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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

April 2023

April 2023

Velikonočno voščilo
Želim vam veselo veliko noč ali še bolje Veselo novo velikonočno jutro.

• Da bi ob polomih svojega življenja, svojih odnosov in načrtov ne obu-
povali, ampak ohranili svoja hrepenenja živa. Gospod ni prišel za smrt, za 
obup, ampak za novo življenje in vstajenje.

• Da bi se vedno znova spominjali tistega lepega, kar smo že doživeli. 
Spominjanje in razmišljanje o lepem je pomembno. Ne smemo reči, da je vse 
enako dobro. Prav spominjanje in razmišljanje o lepem nas vrača na konec 
naše nekdanje poti in pripravlja nov začetek.

• Da bi se ob spominjanju vedno znova vrnili k Njemu, ki nas vedno čaka: 
kot Vstali ali pa kot Oče svojega izgubljenega sina.

A tu je šele začetek nove poti. Želim vam, da bi bilo to jutro resnično nov 
začetek. Sklep, da bomo ob Gospodu bolj vztrajali. Šele tu naša vera začne rasti. 
Potrebujemo srečevanje z Vstalim, druženje z njim in poslušanje ob njegovih 
nogah. 

Gospod je vstal in živi. Živi med nami v zakramentih. Hodi med nami v Božji 
besedi in hodi med nami kot tisti, ki nam pomaga ali potrebuje našo pomoč. 

Vabim vas, da poživimo odnos do zakramentov – svete maše, obhajila, spovedi; 
da zaživimo na novo ob poslušanju Božje besede in naša življenja bolj usmerimo 
v konkretno pomoč ljudem v stiski. Tam bo naša velikonočna vera pognala ko-
renine in postala drevo, v katerem bodo našli senco utrujeni in razkropljeni.

župnik

Irena in Agapa, muč. sob 1 8.00
19.00

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       17.00 slavljenje pred SRT

 


Marija Baraga, Veronika Meden       pri vseh mašah: branje pasiona
Vika Pešič, Žiko Pešič                    na vseh farah: 14.00 spovedovanje

Sikst I., papež
† Alojzij Hostnik, župnik (2018)

pon 3 19.00 Fara
Mimi obl. in †† Lah 
Ana Kužner, 7.d. (2. namen)  obisk bolnih in ostarelih po domovih/spoved, obhajilo

Izidor Seviljski, šk. tor 4 19.00 Sv. Trojica v čast Sv. Duhu  

Vincencij Ferrer, duh. sre 5 7.30 Fara starši Čampa  Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi V.  ·  Bloke: Nova vas 1-20  ·  Sv. Vid: Štrukljeva v.

VELIKI ČETRTEK čet 6
19.00
19.00
19.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

Lojze Milavec      /9.00 Lj. stolnica-krizmena maša 
Ivan Otoničar                                             
†† Hribljan in starši Rot, Tavžlje





Majda Kljun, Tone Kljun
Ivanka Kuclar, Jerca Žnidaršič
Domen in Mihaela Kosmač

VELIKI PETEK pet 7
19.00
19.00
19.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

obredi velikega petka
obredi velikega petka           branje pasijona
obredi velikega petka





Urša Ulčar, Gregor Ulčar                               nabirka za Sveto deželo 
Marija Hiti, Lara Hiti                                           za podporo kristjanom na 
Anja Nared, Romana Mahne                           Bližnjem vzhodu 

VELIKA SOBOTA sob 8
20.00

20.00
19.00

Fara

Sv. Trojica
Sv. Vid

za vse †† duhovnike: Makovec, Kastelic, 
Zadnik, Hostnik
za žive in † farane
Anica in Julijana Sterle 






Bojan Jerič, Martina Ivančič

Sonja Kraševec, Lovro Ponikvar
Urban Strle, Magda Doles                                   velikonočna procesija
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ned 9

7.30

7.30
10.00

Fara

Sv. Trojica
Sv. Vid

za žive in † farane
Frančiška Knavs (2. namen)
Pavla Mikelj, 10. obl. (3. namen)
v zahvalo za novo življenje in †† Krištanove
za žive in † farane
Metod Debeljak, obl. (2. namen)



 



Mira Ponikvar, Silva Vertačnik                            velikonočna procesija
                                                                  
              
Lenart Ponikvar, Rok Kraševec                           velikonočna procesija
Marta Zalar, Matej Mestek

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK pon 10

8.00

10.00
10.00

Fara

Sv. Urh
Sv. Vid

Ivana Hiti, obl. in vsi †† družine Hiti, Nova v.
Franc Modic, 30. dan (2. namen)
Alojzij Žnidaršič
†† družine Milavec, Osredek






Vladimira Kraševec, Bojana Zakrajšek

Klemen Kraševec, Kaja Granič
Katja Šivec, Vika Štritof

Stanislav, šk. tor 11 18.00
19.00

Sv. Jurij
Sv. Trojica

Ivan Otoničar, 30. dan
Alojz Hiti, obl., Lovranovo

Viktor, muč. sre 12 7.30 Fara vsi †† družine Zalar

Martin I., papež čet 13 19.00 Fara
France in Julka Milavec
Marija Meršek, 30. dan (2. namen)

19.30–20.30 molitev pred Najsvetejšim, Bloke

Lidvina, dev. pet 14 18.00 Otave vsi †† Boršnik, obl., Otave Sv. Tr.: Hiteno, Mram., Sv. Tr.  ·  Bloke: Nova vas 21-40  ·  Sv. Vid: Štr. v.

Helena sob 15
8.00

19.00
Sv. Trojica
Sv. Vid

Draga Zakrajšek in sin Brane Zakrajšek
Rafael Šivec
France in sin Janko Pirman, obl. (2. namen)





Silva Šivec, Barbara Lah
Sv. Tr. dop.: delovna akcija – čiščenje okolice cerkve in pokopališča

2. velikonočna ned.
bela nedeleja

božjega usmiljenja
ned 16

8.00
10.00

Sv. Trojica
Fara

za žive in † farane
Milan Dondič, obl.
Lojze Milavec, Nova vas (2. namen)
Jože in vsi †† rodbine Namre (3. namen)

 


David Hiti, Jana Škrlj
Jože Namre, Helena Knavs

po maši krst

Rudolf, muč. pon 17 19.00 Fara
Ljudmila in Ivan Tekavec, Hudi Vrh
Ciril Tanko in starši (2. namen)

Apolonij, muč. tor 18 19.00 Sv. Trojica Slava in France Drobnič, Vel. Bloke

Leon IX, papež sre 19 7.30 Fara Ivan Mihelčič, 5. obl., Hudi Vrh

Teotim, šk. čet 20 19.00 Fara Ožbolt in Hitij 19.30–20.30 molitev pred Najsvetejšim, Bloke

Anzelm, šk. pet 21 18.00 Sv. Jurij Brane Zadnik

Hugo, opat sob 22 8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

za zdravje
za žive in † farane; Frančiška Matičič, obl. 
(2.n.)




Sv. Tr.: Jeršan., Hribarjevo  ·  Bloke: Nova vas 41-65  ·  Sv. Vid: Štr. v.
Alessandra in Gorazd Lah

3. velikonočna nedelja
Jurij, muč.

začetek tedna molitve za 
duhovne poklice

ned 23
8.00

**
10.00

Sv. Trojica
Sv. Jurij
Fara

Franc Korošec, 30. obl.
za sosesko -- žegnanje
za žive in † farane
Rok Zakrajšek (2. namen)

 



Albina Ponikvar, Andraž Ponikvar
sodelovanje pripravi soseska    **ura bo objavljena pri ned. oznanilih
Simon Korenjak, Meta Korenjak

Fidelis iz Sigmaringena, muč. pon 24 19.00 Fara
Anton Oražem, obl.
starši Lužar in Mikelj (2. namen)
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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 marcu smo se s krščanskim pogrebom v vidovski župniji pri Sv. Juriju poslovili 
od Ivana Otoničarja iz Ponikev 4; pri Fari smo se poslovili od Francija Modica 
iz Velikih Blok 61, od Marije Meršek, roj. Plos iz Ravnika 2 in od Ane Kužner iz 
Šentjurja pri Celju. Gospod, daj jim večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj 
počivajo v miru. Amen.

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Francija Modica so darovali za 1 mašo družina Ulčar (Nova vas);

ob pogrebu Ivana Otoničarja so darovali za svete maše: Matej Mestek 1x, Ivanka 
Kuclar 1x, Vida Poje 1x, Slavka Žnidaršič 2x, Marko Švigelj 1x, družina Dobovšek 
3x, Dobravec (Vel. Bloke) 2x, Bogdana Primožič 1x, nn. 1x, Centovi (Hribarjevo) 
1x, družina Lah (Nova vas) 3x, Ponikvarjevi (Fara) 1x, Bojan Marolt 1x, Jani Koščak 
1x, Metoda Korošec 1x, Matija Šofer 2x, Ančka Mramor 1x, Majda Turšič 1x, Irena 
in Fani (Rakitna) 2x, Vojko in Marija Švigelj (Ivanje Selo) 1x, Jože Švigelj (Unec) 2x, 
družina Doles in Pirman 2x, Peter Koščak 2x, Ana in Jure Dvoršak 1x in za cerkev 
Sv. Jurija v Cajnarjih so darovali: Jože in Francka Debeljak, Ani Kozin, Otoničar 
(Lesce) in več nn.

Oddani mašni nameni
Frančiška Matičič, Francka in Jože Rupar, Lešnjake, Metod Debeljak, France in sin 
Janko Pirman, Alojzij Žnidaršič 4x, Jože Kastelic žpk., Frančiška Knavs 2x, France 
Ivančič 4x, starši Knavs, Ana Drobnič, Zdravko Zgonec 2x, Brane Zadnik žpk. 4x, 
Jože Lah, †† Čampa, starši Prezelj 2x, Jani Brus, vsi †† iz družine Zalar, Franc Pri-
možič, Studenec, Martina Ponikvar 7x, Alojzij Lavrič 4x, Jože Zgonc, starši Zgonc, 
Radlek, Dana Anzeljc, Studenec, Stanislava Lah 3x, Rok Zakrajšek, Franc in Marija 
Modic, Lojze Milavec, Nova vas, France in Marija Zgonc, Irena Daris, Ciril Tanko in 
starši, Franci Modic 2x, Pavla Mikelj, starši Lužar in Mikelj, Jože Namre in vsi †† iz 
rodbine Namre, Marija Meršek 2x

Velikonočno voščilo slovenskih škofov 
za veliko noč 2023
»Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta«

Dragi bratje in sestre v Kristusu, praznujemo najlepši in največji praznik človešt-
va, praznik zmage življenja nad smrtjo, praznik velike noči. Bog se je v Jezusu Kris-
tusu razodel kot Bog življenja, kot Bog, ki vidi stisko svojega ljudstva, ki je vstopil 
v človeško zgodovino, ki je »vzel nase naše slabosti in si naložil naše bolezni« (Mt 
8,17), da bi lahko človeška narava po njem dosegla novo življenja.

Velika noč je prehod iz starega v novo, iz smrti v življenje, iz zemeljskega v večno, 
pri čemer pa človek ni več prepuščen samemu sebi in svojim umrljivim močen. 
Vstali je svojim učencem pred odhodom k Očetu obljubil, da bo z njimi »vse dni, 
do konca sveta« (Mt 28,20).

Z vstopom Božjega Sina v človeško meso, je človeku v njegovem telesu odprl 
»novo in živo pot« iz človeškega v Božje (Heb 10,20). To je pot, ki se uresničuje v 
življenju po njegovih besedah, po poti ljubezni, ki »ne išče svojega, se ne pustu 
razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resnice« (1Kor 13,5-
6), po poti gorčičnega zrna, ki pade v zemljo in umre, da lahko sprejme njegovo 
življenje in obrodi sad. Podaril nam je Očetovega Duha, ki prečiščuje naše misli, 
poglede in hotenja, da bi se lahko vedno bolj prepoznavali kot njegovi sinovi in 
hčere, ki se učimo živeti skupaj v občestvu Cerkve, da bi lahko uresničili svoje 
poslanstvo.

Dragi bratje in sestre, to vero v moč Božjega življenja, ki je po Kristusovemu tr-
pljenju in vstajenju nepreklicno vstopilo v naše življenje, da ga dopolni in izpolni, 
želimo škofje deliti z vsemi prebivalcem Slovenije. Naj veselje velikonočnega 
praznika okrepi vse ostarele, bolne in osamljene, vse begunce in nemočne. Naj 
blagoslov velike noči doseže vse naše rojake na tujem in vse ljudi dobre volje. 
Kristus je vstal za vse. Aleluja!

Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof

Velikonočna procesija
Velikonočni procesiji pravimo tudi vstajenjska procesija, 
ker se začne z obredom vstajenja pri božjem grobu 
pred izpostavljenim Najsvetejšim. Procesijo opravi-
mo na velikonočno jutro, pred slovesno mašo ali v 
soboto zvečer po maši velikonočne vigilije. Duhovnik 
in njegovi sodelavci (diakon, ministranti) gredo k bož-
jemu grobu, tam pokleknejo in skupaj z verniki tiho 
počastijo Najsvetejše. Ko duhovnik Najsvetejše pokadi, 
ogrnjen z velumom, odstrani z monštrance tančico, in obrn-
jen k ljudem trikrat zapoje aleluja, vsakokrat više. Zbor in ljudstvo trikrat odpoje. 
Procesija se začne z vstajenjsko pesmijo (Zveličar naš je vstal iz groba), gre iz 
cerkve in se razvije po krajevni navadi. Na podeželju so velikonočne procesije ve-
liko bolj veličastne kot v mestih, kjer so možnosti omejene. Ko se procesija vrne v 
cerkev, zapojemo zahvalno pesem. Po blagoslovu z Najsvetejšim pevci zapojejo 
»Raduj se, Kraljica nebeška.« (sč, revija Ognjišče) Naj bo naša udeležba in sodelo-
vanje s petjem, nošnjo bander in neba pri velikonočni procesiji, naše pričevanje 
pred sofarani in pred svetom izraz naše vere v Kristusovo vstajenje. On je naša 
zmaga nad temo greha  in smrti!

Pomoč misijonarjem
Župnija Bloke je iz misijonskega nabiralnika za potrebe slovenkih misijonarjev 
darovala 225 eur. Boglonaj darovalcem!

Sveta spoved pred veliko nočjo
bo potekala na cvetno nedeljo v vseh župnijskih cerkvah. Začetek ob 14. uri. 
Pri Fari bo sveto spoved mogoče prejeti tudi po 17. uri, ko bo v župnijski cerkvi 
potekla slavilna molitev/petje pred Jezusom v Najsvetejšem zakrementu. K slavl-
jenu, ki ga bodo pripravili mladi ste povabljeni vsi!

Blagoslov velikonočnega ognja in jedil
Blagoslov ognja na veliko soboto kaže na zmago 
svetlobe nad temo, milosti nad grehom, ljubezni 
nad sovraštvom. Z njim prosimo Boga naj nas 
popolnoma prenovi in v nas vžge ogenj ljubezni, 
da bi tako velikonočni prazniki obrodili obilo 
sadov. (Rimski obrednik, Blagoslovi) Na veliko 
soboto bomo velikonočni ogenj blagoslovili: pri 
Fari ob 6.00, pri Sv. Trojici in pri Sv. Vidu ob 7.00. 

Velikonočna jedila v domu in 
dužini ustvarjajo "božje okol-
je" in so podoba velikonočne 
večerje, ki jo je Jezus obhajal s 
svojimi učenci in hkrati podoba 
daritve sv. maše - velikonočne 
gostije, na katero smo vsi pov-
abljeni. Velikonočna jedila zato 
uživamo v miru in medsebojnem 
razumevanju. (Rimski obrednik, 
Blagoslovi) Velikonočna jedila 
bomo blagoslavljali po nasled-
njem urniku: Osredek ob 9.00, 
Sv. Vid ob 10.00, Sv. Jakob ob 11.00, Sv. Jurij ob 12.00 in Sv. Andrej v Otavah ob 
13.00. V obeh bloških župnijah bo blagoslov samo v župnijskih cerkvah: Fara: ob 
10.00, 12.00 in 15.00; Sv. Trojica: 14.00. Ob prihodu v cerkev za blagoslov jedil je 
prav, da pridemo tudi pred božji grob in s tiho molitvijo, ali samo v spoštljivi tihoti 
počastimo umrlega Jezusa.

Srečanje s starši prvoobhajancev
Ponovno srečanje bo po nedeljski sveti maši četrte velikonočne nedelje. Pri Sv. 
Vidu bo to v soboto zvečer 29. 4. in pri Fari v nedeljo 30. 4.

Verouka v velikem tednu in v velikonočni osmini ne bo. Starši in veroučeci se 
udelžite obredov svetega velikonočnega tridnevja.

Marko, evangelist tor 25 18.00
19.00

Vel. Bloke
Sv. Trojica

za žive in †† vaščane (Markova maša)
†† Arko

Mati dobrega sveta, spomin sre 26 7.30 Fara ata in mama Pirc in Kotnik

Hozana, dev. čet 27 19.00 Fara
Pavla Zakrajšek
Ana Kužner, 30. dan (2. namen)

19.30–20.30 molitev pred Najsvetejšim, Bloke

Peter Chanel, muč. pet 28 18.00 Sv. Vid rodbina Korošec in Turšič

Katarina Sienska, dev. in c. 
uč.

† Stanislav Gradišek, žpk. (2019)
sob 29

8.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid

Franc Mestek, Hiteno
za žive in † farane
Francka in Jože Rupar, Lešnjake (2. namen)





Sv. Tr.: Lovr., Zales, Rožanče  ·  Bloke: Nova vas 66... ·  Sv. Vid: Štr. v.
Robert in Anton Lah
po maši: srečanje s starši prvoobhajancev

4. velikonočna nedelja
nedelja dobrega pastirja

ned 30
8.00

10.00
Sv. Trojica
Fara

Terezija Hiti, 2. obl., Andrejčje
Julka Grže, obl. in vsi †† družine Grže, Nem. v.
po maši: srečanje s starši prvoobhajancev

 


Klara Kostanjšek, Zdenka Korošec
Rok Korenjak, Vlasta Korenjak
ob 14.00 blagoslov konj na Studencu na Blokah

Romanje v Medžugorje
Po letu dni bomo na Marijin milostni kraj poromali od četrtka, 1. junija, 
do sobote, 3. junija. Prijavite se na tel. št.: 040 569 261 (Barbara).

April 2023


