Maj 2022
3. velikonočna nedelja
Jožef, delavec
začetek šmarnične pobožn.

ned

Atanazij, škof in c. učitelj
teden molitve za duh. pokl.

pon

Filip in Jakob, apostola

tor

Florjan, mučenec

sre

Angel, mučenec

čet

Dominik Savio, dijak

pet

Gizela, opatinja

sob

4. velikonočna nedelja
nedelja dobrega pastirja
sklep tedna za duh. poklice

ned

Izaija, prerok

pon

Job, svetopisemski mož

tor

Antim, mučenec

sre

Leopold Mandič, redovnik

čet

Fatimska Mati Božja

pet

Bonifacij, mučenec

sob

5. velikonočna nedelja
svetovni dan družine

ned

Janez Nepomuk, duh. in muč.

pon

Jošt, puščavnik

tor

Janez I., papež in mučenec

sre

Urban I., papež

čet

Bernardin Sienski, duhovnik

pet

Krištof in mehiški mučenci

sob

6. velikonočna nedelja
nedelja turizma

ned

prošnji dan

pon

prošnji dan
Marija pomočnica kristjanov

tor

prošnji dan

sre

Gospodov vnebohod
slovesni praznik
začetek binkoštne devetdnev.

čet

Alojzij Grozde, mučenec

pet

Anton Julijan, mučenec

sob

7. velikonočna nedelja
prvo sv. obhajilo

ned

Kancij Oglejski, mučenec

pon

Obiskanje Device Marije
sklep šmarnične pobožnosti

tor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8.00 Sv. Vid
9.00 Sv. Vid
10.00 Fara

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

19.00 Fara

za vse iz družine Grbec

17.30
19.00
7.30
19.00

zaobljubjena maša
v čast Sv. Duhu
Emerik Bernard
France Hribljan, 30. dan in Vida Hribljan 3. obl.

Ravne
Sv. Trojica
Fara
Sv. Vid

19.00 Fara

starši Zakrajšek, Veliki Vrh

17.30 Otave

za duše v vicah

17.00 Osredek
19.00 Sv. Trojica

Florjanova maša
za žive in † farane
Jože in † Korošec, Jeršanovo 2 (2. namen)
Branko Štritof, obl. in † starši
za sosesko – žegnanje
France Drobnič, obl.
za vse žive in † gasilce

8.00 Sv. Vid
10.00 Ravne
19.00 Fara
19.00 Fara

Jožef Rot

19.00 Sv. Trojica

svak Anton

7.30 Fara

Ana in Anton Okorn
Dušan Premrov, obl in Milka Premrov (2. n.)

17.00 Sv. Vid

Anton Kraševec, obl.

8.00
19.00
8.00
10.00

Jože Hiti
Jože Opeka
Franc Intihar
Pia Pakiž, obl. in † Pakiž

19.00 Fara

Marija, France in Tina Kranjc

19.00 Sv. Trojica

Milan Otoničar, Sleme in sorodniki

7.30 Fara

vsi † Gorjup, Kramplje

17.30 Otave

Frančiška Meden, obl., Otave

8.00 Sv. Trojica
Vel. Bloke
19.00 Sv. Vid
8.00 Sv. Trojica
10.00 Fara

Anton Pirman, Mramorovo, 1. obl.
poroka
Ciril Doles, obl.
za žive in † farane
Andrej Lah, obl.
Franc Marolt, obl. in vsi † Marolt (2. namen)
za sosesko - žegnanje (namesto 5.6.)
prošnja maša
Jožef Rot
prošnja maša
Marija Štrukelj, Bočkovo
družina Kraševec
prošnja maša
Ludvik Sernel, obl.
za žive in † farane
družina Milavec, Veliki Vrh 14

Sv. Duh
Sv. Urh
Fara
Topol
Sv. Trojica
Fara
Volčje
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

17.00 Sv. Vid

v zahvalo in priprošnjo za zdravje

8.00
19.00
8.00
10.00

Jože Hiti
Mirko Bavdek
Milan Žnidaršič, obl.
za žive in † farane

Sv. Trojica
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara

Nuša in Nika Kocijančič

19.00 Fara

starši, bratje in sestra Korošec

19.00 Sv. Trojica

starši in brat Tone, Zavrh

OZNANILA
župnij Bloke, Sv. Trojica in Sv. Vid

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke




Sv. Tr.: Hit., Mram., Sv. Tr. · Bloke: Ravnik · Sv. Vid: Cajnarje
Sonja Kraševec, Lovro Ponikvar





Manca in Magda Doles
sodelovanje pripravi soseska
bralci (gasilci) se javite pred mašo

19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke








Sv. Tr.: Jeršanovo, Hribarjevo · Bloke: Hudi Vrh · Sv. Vid: Cajnarje
Marta Zalar, Matej Mestek
Lenart Ponikvar, Klemen Kraševec
Martina in Katja Miklavčič
po maši srečanje za starše prvoobhajancev

Marija in Jože Hribar, Ravne

19.00 Fara

14.00
17.30
19.00
17.30
19.00
7.30
19.00
17.00
18.30
20.00

Urban Strle, Teja Kebe

družina Zalar

19.00 Fara

Sv. Trojica
Sv. Vid
Sv. Trojica
Fara




19.30–20.30 tiha molitev pred Najsvetešim, Bloke








19.00 srečačanje ŽPS pri Sv. Trojici (za vse župnije)
Sv. Tr.: Lovr., Zales, Rožanče · Bloke: Glina · Sv. Vid: Cajnarje
Katja Šivec, Vika Štritof
Kaja Granič, Jana Škrlj
Vilma Kocijančič, Gregor Ulčar
sodelovanje pripravi soseska

Maj 2022

Marijin mesec
Goreči Marijini častilci se že pred stoletji premišljevali, kako bi mogli izkazovati
Mariji čim večje češčenje. Želeli so, da bi verniki častili Božjo Mater vsak dan, in če
je le mogoče, kar ves mesec. Zato so izbrali najlepši mesec v letu, mesec majnik,
ki z lepoto v naravi prekaša vse druge. To pobožnost so začeli v Rimu, od koder
se je razširila po vsej Italiji, Franciji in tudi Nemčiji. Papež Pij VII. Je leta 1815
pobožnost meseca majnika potrdil in obdaril z odpustki.
Papež Benedikt XVI. Zelo lepo opisuje majniško pobožnost. V meditaciji Pobožnost z barvo in zvokom pravi:
»Pri besedi majniška pobožnost, kakor pač v večini katoliških kristjanov, prebudijo mnogovrstni spomini. Pred menoj stoji okrašena cerkev, ki je napolnjena z vonjem pomladnih cvetlic; lučke spadajo sem in pesmi, v katerih zazvenijo
toplina, prisrčnost in zaupanje. Ne prevladujejo strogi liturgični predpisi, marveč preprosta pobožnost ljudstva, ki ljubi barvo, zven in čustva. Pomladno razpoloženje se prenese v cerkveni prostor; cvetenje v naravi, mehek zrak majniških
večerov, veselost ljudi v prenavljajočem se svetu – vse to zveni skupaj. V tem
čisto posebnem razpoloženju ima svoje mesto Marijino češčenje, ker Marija Devica predstavlja vero kot pomlad, kot nov začetek Boga v postaranem svetu; Marija
uteleša krščanstvo kot mladost srca, kot lepoto in kot pričakujočo pripravljenost
na prihajajoče.«
Velik Marijin častilec je bil tudi blaženi Alojzij Grozde.
Majniški Kraljici je posvetil svoje pesmi.
Navajamo eno izmed njih:
O Marija, maj prihaja,
z njim na zemljo Ti prihajaš,
svojo mi roko podajaš,
da popelješ me do kraja,
kjer Tvoj Sin – moj Bog kraljuje,
s srečo srca napolnjuje.

19.00–20.00 molitev pred Najsvetejšim v cerkvi pri Fari

Svet je ta kraj, draga Mati:






Sv. Tr.: starši prvoobhaj. · Bloke: starši prvoobhaj. · Sv. Vid: Cajnarje
Haris in Simona Kehonjič
starši prvoobhajancev
starši prvoobhajancev

Tvoje šmarnice dehtijo,
bele svečice gorijo,
tu mi hočeš Njega dati!

· 1 ·

Darovi ob pogrebu

Ob pogrebu Vekoslave Drobnič so darovali za svete maše:
Ponikvar Ivanka 1x, Hiti Marija 1x, Marija Zbačnik 1x, Bojana
Zakrajšek 1x, Ana Dondič 1x, Marija Vesel 1x, Franci Hrbljan
1x, Ivanka Modic 1x, Brona Zakrajšek 1x.
Ob pogrebu Jožefa Zgonca so darovali za svete maše:
družina Tanko 1x, sestrična Lija (Rakek) 1x, družina
Fajdiga (Nova Štifta) 3x, Anica Kožuh iz Škofje Loke
2x, družina Štimac (Grahovo) 1x, Valentina, Klemen
in Jerneja (Nova vas) 2x, Alenka, Petra in Jana (Studenec) 1x, Joži Marolt (Studenec) 1x, N.N. 2x, domači
5x.
Ob pogrebu Milene Čopar, roj. Perušek, iz Kotla
(pokopana v Šartnem pri Litiji) je darovala za sveto
mašo: Anica Mah 1x.
Ob pobrebu Franca Hribljana so za svete maše darovali:
svakinja Tončka iz Moravč 2x in Silva Šivec 1x.

Oddani mašni nameni:
Jože Hiti 3x, Stanko Žgajnar 10x, Ljudmila Drobnič 2x, Frančiška Štritof 4x, Marjan Lipovec 2x, Ana Kraševec 2x, Julijana Turk 11x, Marjan Pavlič, Starši in bratje Vode, Zvone Zgonec, 7. obl., Franc Primožič, 9.obl in ostali sorodniki, Stane
Milavec, obl., Tone Oražem, obl., France Hiti, Amerika 3x, Vida Hitij 2x, Jože in
pok. Korošec, Jeršanovo, Marija Zakrajšček 3x, Vida Hitij 2x, Za duhovnike 3x,
Za človeštvo 3x, Družina Modic 2x, Ladislav Blaž, Jožef Rot 12x, Za mir in pravo
pamet, Vekoslava Drobnič 9x, Milan Dondič, Jožef Zgonc 3x, Ivan Zgonc, Irena
Daris, pok. Drobnič, Velike Bloke 34.

Verska statistika
V mesecu aprilu smo se s krščanskim pogrebom pri Fari poslovili od Emerika
Bernarda iz Logatca in pri Sv. Vidu od Franca Hribljana iz Tavželj 4. Gospod, daj
jima večni mir in pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru. Amen.

Romanje v Medžugorje
po večkrat napovedanem in odpovedanem romanju v Medžugorje spet napovedujemo romanje v to svetovno hercegovsko Marijino božjepotno središče.
Na romanje se bomo podali v četrtek, 9. junija in se vrnili v soboto, 11. junija
zvečer. Prijavite se pri Barbari Brus na tel. št.: 040 569 261. Kličite po 16. uri.
V kolikor vam bodo šolske obveznosti dopuščale, ste posebej povabljeni tudi
birmanci.

Šmarnice

V uvodniku je lepa spdbuda (povzeta iz uvoda v letošnje šmarnice) k majniški pobožnosti v čast Mariji. V cerkvah bomo po
mašah moliti litanije Matere Božje in prisluhnili majniškemu
branju - šmarnicam za odrasle. Letos jih je napisal cistercijanski menih p. Branko Petauer in nosijo naslov Marija
ima mnogo oblek. Vabim pa vas, da šmarnice organizirate tudi po vaseh. V župnišču pri Fari lahko dobite
knjižico za otroške šmarnice in šmarnične listke za
vsak dan. Naslov letošnjih otroških šmarnic je Dva velikana in še večja mamica.
Otroci (posebej še prvoobhajanci) ste prav lepo povabljeni, da radi in redno prihajate k šmartnicam, kjer
bodo organizirane. Doborodošli tudi vsi drugi!

Prvo sveto obhajilo in birma

Letos bo prvo sveto obhajilo v župniji Sveta Trojica in Bloke
na sedmo velikonočno nedeljo prejelo trinajst otrok. Naslednjo
nedeljo na praznik binkošti pa bo ljubljanski pomožni škof msgr. dr.
Franc Šuštar zakrament svete birme podelil dvaindvajsetim birmancem.
Prvoobhajance in birmance priporočamo v molitev!

Žegnanja na podružnicah

S pomladjo se pri nas začnejo tudi žegnanjske maše na podružničnih cerkvah. V
mesecu aprilu smo tako imeli prvo žeganje pri Sv. Juriju v Cajnarjih. Na nekaterih
podružnicah bo letos žeganje po dveh letih, ko je zaradi znanih razlogov odpadlo. Tako bo tudi v Ravnah na Blokah, v eni od naših najstarejših podružnic, ki se
prvič omenja že davnega 1422-ega leta. V preteklih dveh letih smo tam obnovili
dva stranska oltraja, letos pa se bo obnova nadaljevala na glavnem oltarju. Zato
vas prosim, da pridete na žeganjanje v Ravne v čim večjem številu, in da tudi velikodušno prispevate svoj dar za obnovo oltarjev. Žegnanjska sveta maša pri Sv.
Duhu bo letos zaradi birme na Binkošti prestavljena na šesto velikonočno nedeljo, 22. maja. Maša bo ob 14. uri. Tudi tam smo lani popravili odpadajoči omet
na zvoniku, pobrusili in zaščitili železne rešetke na oknih in nekaj drugih manjših
popravil, zato se tudi pri Svetem Duhu priporočam za velikodušno podporo.
Ključarji in vaščani podružničnih cerkva poskrbite, da bodo cerkve za mašo
počiščene, prezračene in na od zunaj in znotraj urejene. To velja tudi za mašno
posodje in mašne prtičke. Dogovorite se za sodelovanje pri branju in petju. Vesel
bomo tudi, če mi bo kdo pomagal postaviti ozvočenje. Po potrebi se tudi dogovrite za postavitev gasilskih klopi. Za po maši naj se pripravi preprosta pogostitev.
Pomembno je, da vsak prispeva svoj delež pri pripravi in pri obhajanju bogoslužja. Pomembo je tudi, da v te aktivnosti vključujemo tudi mlajše. Vse to je sinodalnost, ki jo papež Frančišek tako priporoča.

Jožef delavec in praznik dela
1. maja, ko praznujemo državni praznik dela, goduje sv. Jožef delavec, mož
Device Marije in Jezusov krušni oče. Sv. Jožef je bil po svetopisemskem izročilu
mizar, zato velja za zgled človeka, ki si je z delom služil kruh, vzdrževal družino ter
skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa.
Vsebina godovnega dneva izhaja tudi iz zgodovinskih okoliščin delavskega
vprašanja. Papež Leon XIII. je leta 1891 objavil okrožnico Nove stvari (Rerum
novarum), s katero je podprl delavsko vprašanje ter spregovoril o industrijskih
delavcih, sindikatih in poštenih plačah. Okrožnica je postala temeljno besedilo
sodobnega družbenega nauka Cerkve, saj je človekovo delo prvič obravnavala s
krščanskega vidika.
Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot delodajalce. Slednji so zavezani k
zagotavljanju poštene plače, ki omogoča dostojno življenje. Višina plače mora
ustrezati življenjskim potrebam in razmeram, v katerih delavci živijo. Vsi subjekti
civilne družbe si morajo prizadevati za urejeno razmerje med delom in kapitalom
ter z dialogom urejati delavska vprašanja, neomejeno konkurenco ekonomske
moči in varovanje osebne lastnine, ki je namenjena družbeni funkciji.
A. Šinko na radio.ognjisce.si

Blagor nam, če bomo po besedah sv. Pavla postali prijeten vonj za Kristusa, ki po našem krepostnem, krščanskem življenju razveseljuje vso našo
okolico. Ker Božje kraljestvo na zemlji – Cerkev – je velik Božji vrt, najžlahtnejše cvetlice pa naj bomo mi ljudje, naše kreposti barvni lesk in naš
plemeniti značaj prijeten vonj. Bog pa je tudi cvetlice ustvaril v svojo večjo
čast. Zato krasite tempelj, oltarje in Marijine podobe, slednje z dišečimi
šmarnicami v teh majskih dneh.
bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji

Prošnji dnevi (Križev teden)
Prošnje dneve obhajamo ob koncu velikonočnega časa; to so trije dnevi pred Vnebohodom, ko gremo verniki v procesiji med njivami in polji v zelenju, ob tem pa
prosimo za blagoslov rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega drugega človeškega
dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro letino …
V nekaterih župnijah procesije ni, a v teh dneh med sveto mašo z litanijami vseh
svetnikov verniki prosimo Boga za blagoslov polj in vsega našega dela. V zavedanju, da vse, kar imamo in smo, prihaja od dobrega Boga, bomo molili:

Vsemogočni Bog, Stvarnik in gospodar življenja, vse je v tvoji moči. Ti si
naš Oče in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo te, daj, da bo zemlja
rodila obilne sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, vinogradnike in sadovnjake pred nevihtami, točo in pustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. Blagoslovi delo naših rok in našega duha, naše delo
doma in v službi, saj zaupamo v tvojo pomoč. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Pastoralni portal: Pridi.com

Župnik: Simon Virant · 031 412 652
Uradnih ur ni. 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
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