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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

IMETI RAD SVETO MAŠO
Duhovnik je pravkar zaključil 

predavanje o sveti maši. Prišel 
je čas za vprašanja. Nadarjen in 
dobro izobražen katoliški dijak 
je zastavil prvo vprašanje: »Ko-
likšen del maše lahko zamudiš, 
da še izpolniš nedeljsko obve-
znost?« Duhovnika je zbodlo, a 
je odgovoril. Prišlo je naslednje 
vprašanje: »Kako zgodaj smeš 
oditi od maše?« To je bilo za du-
hovnika preveč. Bil je razočaran, 
saj se je zelo trudil, da bi imeli 
radi sveto mašo. A kako naj krivi ljudi, ki želijo kar se da hitro oditi iz cerkve! 

Spomnim se, kako smo se otroci veselili počitniških dni med tednom, 
ker ni bilo treba iti v šolo in k maši.  Zakaj smo mi katoliki od zgodnjega 
otroštva sploh začeli hoditi k maši? Ker nam je bilo to naročeno. To je bila 
pač naša dolžnost. Nismo se močno upirali, obenem pa v mašo verjetno 
nismo vložili veliko truda. Mnogi se lahko najdemo v naslednjem pogovoru 
iz resničnega življenja: »Mama, katera je največja številka, do katere si kdaj 
štela?« »Oh, ne vem, ljubica. Kaj pa ti? Katera je tvoja najvišja?« »Šest tisoč 
sto dvanajst.« »Hm, zakaj si se tam ustavila?« »Maše je bilo konec.«

Mnogi odrasli še zdaj hodijo k maši, »ker morajo«, ker je to njihova 
dolžnost; od njihovega otroštva se ni prav dosti spremenilo. Morda so raz-
vili le nekakšen občutek, da »je svoje dolgove pač treba plačevati« in da 
ena ura na teden ni nerazumna cena, ki jo je Bogu treba odšteti za življenje 
in za vse blagoslove, ki jih daje. Nekateri obiskovanje maše razlagajo bolj 
kritično: »Bog hoče, da ga častimo, ker ve, da od trenutka, ko ga nehamo 
slaviti, začnemo slaviti samega sebe.« Ko ljudje prenehajo verjeti v Boga, ni 
problem v tem,  da ne bi verjeli v nič več, ampak da začnejo verjeti v karkoli. 
Nekateri so želeli privabiti ljudi k maši s tem, da so jo poskušali narediti 
zabavno z uporabo vseh mogočih sredstev teatralnosti. No, odrasel kristjan 
se maše ne udeležuje, ker bi bila zabavna (saj to ni) ali ker je navdihujoča in 
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lepa (to vedno je). Odrasel kristjan se maše udeležuje, ker se želi z Bogom sre-
čati in ker je to njegov najbolj intimen stik z Bogom. Sveta maša pa ne povezuje 
samo človeka z Bogom, ampak z vsemi, ki so prisotni pri sveti maši. Gradimo 
občestvo in osebni odnos s Stvarnikom. Odrasel kristjan ve, da ga sveta maša 
napolnjuje z veseljem in novo svežino za nov teden.

Torej, kakšen kristjan sem pa jaz? Ali potrebujem sveto mašo? Kar pogumno, 
Jezus te kliče in te čaka, da te napolni z veseljem in upanjem! 

SVETE MAŠE
2. 5. Ponedeljek: 

prošnji dan
19.30 St. Fužina +Damjan Omar ZUPANC  

(po namenu SV 18)
3. 5. Torek: prošnji 

dan
19.30 Jereka +Jože SODJA (Č 66)

Za vse pokojne in žive gasilce.
4. 5. Sreda: prošnji 

dan
19.30 žup. c. +Marija PREŽELJ (SV 109)

+Gabriela ERLAH (SV 133)
5. 5. Četrtek

GOSPODOV 
VNEBOHOD

10.00 žup. c.

19.30 župnišče

+Angela STARE (po namenu članic  
br. sv. Uršule)
+Valentin SMUKAVEC (Č 82)

6. 5. Petek 10.30 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
Za vse + ŽVABOVE (SV 28)
+Marija KOCJANC (SV 56), obl.

7. 5. Sobota 19.30 župnišče + Valentin HRIBAR (J 42)
+ Jožef ČUDEN, 7. dan

8. 5. Nedelja
7. 
VELIKONOČNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
11.00 žup. c.

11.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+Ljudmila-Milka SODJA, po namenu Nejca 
Klinarja
Za vse naše birmance.
+starša in brata ROZMAN (SF 161)

9. 5. Ponedeljek 19.30 Jereka +Tilka SODJA (Č 26)
10. 5. Torek 19.30 St. Fužina +MEČNIKOVI in KRANJČEVI (SF 202)
11. 5. Sreda 19.30 župnišče +France GRM (SV 17), Švicov ata
12. 5. Četrtek 19.30 župnišče + Julijana ARH (SF)
13. 5. Petek 10.30 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+Franc SODJA (SV 2), obl.

14. 5. Sobota 19.30 župnišče +Anton SODJA, po namenu Cesarjevih in 
Benedikovih

15. 5. Nedelja
BINKOŠTI

7.00 župnišče
10.00 Sveti Duh

19.30 Jereka

Za farane.
+Marija URH in vsi + MAROVTOVI  
(Studor 10 b)
+Franc HRIBAR (J 1)
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16. 5. Ponedeljek 10.00 žup. c.
19.30 Jereka

+Valentin ŽVAN
+ starši HRIBAR (J 1)

17. 5. Torek 19.30 St. Fužina +Cvetka GAŠPERIN (SF 147)
18. 5. Sreda 9.00 Sv. Duh

19.30 župnišče
Zaobljubljena maša.
+Franc FRELIH, 30. dan (Č 47)

19. 5. Četrtek 19.30 župnišče. + Barbara Grm (SV)
20. 5. Petek 10.30 dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+Mirko in vsi + MEDJEVI (Č 46)

21. 5. Sobota 19.30 župnišče +BRANCKOVI (Č 74)
+Stanko MEDJA (Č 2 b)

22. 5. Nedelja
SVETA 
TROJICA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ZUPANC Anton (SF 103), za rojstni dan
+Janez ODAR in vsi + PRIMOŽKOVI  
(SF 120)

DOGAJALO SE BO:
•	 1. 5. (nedelja): Začetek šmarnične pobožnosti. Vsak dan bodo šmarnice 

skupaj s sveto mašo. Vse lepo vabim, še posebno naše veroučence. Šmar-
nice niso namesto verouka, ampak je to poleg verouka pomemben del 
»verske prakse«. Starejši, povejte jim, kako ste vi lepo obiskovali šmarnične 
pobožnosti, kako ste lepo peli in se med seboj tudi družili in igrali. Za vse 
bo priložnost tudi letos. Otroci, ki bodo pri šmarnicah sodelovali in jih ves 
mesec pridno obiskovali, bodo dobili nepozabno presenečenje. 

•	 2. 5. (ponedeljek): Imeli bomo prošnje dneve. Zaradi gasilske maše pa jih 
bomo začeli v Stari Fužini. Pridite v čim večjem številu, da prosimo Boga za 
blagoslov našega dela! 

•	 3. 5. (torek): GASILSKA MAŠA V JEREKI. Je pa tudi drugi dan prošnjih dnevov. 
•	 4. 5. (sreda): V našo župnijo pride gospod škof Anton Jamnik. Srečal se bo 

z našimi birmanskimi kandidati. Srečanje bo eno uro pred sveto mašo v 
župnijski cerkvi. Vabljeni tudi starši in botri. Med sveto mašo bo gospod 
škof na voljo v spovednici.

•	 4. 5 in 6.5. OBHAJANJE STAREJŠIH IN OSTARELIH V NAŠI ŽUPNIJI,
•	 8. 5. (nedelja): OB 11H BO SLOVESNOST SVETE BIRME. Sveta birma je pra-

znik celotne župnije. Milostni darovi, ki jih bodo dobili birmanski kandidati, 
pridejo na vsakega, ki je prisoten pri tej slovesnosti.

•	 15. 5. (nedelja): BINKOŠTI. Binkoštno nedeljo bomo praznovali v cerkvi 
svetega Duha. Ob 10h bo tam slovesna sveta maša. Pri tej cerkvici ta dan 
obhajamo »žegnanje«. Po maši pa se bomo preselili v Studor, kjer bo slo-
vesen blagoslov novega gasilskega vozila. Studorski gasilci nas vse lepo 
vabijo, da se udeležimo tega lepega in pomembnega dogodka za naš kraj.



Župnija Srednja vas v Bohinju 
Srednja vas 33
4267 Srednja vas v Bohinju
TRR: 19170-5003343924 (DBS)

Župnik: Martin Golob
Tel.: 04/572 37 23, Mobitel: 041 393 689 
E-mail: srednja.vaszupnija@gmail.com
www. martinov.zvon.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 – 9.00 in 17.00 – 18.00
Četrtek: 17.00 – 18.00
Petek: 17.00 – 18.00

•	 16. 5. (binkoštni ponedeljek):  Svete maše bodo: ob 10h v župnijski 
cerkvi, ob 11h v Domu in zvečer v Jereki ob 19.30.

•	 18. 5. (sreda): Ob 9h bomo imeli v cerkvi svetega Duha zaobljubljeno 
sveto mašo. 

•	 21. 5. (sobota): Ob 10h bo spovedovanje otrok tretjega razreda, ki se bodo 
udeležili slovesnosti prvega obhajila. Otroci naj pridejo skupaj s starši.

•	 KRAŠENJE CERKVE: 7.5 okrasitev za birmo; 14 in 21 je na vrsti Sre-
dnja vas.

POSLOVIL SE JE: Jožef ČUDEN, roj. 8. 1. 1947, Češnjica 36.
BOG, DAJ MU VEČNI MIR IN POKOJ IN VEČNA LUČ NAJ MU SVETI!
BOŽJI OTROK JE POSTAL:  Jure KOCJANC, Vodnikova 11, Boh. Bistrica. 
MOLIMO ZA TEGA NAŠEGA NOVEGA ČLANA IN NJEGOVO DRUŽINO!

SMEH PRIPOROČAMO
Adam reče Evi: »Eva, ti si moja 

edina in najlepša žena.« 
Janezek si je že od nekdaj želel 

kolo in je vedno težil očetu, da naj 
mu ga kupi. Oče pa mu je vedno od-
govarjal: »Ne, nimamo denarja, zato 
ti ga ne moremo kupiti.« Nekoč pa 
mu je oče dejal: »Janezek, poglej, kaj 
smo kupili! Novo sestrico si dobil.«  
»A tako,« je odvrnil Janezek, »za 
moje kolo pa ni denarja!«

Deček najde pendrek in ga od-
nese k najbližjemu policistu ter ga 
vpraša: »Gospod policaj, ali je to vaš 
pendrek?«  
Policist pa mu odgovori: »Ne, jaz 
sem svojega zgubil.«

POBARVANKA


