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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju
KRIŽ JE VSAK TVOJ TRENUTEK
Vsak hodi svoj križev pot. Za Kristusa je rečeno, da je pod težo križa trikrat
padel, mi pa z njim neštetokrat. Ko so nam »predlagali«, naj se rodimo, nam
niso povedali, kakšen je ta svet. Brez turističnih vodnikov smo šli v neznano
in se neštetokrat opekli. Ritmična mladinska pesem pravi: »Križ je vsak tvoj
trenutek, lahko ga sprejmeš ali ne, …«.
Ko sem te dni pri verouku bolj obširno razlagal pomen križa, Jezusovo križanje in njegovo trpljenje, so otroci največkrat zastavili vprašanje: »Zakaj? Zakaj
je šel nekdo na križ in umrl? Zakaj se je pustil?«
Prikazal sem jim simboliko kratkega poljskega filma Most. Film govori o
fantu, ki ima skrbnega očeta. Oče je zaposlen na mostu; njegovo delo je dvigovanje mostu. Če pripelje vlak, spusti most, če pripluje ladja, ga dvigne. Nekega
dne se skupaj s sinom odpravita na ta most. Sin se zunaj igra, oče pa je v svoji
strojnici. Oče se je nekoliko zamotil z rednim vzdrževanjem. Sin opazi, da prihaja vlak. Vlak je pripeljal prezgodaj in most je bil dvignjen. Sin je skušal sam
rešiti nastalo situacijo. Na tleh je našel loputo in tam ročko, s katero je hotel
spustiti most. Oče je to opazil; v tistem trenutku pa je sinu zdrsnilo in padel je
med pogonsko kolesje mostu. Oče je bil pred strašno odločitvijo. Spustiti most
in rešiti vlak ter ubiti sina ali rešiti sina in potopiti vlak. V neizmerni grozi se je
odločil za vlak. Sin je umrl za vse ljudi na vlaku.
Naš svet je vlak. Ljudje živimo in se peljemo skozi življenje. Jezus pa je umrl
za nas, da bi mi lahko živeli. Umrl je za vsakega izmed nas. Na voljo imamo
eno odločitev. Odločimo se lahko, da Boga sprejmemo za svojega odrešenika
in iz svojega življenja naredimo nekaj dobrega. Ali pa se še naprej slepimo in
živimo, kot da ni bilo nič.
Na tisto velikonočno jutro pa se je nekaj gotovo zgodilo. Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja, potem sem jaz kot duhovnik zgolj obrtnik. Potem se nas
vseh 2,2 milijardi ljudi, ki smo katoličani na tem svetu, moti. Potem je na tisoče
mučencev umrlo zaman. Potem je neskončna množica, ki se je spreobrnila, to
naredila zaman?
Nič ni zaman in Bog je res vstal, trpel je zame, umrl je zame in vstal je, da
bomo tudi mi nekoč, ko bomo prehajali iz tega sveta, vstali za večnost.
Vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike! V naši župniji bomo imeli
aktivno in lepo pripravo na veliko noč. Dovolite sebi, privoščite si aktivno

obhajanje velike noči od velikega četrtka do velike nedelje z obiski v cerkvi. Naj
vam vstali Zveličar prinese v vaše življenje vero, upanje in ljubezen!

SVETE MAŠE
3. 4.

Ponedeljek

19.30 Jereka

+ Anton SMUKAVEC (Podjelje 11)

4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.

Torek
Sreda
Četrtek
Petek

8. 4.
9. 4.

Sobota
Nedelja
CVETNA
NEDELJA

19.30 St. Fužina
19.30 župnišče
7.00 župnišče.
10.00 Dom
19.30 župnišče
19.30 župnišče
7.00 župnišče
9.30 PLESMO
10.00 žup. c.
15.00 žup. c.
19.30 St. Fužina
19.30 Jereka
19.30 St. Fužina
19.30 župnišče
19.00 žup. c.

+ Franc ADAMIČ (SF 159)
+ Franc in Frančiška STARE (J 32)
Za zdravje in v zahvalo (SF 192).
Po namenu.
+ ZALTA in LENAR
+ Minka in Julka MEDJA (Č 2 A)
Za farane.
BLAGOSLOV BUTARIC.
+ Janez SMUKAVEC (Č 44)
Križev pot ŽPS.
+ Katja SODJA (Studor 36)
+ Marija KOCJANC in Rajko MLEKUŽ (Podjelje 7)
+ MEČNJEKOVI in KRANJČEVI (SF 202)
Za duše v vicah (Podjelje 11).
+ Anica KOROŠEC (J 43)

10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.

Ponedeljek
Torek
Sreda
VELIKI
ČETRTEK
14. 4. VELIKI PETEK 15.00 žup. c.

Dramska uprizoritev Jezusovega trpljenja
(naša mladina).
19.00 žup. c.
OBREDI VELIKEGA PETKA.
15. 4. VELIKA
7.00 žup. c.
Blagoslov ognja in vode.
SOBOTA
13.00 Dom
Blagoslov jedil v Domu sv. Martina.
15.00 sv. Janez
Blagoslov jedil na Ribčevem Lazu.
15.30 sv. Pavel
Blagoslov jedil v Stari Fužini.
16.00 sv. Marjeta Blagoslov jedil v Jereki.
16.30 Podjelje
Blagoslov jedil pri kapelici sv. Martina v
17.00 sv. Martin Podjelju.
Blagoslov jedil v župnijski cerkvi v Srednji vasi.
19.00 žup. C.
+ Martin HRIBAR (Č 31)
16. 4. VELIKA NOČ 6.30 žup. c.
Za farane (vstajenjska procesija).
10.00 žup. c.
+ BERNIKOVI (SV 82)
16.00 Dom
Po namenu.
18.30 St. Fužina + Olga ZALOKAR (po namenu bratranca
Slavca Mavca)
17. 4. Ponedeljek
7.00 župnišče
+ Elizabeta CVETEK in + UKČOVI (Studor 6)
VELIKONOČNI 10.00 žup. c.
+ Ivan ŽMITEK (Marija Žmitek)
PONEDELJEK 19.30 Jereka
+ Miroslav JERŠIČ (30. dan)
18. 4. Torek
19.30 St. Fužina + Jože in Marjeta ARH (SF 148), obl.
19. 4. Sreda
9.00 sv. Duh
Po namenu Stare Fužine.
19.30 župnišče + Rozalija STARE (Č 29 B), obl.

20. 4. Četrtek
21. 4. Petek

7.00 župnišče.
10.00 Dom
19.30 župnišče
22. 4. Sobota
19.30 župnišče
23. 4. Nedelja
7.00 župnišče
BELA NEDELJA 10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

+ Marija SMUKAVEC in Ivana MIKELJ
Po namenu.
+ VANGOSOVI (SV 7)
+ BAJDROVI (Č 25)
Za farane.
+ starši VIDMAR (Č 1)
+ ŽMITKOVI (SF 85)

DOGAJALO SE BO

• SPOVEDOVANJE: Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski
cerkvi. V njej sem na voljo vsako nedeljo od 9h do svete maše.
• 7. april (petek): ob 20h bomo imeli dekanijski križev pot: z baklami se bomo
povzpeli na Kres. Med tem časom pa bodo duhovniki iz naše dekanije spovedovali v župnijski cerkvi. Po križevem potu bodo k spovedi pristopili tudi
naši mladi. Ob zaključku čaščenja se bomo družili v okolici župnišča.
• 8. april: potopisno predavanje z romanja v Rim. Ob 19h bomo imeli v prostorih župnišča predavanje in ogled slik z našega romanja mladih v Rim.
Vabljeni vsi udeleženci Rima in vsi ostali!
• 9. 4.: CVETNA NEDELJA: OB 9.30 BLAGOSLOV BUTARIC IN DRUGEGA ZELENJA NA PLESMU.
• 5 in 7. april (sreda in petek): Po vsej župniji bom obiskal vse ostarele in
onemogle. Če je med vami še kdo, ki bi za praznike rad prejel sveto obhajilo, spoved in maziljenje, naj pokliče župnika.
• 13. april (veliki četrtek): zvečer ob 19h začenjamo obhajanje velikega tridnevja. Ob 19h bomo imeli v župnijski cerkvi slovesno sveto mašo. Po maši
bo še molitvena ura za duhovne poklice.
• 14. april (veliki petek): spominjamo se Jezusove smrti. Ob 15h bomo imeli
v župnijski cerkvi slovesen križev pot, ki ga bodo z živimi slikami igrali
naši mladi. Tragedijo Jezusovega križevega pota bodo spremljali trobentači. Zvečer pa bodo ob 19h obredi velikega petka.
• 15. april (velika sobota): ob 7h zjutraj bo na pokopališču blagoslov ognja
in vode, popoldne pa blagoslov jedil. Razpored si poglejte v tabeli za maše.
Zvečer ob 19h bomo obhajali velikonočno vigilijo.
• 16. april (velika noč): ob 6.30 bomo pri božjem grobu zapeli velikonočno
alelujo. Nato sledi velikonočna procesija in po njej slovesna sveta maša.
Vsi darovi, ki jih boste dali za »ofer«, bodo za potrebe naše župnije. Vabim
mlade fante, ki bi bili pripravljeni nositi bandere.
• Teden po veliki noči ni verouka.
• 17. april (velikonočni ponedeljek): svete maše so kot ponavadi ob nedeljah, le zvečer bo maša v Jereki namesto v Stari Fužini.
• 19. april (sreda): Ob 9h dopoldne bomo imeli v cerkvi Sv. Duha zaobljubljeno sveto mašo po namenu Stare Fužine.

Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon 041 393 689

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki
petek in na veliko soboto velikonočna vigilija, ki nas uvede v veliko noč. Ti dnevi
vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete evharistije in
mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja,
ki se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v velikonočni vigiliji
in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja. Velike noči ne moremo
obhajati brez velikega petka in ne brez velikega četrtka ali sobote. Zato vas vse prav
lepo vabim, da po svojih najboljših močeh prihajate k obredom velikega tridnevja.
Udeležba otrok pri obredih velikega tedna bo spodbuda vsem in lepo spričevalo,
kako starši prenašate sveta izročila vere na mlajši rod. Starši boste to najlepše opravili, če se boste skupaj z otrokom udeležili obredov velikega tedna. Na veliki četrtek
naj ministranti pridejo eno uro pred sveto mašo, ker bomo imeli vaje.

ČIŠČENJE CERKVE: 8. 4., Češnjica; 15. 4., Jereka; 22. 4., Jereka.

SMEH PRIPOROČAMO

POBARVANKA

Moja mami me je naučila
PRIMERNEGA VEDENJA:
„Nehaj se obnašati kot oče!“
Moja mami me je naučila PRIČAKOVATI:
„Samo počakaj, da pridemo domov!“
Moja mami me je naučila
O SPREJEMANJU STVARI:
«Dobil jih boš, ko pridemo domov.»
Moja mami me je naučila
KAKO ODRASTEŠ:
„Če ne poješ zelenjave, ne boš nikoli
zrasel!“
Moja mami me je naučila
OSNOV GENETIKE:
„Prav tak si, kot oče.“
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

