
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveta Marjeta!
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30. NEDELJA MED LETOM

PREDNOSTI IN NEVARNOSTI
SPLETNIH SVETIH MAŠ

Praktični razlogi za previdnost. Naj začnem 
z najbolj razumljivim: prvič, ni vsak duhovnik

usposobljen za dostojno predvajanje bo-
goslužja, ne tehnično ne komunikološko. Dru-
gič, če je veliko “ponudbe”, se bomo ljudje hote 
ali nehote začeli obnašati potrošniško, izbrali 
bomo tisto mašo, ki nam je bolj všeč: bodisi zato, 
ker je kratka, bodisi zato, ker mi je duhovnik 
simpatičen, in tako naprej. To pa

že ni več krščanska skupnost, ampak tržnica. 
Tretjič: dlje, ko bo trajala epidemija (in ni reče-
no, da bo kmalu minila), bolj se bomo navadi-
li na to, da mašo “opravimo” kar iz domačega 
naslanjača. Zgodilo se bo tisto, kar opažamo na 
vseh ravneh družbenega življenja: iz dejavnih 
udeležencev nastanejo pasivni opazovalci. Taka 
skupnost pa ne more preživeti. Četrtič, samo 
vprašanje časa je, da se bo na

Facebooku ali na televiziji pojavil simpatičen 
človek, oblečen v duhovniška oblačila, ki mi bo 
ponudil boljšo “izkušnjo maše” kot moj domači 
župnik. Kako bom vedel, da je tisto, kar mi gov-
ori, res in koristno? Če se ozremo okrog sebe, 
se ravno to dogaja na vseh drugih področjih 
življenja: od zdravstva, kjer nasedamo vsem 
mogočim šarlatanom, do politike. Vse to so ra-
zlogi za previdnost, da ne skočimo v morje vir-
tualnih maš, ne da bi se prej vprašali, koliko je 
globoko in duhovno zdravo.

Skratka: mirno lahko rečemo, da kdor ne 

moli, ni kristjan. Sveta maša je ena od najbolj 
pomembnih oblik naše molitve, ker molimo kot 
skupnost (Božje ljudstvo in Božja družina smo) 
in ker se naša duša in telo združita z Bogom. Ka-
dar pa ne moremo biti pri maši, takrat je nasled-
nja najboljša oblika skupna molitev v družini in 
med prijatelji. Ta je veliko bližje idealni obliki 
molitve kot spremljanje prenosa maše.

Zagotovo lahko spremljanje prenosa, 
posamično in še bolj skupaj z domačimi, olepša 
in okrepi mojo izkušnjo molitve. Le naj nam ne 
bo potuha. Brez dvoma je lažje prižgati računal-
nik ali televizor in udobno spremljati dogajanje. 
Verjetno pa je lepše, če si v stanovanju ured-
im “bohkov« kot z razpelom, podobo Matere 
Božje in podobo kakšnega svetnika. Lahko si 
naredim majhen šopek in prižgem svečo ter 
skupaj z domačimi zmolim rožni venec in pre-
berem odlomek iz Svetega pisma. Toplina sveče 
in navzočnost domačih čisto drugače ogreje-
ta človeka kot hladne slike na računalniškem 
zaslonu.

Dr. Peter Lah, DJ
Kadar spremljamo sveto mašo prek različnih 

elektronskih medijev, je prav, da smo oblečeni, 
kot če bi šli v cerkev. Ob spremljanju bogoslužja 
se potrudimo za zbranost in tiho molitev. Kadar 
je pri svetimaši treba vstati, vstanemo tudi mi, 
kadar je treba poklekniti, pokleknemo tudi mi. 
Glasno odgovarjamo na duhovnikovo povabilo. 
Prav tako, kot bi bili zbrani v istem bogosluž-
nem prostoru.

26. 10.
Ponedeljek Lucijan, mučenec Župnišče 1800 + Mateja Hafner

27. 10.
Torek Sabina Avilska, mučenka Župnišče 700 + Janez Markelj

28. 10.
Sreda Simon in Juda Tadej, ap. Župnišče 1800 +++ Tičar, Ribčev Laz 135

29. 10.
Četrtek Ermelinda, devica Župnišče 1800 + Milan in +++ Htorovi, SF 135

+ Arh Janez, 30. obl., SF 73
30. 10.
Petek German, škof Župnišče 1800

Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Frančiška Odar, SV 81, ob rojstnem dnevu

31. 10.
Sobota Volbenk, škof Župnišče 1800 Za zdravje

1. 11.
NEDELJA VSI SVETI

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

700

830

1000

1600

Za farane in dobrotnike
Za milost vere
Po namenu družine Rajšek
Molitev sv. rožnega venca

2. 11.
Ponedeljek

Spomin vseh vernih 
rajnih

Župnišče
Župnišče
Župnišče

700

1000

1800

Po namenu
+++ Marklinovi in Janez Potočnik
Za duše v vicah

3. 11.
Torek Silvija, mati Župnišče 700 + Janko Frelih

4. 11.
Sreda Karel Boromejski, škof Župnišče 1800 + Janez Gašperin, SF 147

5. 11.
Četrtek Zaharija in Elizabeta Župnišče 1800 Za +++ starše, po namenu Podlipnjekovih

6. 11.
Petek Lenart, opat Župnišče 1900

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Frančiška Markež, obl. in +++ Tončkovi, SV 50

7. 11.
Sobota Ernest, opat Župnišče 800

1800
Za naše družine
+ Janez Grm ter Marija in Franc Cvetek

8. 11.
NEDELJA

32. NEDELJA MED 
LETOM

ZAHVALNA

Župnišče
Župnišče ?
Župnišče ?
Župnišče

700

830

1000

1400

Za farane in dobrotnike
+ Jože Kovačič, 1 obl., SF 174A
+ Franc Mrgole
  Popoldanska pobožnost

9. 11.
Ponedeljek Posv. Lateranske bazilike Župnišče 1800 + Rozalija Odra, 7. dan

10. 11.
Torek Leon Veliki, pp. in c. u. Župnišče 700 ++ Marija in Jernej Osolnik

11. 11.
Sreda Martin, škof Župnišče

800

1800

Ustanovna maša - za župnijo
+ Marko Frelih
+ Martin Kunavec, SF 203, ob godu

12. 11.
Četrtek Jozafat Kunčevič, š. in m. Župnišče 1800 + Jože Kocjan, SV 56

13. 11.
Petek Stanislav Kostka, red. Župnišče 1730

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Justina Žvan, SF 187

14. 11.
Sobota

Nikolaj Tavelić, muč.
CELODNEVNO ČEŠČ. Župnišče 900

1800 
+++ Zupan in Jerič
++ Janez in Marija Sodja, J 40

15. 11.
NEDELJA

33. MED LETOM
MARTINOVA NEDELJA

Župnišče
St. Fužina ?
Žp. cerkev ?

Župnišče

700

830

1000 

1400

Za farane in dobrotnike
+ Marija Zalokar, 1. obl., SF 150
+ Dani Zupan
Popoldanska pobožnost



30. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                                      25. X. 2020
 Tudi v teh dneh vsak dan pred Jezusom, skritim v zakramentu svetega Rešnjega telesa, molim za vas 
in vaše družine. Čeprav ne moremo moliti skupaj, smo lahko povezani v duhu. Pridružite se mi! 
 Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu. Vsak dan molim pred Najsvetejšim 
tudi po vaših namenih in seveda za vas. Prav tako vas tudi vsak dan blagoslovim in prosim Gospoda, naj 
vas varuje in brani. 
 Veroučnih srečanj do bolj zdravih časov ne bomo imeli. Vesel bom, če bodo otroci vsak teden naredili 
nalogo ene veroučne lekcije. Starše lepo prosim, da otrokom posredujete gradivo, ki vam ga pošiljam po 
elektronski pošti. Vesel in hvaležen bom tudi za potrdilo, da ste gradivo dobili. Otroci naj, prosim, na 
elektronski naslov župnije pošljejo slike opravljenih domačih nalog. Na takšen način bomo ostali povezani. 
Seveda se bomo vsi trudili za redno družinsko in osebno molitev.
 Hvala vsem, ki ste se že odzvali povabilu k molitvi rožnega venca po domovih – »ZA VERO V NAŠEM 
NARODU ter RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN MED SOSEDI«.
 Če želite, da bomo v mesecu novembru, ko še posebej molimo za rajne, molili tudi po vašem namenu 
za vaše rajne, prinesite, prosim, prošnji namen zanje. Bog vam povrni vašo velikodušnost do duhovnika 
in do rajnih. Vaš dar lahko oddate v župnišču.
 Prošnja. Kot ste opazili v mašnem razporedu, je kar nekajkrat zapisano: Še ni mašnega namena. Vsaka 

 

sveta maša je daritev Jazusa Kristusa Očetu za naše odrešenje. Evharistija oz. sveta maša je najpopolnejša 
oblika molitve in daritve Božjega ljudstva. Zato vas lepo vabim, da skupaj skrbimo za posvečevanje naše 
župnije. Vsaka sveta maša posvečuje tistega, za katerega se daruje, tistega, ki prinese za mašni dar in seveda 
tudi kraj, v katerem se mašna daritev opravi. Bog povrni!
 Še vedno lahko prinesete za molitvene namene za vaše rajne. Bog povrni že vnaprej!
 Vsakoletna nabirka za brate in sestre v misijonih je letos zaradi okoliščin odpadla. Iz Misijonskega 
središča so nas prosili, da vam posredujemo njihov tekoči račun in ostale podatke. Če bi kdo želel darovati 
za misijone, to lahko stori kar sam. Bog povrni! (TRR: SI56 0201 4005 1368 933; namen nakazila: Misijonska 
nedelja 2020, koda namena: CHAR, referenca: 249807, Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 
Ljubljana.)
 Demantirati oz. preklicati moram oznanilo o beri. Nekateri med vami so mi dobrohotno svetovali, 
naj utečenih navad ne spreminjam. Tako bo ostal ofer ob božiču kot zahvala za župnikov trud in delo. Bog 
povrni vsem, ki potrpite z mano in me pri delu za vaš dušni blagor podpirate.
 
VSI SVETI:                                                                                                                                                       1. XI. 2020
 Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih 
in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja in organizirana molitev vernikov. Duhovnik bo sam blagoslovil 
pokopališče in s tem vse, ki počivajo na tej Božji njivi. Svojci pokojnih v domačem krogu molite za rajne; 
gotovo je najbolj primerna molitev sveti rožni venec. Grobove pokojnih obiščite na način, da ne bo prihajalo 
do nepotrebnega druženja in možnosti širjenja okužb.
 Obhajanje bolniškega maziljenja JE DOVOLJENO ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno 
zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, 
morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno 
zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom 
in po njem. Obiski bolnikov za prve petke SO DOVOLJENI.
 Po prazniku vernih rajnih bodo vse svete maše med tednom v župnišču v kapeli. V teh bolj hladnih 
dneh leta smo Bogu in župnijskim sodelavcem ter dobrotnikom hvaležni, da imamo tako lepo in prijazno 
kapelo. Do pomladnih dni in bolj prijaznih temperatur bodo med tednom svete maše samo v župnišču.
        
32. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                                      8. X. 2020
 Če bodo razmere dopuščale, ste ob 14. uri lepo vabljeni v kapelo k molitvi in prošnji za blagoslov. 
Naj nam izkušnja minulih dni pomaga razumeti moč in pomen molitve. Sam molim tudi za vas 
in vse vaše domače. Pridružite se mi pri molitvenem »trkanju« na Jezusovo Božje srce.
 Če želite, da se bo v mesecu novembru, ko se še posebej moli za rajne, molilo tudi po vašem 
namenu, za vaše rajne, lahko še vedno prinesete za molitvene prošnje oz. namene.
 V tem tednu goduje zavetnik naše župnije, sveti Martin iz Toursa. Sveti maši se bosta darovali 
ob oznanjenih urah. Ta dan preživimo v hvaležnosti za vse milosti in dobrote, ki nam jih je Bog 
naklonil v teh letih po nebeškem priprošnjiku.
 V soboto, 14. novembra, je dan celodnevnega češčenja svetega Rešnjega telesa. Kako bo z 
obhajanjem bogoslužja, v tem trenutku še ne morem vedeti. Župnijska cerkev bo odprta ves dan. 
Lepo lepo vabljeni k molitvi. Ob vstopu v cerkev veljajo določena pravila glede razkuževanja in 
priporočene medsebojne razdalje. Molitev vsako uro ne bo mogla biti vodena in pripravljena. 
Lepo lepo vas vabim in naprošam, da pridete počastit Gospoda. V molitvi se mu zahvalite in ga 
prosite za osebne, družinske in skupne potrebe. Posebej ste povabljene družine. Starši boste tako 
z osebnim zgledom pokazali otrokom pomen in veličino ljubezni do Boga. Sami bodite, prosim, 
pozorni, da v cerkvi ne bo več ljudi, kot je z državnimi navodili odobreno.
 Nedelja, ki je pred nami, je Martinova nedelja. Če ta dan ne bo mogel biti dan skupnega 
druženja in veselja, se potrudite, da se boste v krogu družine skupaj veselili v hvaležnosti in 
razveseljevali drug drugega.

SPLOŠNA NAVODILA
◆ Svete maše duhovniki darujemo tudi v času ukrepov ob epidemiji, in sicer BREZ UDELEŽBE 

VERNIKOV, po vaših namenih, ki so objavljeni v oznanilih za tisti dan.
◆ MOŽNOST ZA PREJEM SVETE EVHARISTIJE (OBHAJILA) bo med tednom ob 19. uri;
v torek ob 8.00, ob nedeljah pa ob 8.00 in 9.30. ter ob 11.00 uri, in sicer samo za tiste, ki nimajo 

simptomov okužbe dihal, ki ne kašljajo, nimajo povišane telesne temperature in so na prejem 
obhajila pripravljeni (nimajo težkih grehov, oz. so bili prej pri sveti spovedi). Vsak, ki vstopi v 
prostor, si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati 2 metra medosebne razdalje 
(to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). Kdor vstopi v cerkev, je sam odgovoren za 
zaščito pred morebitno okužbo. Vsak je tudi povabljen, da skrbi za svoje zdravje in s tem tudi za 
zdravje drugih ljudi.

◆ Sveto obhajilo bomo vedno delili v kapeli župnišča.
◆ V kapelo prihajajte tako, da boste upoštevali priporočeno razdaljo in da se boste izogibali 

nepotrebnemu srečevanju. Pred obhajilom sami (ali z drugimi) zmolite kesanje in molitev očenaš. 
Nato vam duhovnik podeli sveto obhajilo in vas blagoslovi. Verniki od obhajila odhajajte tako, 
da se ognete odvečnemu srečevanju. Ob odhodu lahko darujete za cerkev, vzamete oznanila ...

◆ Zakrament svete spovedi bomo obhajali po dogovoru. Čas pred praznikom vseh svetnikov je 
zelo primeren čas za srečanje z Gospodom v skrivnosti tega zakramenta. Vedno me lahko pok-
ličete po telefonu (041 926 898, župnik Matjaž).

◆ URADNE URE: Če bi kdo želel »dati« za mašo, oddati dar za molitvene namene idr., to lahko 
stori vsak dan. Večino časa bom doma ali zelo blizu doma. Vseeno prosim, da predhodno pok-
ličete po telefonu (041 926 898).

 ◆ Ob smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo uskladili in dogovorili za pogreb. 
Pogrebi so lahko do nadaljnjega samo v ožjem/družinskem krogu – samo pokop, brez svete maše. 
Povabljeni pa, da darujete za svete maše za rajnega/rajno ob 7. in 30. dnevu.

 ◆ Svete maše lahko spremljate po TV, radiu, oz. spletu (ned. ob 10h na TV SLO 2; vsak dan na: 
TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h in RADIO OGNJIŠČE ob 19h, ned. ob 10h) in prejemajte duhovno 
obhajilo.

 ◆ Vsak dan radi molimo drug za drugega. Čas, ki ga doživljamo, gotovo in primeren za pogla-
bljanje brezbrižnosti do Boga in bližnjega.


