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5. NEDELJA MED LETOM

OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE
Mr 1,29-39

  Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v Simonovo in 
Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. 
Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je 
zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo 
pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki 
pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali.

Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. 
Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« Rekel jim je: 
»Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.« In prihajal 
je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude duhove.

8. 2.
Ponedeljek

Hieronim, redovnik
Kulturni dan Žup. cerkev 18.00 + Ljudmila Hostnik

9. 2.
Torek Apolonija, mučenka Župnišče 7.00 Za dobroto v ljudeh

10. 2.
Sreda Sholastika, redovnica Župnišče 18.00 ++ starša Odar, St. 42

11. 2.
Četrtek Lurška Mati Božja Župnišče 18.00 + Martin Urh, ob rojstnem dnevu

12. 2.
Petek Aleksij, škof Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Cilka Sodja, SV 104, ob pogrebu

13. 2.
Sobota Kristina, vdova Župnišče 18.00 + Milena Japelj

14. 2.
NEDELJA

6. NEDELJA MED 
LETOM

Valentin, mučenec

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+++ Zalta in Blažovi, SV 42
++ Franc in Ana Robič
Popoldanska pobožnost

15. 2.
Ponedeljek Klavdij, redovnik Žup. cerkev 18.00 + Stanislav Langus, RL 132

16. 2.
Torek Onezim, škof Župnišče 7.00 Za srečno zadnjo uro (Brumec)

17. 2.
Sreda

PEPELNICA
Aleš, spokornik

Žup. cerkev
Župnišče

10.00
18.00

Za dobroto v ljudeh
Po namenu (M. Z.)

18. 2.
Četrtek Flavijan, škof Župnišče 18.00 + Marija Odar, St. 11,

po namenu Ajdčovih, Č 28
19. 2.
Petek Konrad, redovnik Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Jakob in Frančiška Odar, St. 128

20. 2.
Sobota Frančišek in Jacinta, f. p. Župnišče 18.00 + Drago Berce

21. 2.
NEDELJA

1. POSTNA NEDELJA
Peter Damiani, š. in c. u.

Župnišče ?
Žp. cerkev ?
Žp. cerkev ?
Župnišče ?

7.00
8.30

10.00
14.00

+++ Frjanovi, St. 11
Za farane in dobrotnike
+ Veronika Hostnik
Popoldanska pobožnost

22. 2.
Ponedeljek Sedež apostola Petra Žup. cerkev 18.00 + Cilka Sodja, po namenu Žmitkovih

23. 2.
Torek Polikarp, škof in muč. Župnišče 18.00 + Mirko Arh, ob pogrebu, p. n. Vazarjovih

24. 2.
Sreda Matija, apostol Župnišče 18.00 + Franc Sodja, J 2, 7. obl.

25. 2.
Četrtek Valburga, opatinja Župnišče 18.00 + Cilka Sodja, 30. dan

26. 2.
Petek Aleksander (Branko), šk. Župnišče 18.00 ++ Janez in Milena Zalokar, 7. obl.

27. 2.
Sobota Gabrijel Žalostne M. B. Župnišče 18.00 + Elica Štros, po namenu Ušinovih

28. 2.
NEDELJA

2. POSTNA NEDELJA
Ožbolt, škof

Župnišče
Žp. cerkev ?
Žp. cerkev ?
Župnišče ?

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+++ Mlakar, Č 19
+ Vera Hostnik
Popoldanska pobožnost

Čeprav je bolezen sestavni del človeške iz-
kušnje, se z njo nikakor ne moremo sprijaz-
niti. Ne samo zato, ker včasih postane težka 
in mučna, ampak ker smo pravzaprav ust-
varjeni za življenje, za popolno življenje. Ko 
nas zadenejo preizkušnje in se zdi, da so naše 
molitve zaman, se v nas pojavi dvom, da se 
izmučeni sprašujemo: a je to Božja volja? Ven-
dar pa ravno na to vprašanje najdemo odgovor 
v evangeliju.

V današnjem odlomku beremo, da je Je-
zus ‘ozdravil veliko bolnikov z različnimi 
boleznimi in izgnal veliko demonov’ (Mr 
1,34). Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in 
vsakovrstne slabosti med ljudstvom’. Jezus ne 
pušča dvomov, saj je Bog, katerega obličje je 
on sam razodel, Bog življenja, ki nas osvoba-

ja vsakršnega zla. Ozdravljenja, ki jih izvršu-
je, so znamenja te njegove moči ljubezni. Vse 
to pa dokazuje, da se je Božje kraljestvo, ki 
vrača možem in ženam telesno in duhovno 
polnost, približalo. Trdim, da so ta ozdravl-
jenja znamenja, saj dejansko nimajo namena 
samega v sebi, temveč nas vodijo k Kristusove-
mu sporočilu, nas vodijo k Bogu ter nam dajo 
razumeti, da je namreč resnična ter najgloblja 
človekova bolezen, odsotnost Boga, saj je le On 
pravi vir resnice in ljubezni. Samo sprava z Bo-
gom nam lahko podari resnično ozdravljenje, 
resnično življenje, saj življenje brez resnice ter 
brez ljubezni ni življenje. Božje kraljestvo je 
ravno v prisotnosti te resnice in ljubezni, ki 
ozdravlja globine našega bivanja.

pp. Benedikt XVI.

OZDRAVLJENJE, ZNAMENJE BOŽJE LJUBEZNI DO ČLOVEKA



5. NEDELJA MED LETOM:                                                                                 7. II. 2021
 Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu.
 Ob ponedeljkih je sveta maša v cerkvi. Čeprav je cerkev velika, upoštevajmo predpisana navodila za 
preprečevanje širjenja okužb.
 V ponedeljek bo slovenski kulturni praznik ‒ priložnost, da se zahvalimo Bogu za vse ljudi, ki s 
podarjenimi talenti širijo lepo, dobro in resnično v svetu.
 V četrtek, 11. februarja, bo god Lurške Matere Božje in 29. svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek je 
napisal poslanico: Eden je vaš Učitelj, vi vsi ste pa bratje (Mt 23,8). Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov.
»Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste, ki se žrtvujejo za trpeče, izročam Mariji, Materi usmiljenja in 
Zdravju bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih neštetih svetišč po vsem svetu naj podpira našo vero in 
naše upanje ter nam pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo.« (papež Frančišek)
 Mladi, vas zanima program POTA 2021? Omogoča misijonsko izkušnjo doma in po svetu. Več informacij 
na https://pota.si/. Oglejte so tudi možnosti za duhovne vaje: https://katoliskamladina.si/duhovne-vaje.
 V tem tednu se bodo nadaljevali informativni dnevi. Molimo za mlade, da bi dobro izbrali šolo, družbo 
in življenjsko usmeritev.
 Bog povrni vsem, ki z molitvami in darovi pomagate ljudem, ki trpijo zaradi potresov, bolezni in drugih 

Glasilo pripravlja in oblikuje: župnik Matjaž Zupan, Srednja vas 33, 4267,
Srednja vas v Bohinju, tel. 041 926 898, E pošta: srednja.vaszupnija@gmail.com

stisk.
 Med tednom se lahko svete maše udeležite tisti, ki ste darovali za mašni namen.
 Otroci ste še naprej povabljeni, da opravljate veroučne naloge. V družini se potrudite za redno in 
zbrano molitev. Ob nedeljah se boste gotovo pridružili našemu skupnemu bogoslužju. Povezavo najdete 
na naši spletni strani. Lepo ste tudi povabljeni k sodelovanju in sooblikovanju sv. maš, ki jih delimo tudi 
na Youtubu.
 DAR ZA SEDEŽNINO. Lahko prinesete dar za sedežnino ‒ po navadi je to 20 evrov. Bog povrni za 
vaš dar!
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

6. NEDELJA MED LETOM:                 14. II. 2021
 Lepo vabljeni, da se pridružite prenosu svete maše na vsak nedeljski in praznični dan. Lepo vabljeni 
tudi k dejavnemu sodelovanju pri njej. Povezavo boste našli na naši spletni strani: martinov.zvon.si.
 V sredo, na pepelnico, bo ob 10. uri sveta maša v cerkvi. PEPELNICA predstavlja začetek postnega časa. 
Med sveto mašo bo obred pepeljenja, ki predstavlja zunanje znamenje naše spokornosti. Ta dan je strogi 
post. Ne jemo mesa in se le enkrat do sitega najemo. Vse petke pa je navaden post, ko se zdržimo mesnih 
jedi. Srečanja ob Svetem pismu na ta dan ne bo.
 V petek, pol ure pred mašo, pred izpostavljenim svetim Rešnjim telesom molimo KRIŽEV POT.
 Danes teden je 1. postna nedelja. Postni čas je bližnja priprava na veliko noč. V tem času se zato 
potrudimo za več MOLITVE, pobožne vaje (obisk svete maše tudi med tednom, molitev križevega pota, 
molitev pred Najsvetejšim ob petkih, molitev rožnega venca doma in pred mašo). Druga pot do velike noči 
je POST. Povabljeni smo, da se odpovemo neki razvadi (kajenje, manj alkohola, manj televizije, odpoved 
nesramnim časopisom, odpoved preobilni hrani in pijači). Tretje, kar nam priporoča Cerkev v Jezusovem 
imenu za ta čas pa je MILOŠČINA. Sredstva, ki jih bomo zbrali z odpovedjo, bomo dali v dobre namene. 
Tako se vadimo v dobrodelnosti. Zbrana sredstva bomo zbirali v POSTNO KUVERTO. Denar bomo oddali 
za misijone.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

1. POSTNA NEDELJA:                      21. II. 2021
 Lepo vabljeni k sooblikovanju naših nedeljskih bogoslužij. Nedelja je dan Jezusovega vstajenja, zato se 
še posebej potrudimo za srečanje z Njim. Da bi v teh spremenjenih okoliščinah vero ohranili in jo utrdili, si 
moramo dejavno prizadevati. Sodelovanje pri župnijskem bogoslužju je lepa priložnost za to. Lepo vabljeni!
 Kljub spremenjenim okoliščinam se varujmo, da ne bi lahkomiselno ali z velikim grehom pristopali k 
sv. obhajilu.
 Pregovor pravi: »Čuvaj red in red bo čuval tebe.« Starše prosim, da pomagate otrokom osvojiti red tudi 
pri domačih veroučnih nalogah.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

Ob pogrebih ste lepo naprošeni, da namesto za cvetje in sveče darujete za 
potrebe naših cerkva ali za druge dobrodelne namne. Bog vam povrni vidne 

darove z nevidnimi milostmi!

SVETE MAŠE se darujejo v skladu z navodili slovenskih škofov, ki so dosegljiva na 
spletni strani Katoliške cerkve ali župnije. Omogočena je prisotnosti vernikov, vendar z 
omejitvami in pod določenimi pogoji (maske, razdalja, na eno osebo/družino 30m2 ...). 
V cerkvi je tako lahko največ 17 družin ali posameznikov, oz. oseb, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu.

V cerkev pridite 10 minut pred mašo . Toplo se oblecite. Ob vstopu si razkužite roke 
in nosite zaščitno masko. Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.

OBISKI BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so možni ob upoštevanju varovalnih 
ukrepov – spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.

KRŠČEVANJE je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi. Starši pok-
ličite ali pišite po e-pošti.
USMILI SE NAS, O BOG, KER SMO GREŠILI!
Knjiga psalmov 51,3-6.12-14.17

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti,
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me očisti! 
Zakaj svojo pregreho priznavam 
in moj greh mi je vedno pred očmi. 
Zoper tebe samega sem grešil, 
in, kar je hudo pred teboj, sem storil, 
da se skažeš pravičnega s svojim izrekom, 
brez graje v svoji sodbi.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari 
in duha stanovitnosti v meni obnovi! 

Neznani pisec pravi o 
resnični molitvi:
»Ko iz naših ust 

pride iskrena molitev, 
jo s svojimi rokami 
sprejmejo angeli in 

nesejo naproti Bogu. 
Ne smemo pa moli-

ti samo za to, da bi 
Boga prosili za to, kar 
hočemo, ampak za to, 

da nam bo On z vesel-
jem podaril to, kar res 

potrebujemo.«


