svojimi očeti, je hrepenenje po domovini, ki ga 
bo sprejela na koncu zemeljskega prizadevanja. 
To pojmovanje še ne vsebuje ideje o osebnem 
vstajenju od mrtvih, ki se je pojavila šele proti 
koncu Stare zaveze ter je v Jezusovem času še 
niso sprejeli vsi Judje. Sicer pa tudi med krist-
jani vero v vstajenje in večno življenje pogosto 
spremljajo dvomi, zmešnjava, saj dejansko gre 
za resničnost, ki presega meje našega razuma 
in zahteva dejanje vere. V današnjem evangeli-
ju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede 
vere Marte, Lazarjeve sestre. Jezusu, ki ji pravi 
»Tvoj brat bo vstal«, Marta odgovori: »Vem, da 
bo vstal ob vstajenju poslednji dan« (Jn 11,23–
24). Na to ji Jezus odgovori: »Jaz sem vstajenje 
in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če 
umre« (Jn 11,25–26). Poglejte, to je resnična 
novost, ki podre vsako oviro ter gre onkraj. 
Kristus je podrl zid smrti, saj v Njem prebiva 
vsa polnost Boga, ki je življenje, večno življen-
je. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. 
Lazarjevo vstajenje je torej znamenje Jezusove 
polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za Boga 
kot spanec (prim. Jn 11,11).

Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus 
krepko bojevati in plačati s križem. To je duhov-
na smrt, greh, ki grozi, da uniči bivanje vsakega 
človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. 
Njegovo vstajenje pa ni več vrnitev k prejšn-
jemu življenju, temveč je odprl novo resničnost, 
novo zemljo, ki je končno pridružena Božjim 
nebesom.

Po: Benedikt XVI.

Jezus ji je rekel: 

»Ti mar nisem rekel, 

da boš videla Božje veličastvo,

če boš verovala?« 

Odstranili so torej kamen; 

Jezus pa je vzdignil oči 

in rekel: »Oče, 

zahvaljujem se ti, 

ker si me uslišal. Vedel sem,

da me vsělej uslišiš, 

toda zaradi množice, 

ki stoji okrog mene, 

sem rekel, da bi verovali, 

da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, 

je zaklical z močnim glasom: 

»Lazar, pridi ven!« 

In umrli je prišel ven. 

Noge in roke je imel 

povezane s povôji in 

njegov obraz je bil ovit s prtom. 

Jezus jim je rekel: 

»Razvežite ga in pustíte, 

naj gre!« 

(Jn 11,40–44)


