
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Pavel!

Nedelja, 28. II. 2021Leto XXI. številka 10
2. POSTNA NEDELJA

NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN
Mr 9,2-10

Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih 
se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti 
noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom.

Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi 
enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili.

Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega 
poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več razen Jezusa samega, ki je bil z 
njimi.

In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, 
dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, 
kaj pomeni vstati od mrtvih.

1. 3.
Ponedeljek Albin, škof Žup. cerkev 18.00 Po namenu

2. 3.
Torek Neža Praška, devica Župnišče 7.00 ++ Alojzij in Jožefa Zupan, p. n. Č 82

3. 3.
Sreda Marin, mučenec Župnišče 18.00 ++ Franc in Vida Žmitek, Studor

4. 3.
Četrtek Kazimir, kralj Župnišče 18.00 +++ Marija in Jože ter sin Jože Smukavec,                                                                                                                                        
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5. 3.

Petek
Hadrijan, mučenec

prvi petek Župnišče 17.30
18.00

Češčenje sv. Rešnjega telesa
Za zdravje

6. 3.
Sobota

Fridolin, opat
prva sobota Župnišče 18.00 + Anton Klemenčič, 30. dan

7. 3.
NEDELJA

3. POSTNA NEDELJA
Perpetua in Felicita, muč.

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
Po namenu Č 19
Za milost vere
Popoldanska pobožnost

8. 3.
Ponedeljek Janez od Boga, red. ust. Žup. cerkev 18.00 +++ Zupan in Jerič

9. 3.
Torek Frančiška Rimska, red. Župnišče 7.00 + Francka Cvetek, po namenu Vazarjovih

10. 3.
Sreda Makarij, škof Župnišče 18.00 + Franica Pekovec, 3. obl., SF 118

11. 3.
Četrtek Benedikt, škof Župnišče 18.00 +++ Šestovi, Studor 36

12. 3.
Petek Justina, redovnica Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
Za zdravje in blagoslov v družini

13. 3.
Sobota Patricija, mučenka Žup. cerkev 18.00 + Anton Klemenčič, po namenu družine

Božnar

14. 3.
NEDELJA

4. POSTNA NEDELJA,
Laetare

Matilda, kraljica

Žup. cerkev 
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
++ Franc Stare (obl.) in Minka Odar, p. n. Medjovih
+ Francka Cvetek, Mažnarčkova, p. n. Zg. Švicovih
Popoldanska pobožnost

15. 3.
Ponedeljek Ludvika, redovnica Župnišče 18.00 + Janez Sodja, p. n. Urhovih, J 44 A

16. 3.
Torek Hilarij Oglejski, škof Župnišče 7.00 + Jože Smukavec, p. n. Vazarjovih

17. 3.
Sreda Jedrt, devica Župnišče 18.00 +++ Zalta in Blažovi, SV 42

18. 3.
Četrtek Ciril Jeruzalemski, š. c. u. Župnišče 18.00 +++ Branckovi, Č 76

19. 3.
Petek

JOŽEF, JEZUSOV 
REDNIK

Žup. cerkev
Žup. cerkev

10.00
18.00

+ Jože Škantar, 4. obl., SF 204
+ Jože Ferlan, ob godu in rojstnem dnevu

20. 3.
Sobota Marija Jožefa, red. ust. Žup. cerkev 18.00 + Jure Kotnik, 9. obl.

21. 3.
NEDELJA

5. POSTNA NEDELJA,
tiha

Nikolaj iz Floue, pušč.

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Mitja Logar, ob pogrebu
+ Rozalija Odar, p. n. Šoštarjovih
Popoldanska pobožnost

V ŽARU SVETLOBE
   Znova in znova lahko doživimo čudež narave, ko 
v megleno in mrakobno pokrajino nenadoma zasi-
je sonce. Ustvari se nekaj povsem novega. Ista - a 
osvetljena narava - postane drugačna, prijetna, lepa.
   Ko na gledališkem odru reflektor obsije igralca, ta 
nenadoma izstopi pred našimi očmi v vsej izrazi-
tosti gibov telesa, barvitosti obleke in enkratnosti 
postave. Režiserji skušajo prav na osnovi takega po-
java izraziti svoje sporočilo, izreči nekaj, kar bi sicer 
ostalo zakrito.
  Podobno se je zgodilo trojici apostolov, ki jih je 
Jezus vzel s seboj. S svetlobo, ki jih je obsijala, ko 
»se je pred njimi spremenil«, je hotel Jezus njim in 
nam povedati nekaj, česar ni storil ne prej ne pozne-
je. Božji sijaj in svetloba sta obdala Jezusa s takšno 
lepoto, da si je Peter zaželel, da bi večno trajala; da 
bi v njeni navzočnosti ves čas živel; da bi se v njej 
zašotoril.
 Prizor ožaritve pa je spremljal še glas: »Ta je moj 

ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Potrebno je bilo 
apostole glasno usmeriti k ožarjenemu Jezusu. Ne 
zgolj h kateremu koli izmed prerokov, marveč k tis-
temu preroku, ki je bil obljubljen Mojzesu, da bi se 
uresničil zadnji, dokončni prehod v svobodo Božjih 
otrok. »Njega poslušajte!«
  Tako je potrebno, da temu glasu prisluhnemo tudi 
mi. Med tolikimi svetilkami in glasovi, ki nam jih 
prinaša naša tako imenovana pluralistična družba, 
sredi sveta, v katerem živimo, naj bi tudi mi prisluh-
nili temu glasu poveličanega Kristusa.
   »Daj mi, prosim, videti svoje veličastvo in svo-
je obličje! « Ta Mojzesova molitev izraža človeko-
vo hrepenenje po spoznanju Božjega in svojega 
obraza. V poveličanem Jezusu se uresničuje. V 
poslušanju njegove besede lahko gledamo začetek 
naše preobrazbe.
  Kaj pa pomeni prisluhniti Jezusu, poistiti se z Njim 
in iti za Njim, ni tako preprosto in lahko dojeti. Če 
namreč vzamemo zares pojasnilo, ki ga je izrekel 
Jezus sam, malo pred prizorom na gori Tabor: »Če 



2. POSTNA NEDELJA:                                                                                28. 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.
 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Na prvega petka dan bom obiskal tiste starejše, s katerimi 
smo dogovorjeni. Lahko me pokličete ali drugače obvestite in se oglasim tudi pri vas. Pol ure pred sv. mašo 
molimo križev pot.
 Med tednom se lahko svete maše prednostno udeležite tisti, ki ste darovali za mašni namen.
 Otroci ste še naprej povabljeni, da opravljate veroučne naloge. Verouk do nadaljnjega, zaradi zdravstvene 
situacije, ostaja na daljavo. 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!

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

 Bog povrni vsem, ki v teh časih vztrajate v ljubezni in zvestobi do Boga in bližnjih z molitvami, s 
konkretno pomočjo in darovi ljudem v stiski. Hvala tudi za vso izkazano pozornost in skrb za duhovnike 
in župnijo. Bog, ki vidi na skrivnem, naj vam povrne s tistimi milostmi, ki jih najbolj potrebujete.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

3. POSTNA NEDELJA:                 7. III. 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 petek, pol ure pred mašo, pred izpostavljenim svetim Rešnjim telesom molimo KRIŽEV POT.
 Post ni gladovna stavka, shujševalna kura ali oblika političnega boja. Svetopisemski post je bistveno 
versko dejanje; pomeni živeti, kar učijo postava in preroki, kakor je govoril in delal Jezus, ki posta ne 
obsoja, saj se je tudi sam postil štirideset dni. Ožigosa pa določen način posta. Tako kakor miloščina in 
molitev tudi post ne sme postati preko čudaškega obnašanja sredstvo lastne koristi. Post kot bogočastje, 
služenje Bogu in kot znamenje je treba uresničevati na skrivnem. Preko pokore se želimo vrniti k njemu 
in ponovno vzpostaviti pravi odnos z njim in z brati. Če se obnašamo drugače, če iščemo pohvalo drugih, 
pomeni, da potvarjamo njegov pomen in ravnamo hinavsko. (Mario Galizzi)
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

4. POSTNA NEDELJA:                     14. III. 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!
 Na praznik svetega Jožefa (19. III.), moža Device Marije in zavetnika družin, začenjamo teden družine, 
ki ga bomo sklenili na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji (25. III.). Teden družine je lepa priložnost 
za poglobljeno družinsko molitev in graditev medsebojne povezanosti. Družina, ki skupaj moli, skupaj 
tudi ostane.
 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.
 Kaj je pokora? (Youcat) Pokora je popravilo škode za storjeno krivico. Pokora se ne sme zgoditi le v 
glavi, temveč se mora pokazati v dejanjih ljubezni in delu za druge. Tudi kadar molimo, se postimo in 
revne duhovno ter materialno podpiramo, delamo pokoro. (KKC 1434–1439)
Pokoro pogosto napačno razumemo. Nobene zveze nima z obtoževanjem samega sebe in s skrupuloznostjo 
(pikolovstvom, pretirano strogostjo do sebe). Pokora ni tuhtanje o tem, kako slab človek sem. Pokora nas 
osvobaja in opogumlja, da začnemo znova.
 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.

hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi, vzame 
svoj križ in hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje 
življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje 
izgubi zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil« 
(Mr 8,34-36). Tako se je lahko zgodilo, da so učenci, 
priče slavja na gori Tabor, kmalu postali priče Je-
zusove tesnobe v Getsemanskem vrtu. Takrat jim je 
bilo rečeno: »Čujte in molite, da ne pridete v skušn-
javo! « (Mr 14.38)
   Evangelij vsebuje dvoje: Tabor in Getsemani. So 
tako imenovani »vrhunski trenutki«, ki so jih doživ-
ljali Abraham, Mojzes in Elija, ki so vsak na svoji 
gori doživljali posebne oblike Božje bližine in zves-
tobe.
  Tudi za nas velja, da so časi svetlobe in tolažbe, ko 
se zazremo v podobo Jezusa z ožarjenimi obrazi. So 
pa tudi časi, ko začutimo pod nogami hrapavo pot; 
ko nas objame tema negotovosti in zgubljenosti; 
časi, ko je mogoče preživeti le v moči vere v Božjo 
zvestobo, v vdani molitvi.
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«

    Med podobami, ki nas nagovarjajo s svojimi obeti 
za uspeh in samouresničevanje, naj bi se pozorneje 
usmerili k podobi Njega, podobi življenja po Bož-
ji volji. V moči Duha, ki smo ga prejeli pri krstu. 
V luči Besede, ki osvetljuje sleherni prizor našega 
življenja. Lojze Bratina


