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OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

April 2021

April 2021

Velika noč Gospodovega vstajenja
Veliko težkih stvari se dogaja po svetu. Najbolj se nas dotika bližina vojne v Ukra-
jini, ko mnogi, ki so še pred dobrim mesecem živeli v miru, tako kot mi s svojimi 
vsakdanjimi dolžnostmi, radostmi in skrbmi, sedaj pa se jim je kar na enkrat življen-
je obrnilo na glavo, nekateri so izgubili takorekoč vse. Zdi se, da je zlo na pohodu. 
Vojna bo gotovo pustila posledice tudi pri nas. Zopet bomo videli, da stvari, ki jih 
imamo za samoumevne to nikakor niso. Med njimi so tudi takšne najosnovješe st-
vari kot so hrana, čista voda, zrak. Človek za življenje v bistvu potrebuje zelo malo, 
če ne išče svoje sreče v materialnih stvareh. Skromnost je pomembna krščanska 
krepost na katero smo pozabili. Naše bogastvo ne more biti v materialnih dobri-
nah. Vsi vemo, da to ni vzdržno. Obremenjuje okolje, in predvsem trpijo odnosi. O 
tem, da je neumno staviti zgolj na nabiranje lastnine nam s preprostimi besedami 
pove Sveto pismo: "Kaj 
pomaga, če si človek 
tudi ves svet pridobi, 
svoje življenje pa zapra-
vi (pogubi)". Z obiljem 
svojega premoženja se 
ne bo nihče odrešil. Ne 
sememo pa razumeti 
napak: ni greh, če je 
nekdo bogat. Greh je če 
mu bogastvo postane 
malik, če ga uporablja 
zgolj zase, če ni pripravljen deliti, če torej postane edini in najvišji cilj in smisel. V 
tem smislu je lahko tudi nekdo, ki ima v primerjavi z nekom drugim malo, pa če je 
obseden s stvarmi, vdan pohlepu je to v njegovo duhovno škodo. Svoj čas in denar 
moramo porabljati za  širjenje Božjega kraljestva. To pomeni, spoštovanja, sodelo-
vanja, pomoči, dobromanernosti, vključevanja. Vsak človek lahko najde svoje 
mesto v širjenju Božjega kraljestva. In to so čisto preproste stvari: biti pošten do 
drugih, pošteno, po svojih  močeh opraviti svoje delo in druge dolžnosti, delati 
z željo, da bi nekomu pomagal, ga naredil zadovoljnega, srečnega, ne se preveč 
ozirati na slabe lastnosti drugih, biti predvsem zahteven do sebe, do drughih pa 
prizenesljiv in razumevajoč. Ne biti brezbrižen do stisk in trpljenja drugih. In če se 
vprašamo zakaj vse to? Ker si sami tega želimo. Ne moremo od drugih zahtevati 
nečesa, česar sami nismo pripravljeni dati. To je sicer težka pot, ker ni vedno priča-
kovanega odziva. A če vemo, da je Bog prvi , ki nas brez naših zaslug ljubi, ki je brez 
naših zaslug za nas dal življenje, potem je to veliko lažje.

Želim vam duhovno globoko in doživeto praznovanje Kristusovega vstajenja!
župnik Simon Virant

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
v zahvalo za življenje




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

Izidor, škof in c. učitelj pon 4 19.00 Fara Alojz Lavrič
Vida Hiti, 30. dan (2. namen)

Julijana, red. tor 5 19.00 Sv. Trojica v čast sv. Duhu  
Vilijem, opat sre 6 19.00 Fara Jožef Rot, 30. dan

Janez de la Salle, duh. čet 7 19.00 Fara Leon Perušek                          obisk bolnih 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke

Julija, red. pet 8 17.00 Sv. Vid Janko, Anka in Ana Pirman  obisk bolnih in ostarelih

Hugo, škof sob 9
8.00

17.00
19.00

Otave
Fara
Sv. Trojica

v zahvalo in priprošnjo za dušno in telesno zdravje
Jožef Zgonc, 7. dan
Antonija Gradišar, obl.





Sv. Tr.: Slugovo, Malni  ·  Bloke: Ravne  ·  Sv. Vid: Otave

Helena Primožič, Zdenka Korošec
6. postna nedelja

cvetna nedela
– nedelja Gospodovega 

trpljenja

ned 10
8.00

10.00

15.00

Sv. Vid
Fara

Fara

Metod Debeljak, obl.
za žive in † farane
Zvone Zgonc, 7. obl. (2. namen)
križev pot

 


Silva Šivec, Barbara Lah
Jan Ponikvar, Ana Premrov
13.45 Fara – spovedovanje pred veliko nočjo
14.00 Sv. Trojica – spovedovanje pred veliko nočjo

Stanislav, škof in muč. pon 11 19.00 Fara Julka in France Milavec

Viktor, muč. tor 12 19.00 Sv. Trojica starši Kulič

Martin, I. papež, muč. sre 13 7.30 Fara Ivana Hiti, Nova vas, obl.  Sv. Tr.: Ulaka, Sleme  ·  Bloke: Veliki Vrh  ·  Sv. Vid: Otave

veliki četrtek čet 14
17.00
19.00
19.00

Fara
Sv. Trojica
Sv. Vid

France Hiti, Amerika
Marija Štrukelj, Ulaka, obl.
Marija in Anton Korošec

 



Janez Kraševec, Irena Kraševec
Alessandra in Gorazd Lah
Marija Jakopin, Tatjana Pirc

veliki petek pet 15
17.00
19.00
19.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

obredi velikega petka
obredi velikega petka
obredi velikega petka

15.00 Fara, Sv. Vid – molitev križevega pota

velika sobota sob 16
18.00
19.00
20.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

starši Otoničar in Seljak
Tone Režek in družina Milavec
Ciril Tanko, 8. obl. in starši

 



Marija Žgajnar, Marija Ponikvar, Karmen in Gregor Golob
Robert Lah, Anton Lah, Marija Baraga, Veronika Meden
Tone Drobnič, Sonja Drobnič, Matej Drobnič, Dijana Drobnič

VELIKA NOČ
GOSPODOVO VSTAJENJE

ned 17
7.00
8.00

10.00

Sv. Trojica
Sv. Vid
Fara

Terezija Hiti, Andrejčje, obl.
za žive in † farane
starši Sernel

 



Domen Kosmač, Mihaela Kosmač
Rok Žgajanar, Tamara Kraševec
Mirjam Gajšek, Jakob Gajšek

velikonočni ponedeljek pon 18
8.00
8.00

10.00

Fara
Sv. Vid
Sv. Urh

Julka Grže, obl.
v zahvalo za življenje (50 in 80 let)
Niko Bezek

Leon IX., papež tor 19 19.00 Sv. Trojica Franc Korošec, obl. in brata

Teotim, škof sre 20 7.30
19.00

Fara
Vel. Bloke

Franc Zbačnik, 5. obl., Ivan, 1. obl. in +Ciril
Vekoslava Drobnič, 30. dan

Anzelm, škof in c. učitelj čet 21 19.00 Fara stane Zakrajšek, obl., Strmca 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke

Aleksandra, muč. pet 22 17.00 Sv. Vid živi in † iz družine Tekavec

Jurij, muč. sob 23 8.00
19.00

Sv. Vid
Sv. Trojica

za domovino in uspešen izid volitev
za žive in † farane




Sv. Tr.: Andrejčje, Gradiško, Štorovo  ·  Bloke: Volčje  ·  Sv. Vid: Otave
Fani Seljak, Ivanka Kuclar

2. velikonočna nedelja
bela nedelja

– nedelja božjega usmiljenja
ned 24

8.00
10.00

Sv. Jurij
Fara

za sosesko – žegnanje
v zahvalo za zdravje in v dober namen

 



Anja Nared, Romana Mahne
Marijana Bačnik, Milka Škrabec
po maši srečanje za starše prvoobhajancev

Marko, evangelist pon 25 19.00 Vel. Bloke Markova maša

Marija, mati dobrega sveta tor 26 8.00 Sv. Trojica za zdravje

Hozana, devica sre 27 sv. maša drugje v zahvalo

Ludvik, monfordski čet 28 19.00 Fara † Ožbolt in Hitij, obl. 19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, spoved, Bloke

Katarina Sienska, dev., c. uč.
sozavetnica Evrope

pet 29 17.30 Otave v zahvalo in priprošnjo b. sl. Antonu Strletu

Pij V., papež sob 30
8.00

17.00
19.00

Sv. Vid
Fara
Sv. Trojica

Jožefa Klančar, obl.
Jožef Zgonc, 30. dan
Alojz Hitij, obl.





Sv. Tr.: Bočkovo, Lepi Vrh  ·  Bloke: duhovska soseska  ·  Sv. Vid: Otave

Jerca Žnidaršič, Marija Hiti
3. velikonočna nedelja

Jožef, delavec
začetek šmarnične pobožn.

ned 1
8.00

10.00
Sv. Vid
Fara

Francka in Jože Rupar, Lešnjake
za žive in † farane
Milan Dondič, 2. obl. (2. namen)

 


Urban Strle, Teja Kebe
Nuša in Nika Kocijančič
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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

Darovi ob pogrebu
Ob pogrebu Vide Hitij so darovali za svete maše: Štefi Hitij (Kamnik) 2x;

ob pogrebu Marije Zakrajšček so darovali za svete maše: Brat Ivan 2x, Maroltovi 
(Zakraj) 1x;

ob pogrebu Jožefa Rota so darovali za svete maše: Marija in Franc Žgajnar 1x, 
domači 5x, Metod Kraševec 1x, Škrjancevi 5x, Volovškovi 3x, Gornikovi 2x, Pintar-
jevi 1x, Mihičincevi 2x, Verena 1x, Draga 1x, za gregorjijanske maše sta darovala 
sin Jože in žena Danijela;

ob pogrebu Vekoslave Drobnič so darovali za svete maše: sestrična Martina 1x, 
brat France 5x, Tone in Fani Seljak 2x, soseda Justina 1x.

Verska statistika
V mesecu februarju smo se s krščanskim pogrebom poslovili od Vide Hitij, roj. 
Anzeljc, s Hudega Vrha 8. V mesecu marcu pa smo se poslovili od Marije Zakra-
jšček, roj. Oblak iz Sv. Duha 1, od Jožefa Rota iz Nove vasi 55, od Vekoslave 
Drobnič, roj. Nared, iz Vel. Blok 34 in od Jožefa Zgonca iz Nove vasi 63. Gospod, 
daj jim večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.

Na krste in poroke še čakamo.

Misijoni
Župnija Bloke je iz misijonskega nabiralnika zbrana sredstva (450 eur) darovala za 
našo rojakinjo s. Vesno Hiti, misijonarko v Burundiju, kjer vodi center za otroke s 
posebnimi potrebami. Hvala vsem, ki vam je mar!

Vabilo v zakonsko skupino
V nastajanju je zakonska skupina, ki bi združevala mlade zakonce iz naše župnije 
in okolice. Skupina bo potekala enkrat mesečno v župnišču pri Sv. Vidu, s srečanji 
pa bi pričeli jeseni. Vodil jo bo g. Stanko Gerjolj, ki ima že kar nekaj izkušenj z 
vodenjem zakonskih skupin.

Če bi vaju takšno srečevanje in druženje zanimalo, vabljena, da se nam pridružita 
na informativnem srečanju v nedeljo popoldan, 24. 4., v župnišču pri sv. Vidu. 
Udeležbo prosim sporočite do 15. 4. g. župniku.

Upamo, da se vidimo!     Alessandra Lah

Zakrament svete spovedi 
Kristjana veže težka dolžnost, da se vsaj enkrat v letu spove svojih grehov in da 
vsaj v Velikonočnem času prejme sveto Rešnje telo. Priložnost za sveto spoved 
je vsak četrtek po sveti maši, med tem ko poteka molitev pred Najsvetejšim 
zakramentom. Sicer pa vas toplo vabim k temu zakramentu na cvetno nedeljo 
popoldan. V župnijski cerkvi pri Fari bo začetek spovedi ob 13.45 pri Sveti Trojici 
pa ob 14.00 in do 15.00. Pri Svetem Vidu bo spovednik na voljo na veliki petek 
med 17.00 in do 18.45, po potrebi pa še po obredu velikega petka.

V okviru radijskega misijona na radiu Ognjišče, ki bo potekal od tihe ned-
elje, 3. aprila pa do cvetne nedelje bo tudi poseben spovedni dan. Ta bo v 
petek, 8. aprila, in sicer ves čas med 10. uro dopoldan in 18. uro. Spovedni-
ki bodo za našo dekanijo na voljo v župnijski cerkvi v Cerknici. Toplo vabljeni! 
Dober kristjan – spovedan kristjan.

Sveto velikonočno tridnevje
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kris-
tusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, 
veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč. 
Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljen-
ju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov 
svete evharistije in mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega 
trpljenja in vstajenja se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče 
v velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. 
Čeprav k razumevanju verske resnice pripomorejo številni materialni dokazi, je 
vera v Kristusovo vstajenje sad vzgoje in osebne duhovne poti.

Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt 
nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl 
pot v večno življenje. Odrešenje odpira možnost za uresničitev posameznikove 
osebne svobode, s pomočjo katere lahko človek v polnosti živi prejete talente ter 
dokazuje, da je življenje z Bogom močnejše od smrti. Jezus je v svojem zemeljskem 
življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih, ki bo pomenila osvo-
boditev od brezupnega položaja človeka v končnem zemeljskem življenju.

Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus 
prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost.

Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom ale-
luja, ki je v velikonočnem času na poseben način izpostavljen. Izhaja iz hebrejskih 
besed Hallelu in Yah, kar pomeni slavite Jahveja, to je Boga.

Blagoslov velikonočnega ognja bo ob 6.00 pri Fari in ob 7.00 pri Sveti Trojici 
ter pri Sv. Vidu. Kako bo z blagoslovom velikočnih jedil, bo objavljeno kasneje pri 
maši in na spletu.

VELIKI ČETRTEK
Veliki četrtek je praznik evharistije in praznik duhovništva. Na ta dan 

se spominjamo, kako je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi aposto-
li. Pri tej zadnji večerji je postavil zakrament sv. maše ali evharistije ter 
zakrament mašniškega posvečenja.

Krizmena maša
Na veliki četrtek dopoldne škofje ordinariji skupaj z zbranimi duhovniki in ljud-
stvom v stolnih cerkvah darujejo krizmene maše, ki so ime dobile po posvetitvi 
oljčnega olja v sveto krizmo. Oljčno olje, obogateno dišavnimi zelišči, nad kater-
im škof moli posvetilno molitev, postane sveta krizma. Škofje in duhovniki sveto 
krizmo uporabljajo pri podeljevanju zakramentov (krsta, birme ter mašniškega 
in škofovskega posvečenju) ter pri posvetitvi oltarja ali cerkve. Pri krizmeni maši 
škof blagoslovi tudi krstno in bolniško olje, ki se uporabljata pri podeljevanju 
zakramenta krsta oziroma bolniškega maziljenja. Duhovniki pri tej maši obnovijo 
duhovniške obljube in s tem pokažejo povezanost s škofom in stolno cerkvijo.

Sv. maša Jezusove zadnje večerje z učenci
Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev zakramentov svete evharistije 
in mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji izročil svoje telo in kri v jed 
in pijačo. Obenem je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično 
storil z gesto umivanja nog učencem. Po zaključku maše duhovnik s spremstvom 
prenese posodo s posvečenimi hostijami, zakramentalno navzočega Jezusa, iz 
tabernaklja na posebno mesto oz. v »ječo«, ki predstavlja Jezusovo trpljenje v 
vrtu Getsemani.

VELIKI PETEK
Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. 

Na ta dan je strogi post. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko 
ne obhajamo sv. maše. Pri bogoslužju ob 15. uri, ko se spominjamo 
ure Jezusove smrti na križu, molimo križev pot. Med obredi velikega 

petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evan-
gelija, častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja ter v slovesnih 

prošnjah med drugim prosimo za družbo in njene voditelje, za drugače verujoče 
in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. Ob 
koncu obredov velikega petka je obhajilni obred. Duhovnik posvečene hostije 
prinese iz »ječe«, kamor so bile odnesene na veliki četrtek, z njimi obhaja sebe in 
vernike, po zaključku obreda pa jih odnese na novo mesto, tokrat v Božji grob.

VELIKA SOBOTA
Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo velikonočni 

ogenj in vodo, s katerima verniki pokadijo in pokropijo domove. 
Kjer še kurijo na trda goriva, gospodinje na ognju, ki ga zanetijo z 
blagoslovljenim velikonočnim ognjem, pripravljajo velikonočne do-

brote. Velika sobota je sicer dan celodnevnega čaščenja Jezusa v 
Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek.

Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, da 
se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo 
Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Blagoslov prebudi misel 
in hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz velike noči. Velikonočna jedila v domu in 
družini ustvarjajo »Božje okolje« 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 povabljeni.

Velikonočno praznovanje začnemo z velikonočno vigilijo, ki nas s slovesnim bo-
goslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imata poseben pomen 
hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in krstno bogoslužje 
oz. obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih besedil, ki nas 
spominjajo na našo odrešenjsko zgodovino. Škofje in duhovniki odraslim katehu-
menom podeljujejo zakramente uvajanja v krščanstvo, ki so krst, obhajilo in birma.

VELIKA NOČ
Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največ-

jega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od 
mrtvih. Po starodavni slovenski navadi so v jutranjih urah po župni-
jah vstajenjske procesije z Najsvetejšim.

Molitev za domovino ob izbiri njenih voditeljev
V mesecu parlamentarnih volitev vas vabim, 
da molite za dar umnosti za dobro presojo 
in modro izbiro naših predstvavnikov v parla-
mentu. Lahko molite po naslednjem obrazcu:

Dobri Bog, oče vseh ljudi, v času velike stiske 
v naši domovini in po svetu izbiramo može in 
žene, ki bodo nosili bremena odgovornosti 
pri delu za pravičnost, varnost in mir 
med nami in v svetu.

Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju 
in z močjo tvojega Duha.

On nas utrjuje v tvoji ljubezni 
in skrbi za vse ljudi.

Naj omehča naša srca, 
da bomo premagovali prepire in razdore 
ter spoštovali tvojo podobo v vsakem človeku.

Jezus, Božji Sin!

Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas, 
da nas vse osvobodiš spon in grehov 
ter nam podariš zgled svoje darujoče ljubezni.

Podari izvoljenim pogum, moč, poštenost 
in nesebičnost pri delu za blagor domovine. 

Usliši, dobri Oče, priprošnje Marije Pomočnice, 
naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov!

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen


