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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

April 2020

– Koledar svetih maš, bralcev beril, čiščenja in dogodkov · april 2020 –

Velika noč 2020
Dragi farani!

Najbrž ni nihče nikoli pomislil, da bi se nam moglo zgoditi kaj takega, kar nas 
je doletelo v tem času. Mikroskopsko majhen virus nas je prikoval v izolacijo 
naših  domov. Preobrnil je takorekoč ves svet na glavo in kaj bo še prinesel, 
ne vemo. Verjamem, da je marsikomu ta negotovost povzročila stisko glede 
prihodnosti. Zmanjšana blagovna menjava, pomeni grožnjo za delovana 
mesta. Hvala Bogu prihaja naproti država, da vsaj malo ublaži udarec zaradi 
upada prihodkov od zmanjšane prodaje blaga in storitev. Tu je morda še pov-
ečana osamljenost starejših in samskih ljudi. Ne pozabimo nanje, pokličimo 
jih po telefonu.

Sam si srčno želim, da bi bil, kljub vsem stiskam, za vse vas ta čas tudi bla-
goslovljen čas. Verjamem, da je glede tega največ odvisno od vsakega od 
vas samih. Zunaje okoliščine so takšne kot so, bodi prilično ali neprilično. V 
splošnem sta možna dva načina našega odzivanja na, ne samo to situacijo, v 
kateri smo sedaj, ampak na vsako nam neljubo, nehoteno, težko, včasih groz-
no situacijo. En odziv je, da postanemo jamraški, nergaški, da se hudujemo, 
pritožujemo, bentimo, preklinjamo in da iščemo krivce, ali pa po drugi stani 
postajamo vdani v usodo, apatični, brezvoljni, depresivni, češ: "tako je in nič 
se ne da spremeniti." Posebno so to močne skušnjave starejših ljudi, pa tudi 
mlajši nismo imuni.

Vendar obstaja še tretja pot! In ta je tista prava. To pot nas uči Jezus Kris-
tus. To je pot sprejetja križa. Pa ne sprejetja križa, na način vdanosti v usodo, 
ampak na Kristusov način, ki vzame nase križ zavestno, hoteno, svobodno, 
saj ve, da bo križ prinesel nekaj večjega, nekaj boljšega, nekaj lepšega. Kris-
tusov križ nam je odprl dostop do Boga, to je do resnične prave sreče, ki 
ni podvržena minljivosti. Kaj lahko naredimo, ko nad nas prihjajojo takšni ali 
drugačni križi življenja? Povabimo Kristusa! Nismo sami, ali celo osamljeni. 
Naše živlenje je skrito v Kristusu, pravi apostol Pavel. Če nismo v smrtnem 
grehu, potem smo v Kristusu!

Navadno šele čez čas, po mesecih ali letih, pridemo do spoznanja, da nam 
je neka težka stvar prinesla tudi nekaj dobrega. Tisti, ki ste preživeli kakšno 
težko bolezen posebej čutite, da je bila ta bolezen pravzaprav na nek način 
dobra za vas. Toda zakaj bi morali čakati? Človek ima možnost, da že v tre-
nutku ko se mu dogaja neprijetnost, križ, to spejme, z živo vero, da mu bo to 
prineslo nekaj dobrega, čeprav  je trenutno vse temno.

Kristjani smo to šele tedaj, ko v svojih konkretnih življenjskih situacijah, živi-
mo iz vere v to zmago - zmago dobrega nad zlom, veselja nad trpljenjem, 
življenja nad smrtjo. Te vere vam v teh dneh želim v obilju!

vaš župnik Simon

Irena in Agapa, muč. sre 1 7.30 Fara vsi † družine Grbec

Frančišek, redovni ust. čet 2 19.00 Fara Mimi in † Lah, Nova vas 16 Odpade obhajilo bolnikov in ostarelih na domu.

Sikst I., papež, muč. pet 3 19.00 Fara Petra Sernel Odpade sestanek pred birmo in češčenje najsvetejšega do 23. ure.

Izidor, škof sob 4 8.00 Fara Alojz in Angela Hiti iz Osredka

6.  postna, cvetna nedelja ned 5 10.00 Fara za žive in † farane Odpade blagoslov zelenja in spovedovanje.

Vilijem, opat pon 6 19.00
20.00

Fara
doma

druž. Modic, Kranjc in Tina
molitev s škofi na radiu Ognjišče

Janez Krstnik de la Salle, duh. tor 7 19.00 Fara Milan Žnidaršič in starši  Odpade slavilna molitev pri Sveti Trojici.

Julijana, redovnica sre 8 7.30 Fara mama in bratje Vode

Veliki četrtek čet 9 18.00 Fara Alojzij Korošec

Veliki petek pet 10 15.00
18.00 

doma
Fara

molitev križevega pota z radiem Ognjišče
obred velikega petka

Velika sobota sob 11 15.00
20.00

Fara
Fara

Blagoslov velikonočnih jedil iz zaprte kapele
Velikonočna vigilija; Frančiška Matičič, obl.

Prenos blagoslova na TV SLO 1 ob 15.00 in ob 17.00.

Velika noč 
Gospodovega 

vstajena
ned 12

8.00
10.00
10.00
11.35
12.00

žup. cerkve
Fara
doma
doma
doma

zvonjenje z vsemi zvonovi – vabilo k velikonočnemu zajtrku
za žive in † farane,
prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2
nagovor nadškofa  na TV SLO 1
prenos papeškega blagoslova "urbi et orbi" na TV SLO 1

Velikonočni ponedeljek pon 13 19.00
20.00

Fara
doma

Ciril Tanko, 6. obl. in starši
molitev s škofi na radiu Ognjišče

Odpade maša pri Svetem Urhu.

Lidvina, devica tor 14 19.00 Fara

Helena, kneginja sre 15 7.30 Fara Ivana Pirc

Bernardka Lurška, redovnica čet 16 19.00 Fara Odpade romanje v Medžugorje.

Rudolf, mučenec pet 17 19.00 Fara Odpade romanje v Medžugorje.

Galdin, škof sob 18 19.00 Fara
Odpade romanje v Medžugorje.
Odpade nočno češčenje pri Sveti Trojici.

2. velikonočna, bela nedelja,
nedelja Božjega usmiljenja

ned 19 10:00
10.00

Fara
doma

za žive in † farane
prenos svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2

Teotim, škof pon 20 19.00
20.00

Fara
doma molitev s škofi na radiu Ognjišče

Anzelm, škof, cerkveni uč. tor 21 19.00 Fara Stanko Perušek, obl.

Aleksandra, muč. sre 22 7.30 Fara Marija Tekavec, Zahrib, obl.

Jurij, muč. čet 23 19.00 Fara Alojz Lavrič in Dominik Gorjup Odpade maša pri Svetem Juriju v Cajnarjah.

Honorij, škof pet 24 19.00 Fara † rodbina Tekavec

Marko, evangelist sob 25 19.00 Fara Pavla Zalar, obl. in † Mehlin Odpade zaobljubljena Markova maša v Velikih Blokah.

3. velikonočna nedelja ned 26 10:00 Fara za žive in † farane Odpade žegnanje pri Svetem Juriju v Cajnarjah.

Hozana, devica pon 27 19.00
20.00

Fara
doma

Julijana Grže, obl. in Ivana Hiti, obl.
molitev s škofi na radiu Ognjišče

Peter Chanel, duh. – muč. tor 28 19.00 Fara Odpade poljska maša pri Svetem Urhu.

Katarina, dev, c. učiteljica sre 29 7.30 Fara

Jožef Cottolengo, red. ust. čet 30 19.00 Fara
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Darovi ob pogrebu
Danijela Kraševca (Bloke): 
za svete maše: Stavanjevi iz Logatca 1x, Koščakovi 1x, Žagar-Velike Bloke 1x, 
Milena in Polde 1x, Žnidaršič iz Malnov 1x, Marica Zupančič 1x.

Verska statistika
V preteklem mesecu smo se v krogu najožjih družinskih članov poslovili od: Jožefe 
Šivec, roj. Kovačič iz Hruškarjev in od Viktorja Medena iz Velikih Blok.  
Gospod, daj jima mir in večni pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru. 
Amen.

Sveti krst je še februarja prejel Adam Nared iz Svetega Vida.  
V Kristusu ste krščeni, Kristusa ste oblekli! Aleluja, Aleluja!

Navodila slovenskih škofov za velikonočne 
praznike 2020 v času epidemije COVID-19

V teh izredih razmerah smo duhovniki dobili navodila, kako bomo letos obha-
jali velikonočne praznike. Maše lahko spremljate prek valov radia Ognjiče 
ali prek državne televizije. Veliko duhovnikov pa tudi prenaša maše prek 
interneta. Vabim vas, da kljub temu, da ste doma, mašo spremljate kot bi 
bili v cerkvi. Praznična obleka, telesne drže, molitev, petje so zelo pomem-
bni elemnti bogoslužja. Predvsem pa mora biti trdna odločitev: "Sedaj želim 
spremljati sveto mašo in se ne bom pustil zavesti drugim vzgibom."

Radijski misijon na Radiu Ognjišče
1. Škofje vabijo vernike in tudi sam vam toplo priporočam, da v okviru priprave na 
velikonočne praznike spremljajte radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal 
od 29. marca do 4. aprila 2020.

Cvetna nedelja, 5. april 2020
Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočno-
sti ljudstva.

Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 10.00 (ko 
je prenos svete maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva in brez 
somaševanja. Pri bogoslužju prebere pasijon po Mateju. 

"Vabim vas, k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Tudi sam bom iz 
kapele blagoslovil zelenje in butare, ki jih boste pripravili. Sami lahko blagoslovite 
z blagoslovljeno vodo."  župnik

Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV 
SLO 1, predvidoma ob 11.30).

"Vabilu se pridružujem tudi sam."  župnik

5. Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k daro-
vanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun župnije.  

"Darove lahko zbirate tudi doma. Prinesli jih boste lahko, ko bodo spet 
maše v cekvi, ali jih nakažete na TRR župnije – spletna stran." župnik

Veliki petek, 10. april 2020
Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah ob 18.00 brez navzočnosti 
vernikov opravili bogoslužje velikega petka.

Župnik (duhovnik) opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez 
navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez 
petja in prinašanja križa v procesiji). Pri obredu duhovniki izrečejo posebno 
prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje:

"Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost 
preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.

"Vigilija in vse maše bodo v kapeli. Vabim vas, da se mi ta čas v duhu pridružite. Še 
lepše bo, če boste obred spremljali s prižganimi svečami."  župnik

Vstajenjske procesije letos odpadejo. 

"Vabim vas k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na 
veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak)."        župnik

Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

Velika noč, 12. april 2020
Škofje (in župnik) vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na 
velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

1. Znamenje križa.
2. Oče naš.
3. Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni 
prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo 
našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje ve-
likonočnega praznika.

Škofje bodo ob 10.00 v svojih zaprtih stolnicah darovali velikonočno sveto mašo 
brez navzočnosti vernikov.

"Ob 10.00 se mi v duhu pridružite pri obhajanju velikonočne svete maše."      župnik

"Tu vas zopet vabim k darovanju za vzdrževanje župnije. Zbrane darove  boste dali 
v pušico (muto), ko bo zopet sveta maša z ljudstvom."  župnik

Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mari-
borske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).

Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV 
SLO 1, predvidoma ob 11.35).

Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo 
prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV 
SLO 1.

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020
Škofje oziroma stolni župniki bodo v svojih zaprtih stolnicah darovali sveto mašo 
brez navzočnosti vernikov.

Duhovnik obhaja sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Če 
je to mogoče, izvede spletni prenos svete maše.

Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči 
nevarnost širjenja epidemije.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020
Škofje oziroma stolni župniki bodo v svojih zaprtih stolnicah opravili sveto mašo 
brez navzočnosti vernikov.

Duhovnik opravi sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Če 
je to mogoče, izvede spletni prenos svete maše.

Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice 
(TV SLO 2 ob 10.00).

Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV 
SLO 1, predvidoma ob 11.30).

Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih povabijo župljane k daro-
vanju za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije.

Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči 
pa tolažbo in upanje.

Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, 
združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje."

"Obred velikega petka bom obhajal ob 18.00 v kapeli župnišča. Vabim vas, da se 
mi v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca. Ob 15.00 lahko molite 
križev pot (na Radiu Ognjišče). Vabim vas tudi k spremljanju križevega pota papeža 
Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje 
Gospodovega trpljenja. Tako se ne bomo čutili toliko sami."  župnik

Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja 
svetega Križa (14. september 2020). 

Velika sobota, 11. april 2020
Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po tele-
viziji oz. radiu. 

Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijs-
kega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV 
SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00. 

Župniki (duhovniki) ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva 
brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.

"Če imate blagoslovjeno vodo jedila pokropite."  župnik

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda:

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem 
te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in 
preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapove-
di ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal 
in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; 
kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz 
sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki 
prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel 
iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, 
je moje meso za življenje sveta. 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo):

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in 
kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali 
tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in 
dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

"Če imate blagoslovjeno vodo jedila sedaj pokropite."  župnik

Škofje bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah ob 20.00, brez 
udeležbe ljudstva.

Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20.00 sami zgolj v zaprtih župnijskih 
cerkvah. 


