
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Martin!
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22. 3.
Ponedeljek Lea, spokornica Župnišče 18.00 + Minka Odar, St. 11, namesto venca

                                         bratovčine sv. Uršule

23. 3.
Torek Rebeka, redovnica Župnišče 7.00 Za zdravje

24. 3.
Sreda Katarina Švedska, red. Župnišče 18.00 + Jože Dobravec, Č. 32

25. 3.
Četrtek

GOSPODOVO 
OZNANJENJE MARIJI

Žup. cerkev
Žup. cerkev

10.00
18.00

Po namenu
Marija Smukavec in Ivana Mikelj

26. 3.
Petek Larisa, mučenka Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Anton Smukavec, Pdj. 11

27. 3.
Sobota Rupert, škof Žup. cerkev 18.00 + Elica Štros, p. n. brata z družino

+ Anton Zupanc, SF 43, 7. dan (Medvedov)

28. 3.
NEDELJA

6. POSTNA NEDELJA,
cvetna

Bojan, knez

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Jože Smukavec, ob pogrebu
+ Franc Cvetek, obl., SV 18, za god in rojstni dan
Popoldanska pobožnost

29. 3.
Ponedeljek

VELIKI TEDEN
Bertold, redovnik Žup. cerkev 19.00 +++ za 5 predic: 3 Minke in 2 Cilki

30. 3.
Torek Janez Klimak, opat Žup. cerkev 19.00 + Silva Zupan

31. 3.
Sreda Amos, prerok Žup. cerkev 19.00 + Ana Sodja in +++ Vogarjovi, Češnjica

1. 4.
Četrtek

Veliki četrtek
Irena in Agapa, muč. Žup. cerkev 19.00 +++ starši, sestre, bratje Mǝkvavovi, SF 129

2. 4.
Petek

Veliki petek
Frančišek Paolski, r. u. Žup. cerkev 15.00

19.00
Križev pot
Obredi velikega petka

3. 4.
Sobota

Velika sobota
Sikst I., pp. in muč.

Pri žup. cer.
Blagoslov jedil 
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Žup. cerkev

7.00
13.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
19.00

Blagoslov ognja in vode
V domu sv. Martina

Za blagoslov in zdravje v družini

4. 4.
NEDELJA

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA
Izidor, škof

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup.cerkev
Župnišče

6.30
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
++ Franc in Frančiška Stare, Č 1
+ Franc Tancar in +++ Šoštarjevi, St 29
Velikonočna protipotresna pobožnost

5. 4.
Ponedeljek

Velikonočni ponedeljek
Vincencij, duhovnik

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

7.00
8.30

10.00
Za zdravje, p. n. Lojzke Potočnik
Za družine prvoobhajancev
+ Majda Strajnar

6. 4.
Torek

VELIKONOČNA OSMINA
Irenej, škof in muč. Župnišče 7.00 Po namenu družine Okorn

7. 4.
Sreda Herman, redovnik Žup, cerkev

Župnišče
10.00
19.00

Zaobljubljena sreda
+++ Zalta in Blažovi, SV 42

8. 4.
Četrtek Julija, redovnica Župnišče 19.00 ++ Frančiška Kranjc, SV 37 in

                                      Cilka Sodja, SV 104
9. 4.

Petek Hugo, škof Župnišče 18.30
19.00

Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Martin Žvan in +++ Sajmančkovi

10. 4.
Sobota Ezekiel, prerok Žup. cerkev 19.00 + Janez Potočnik, za rojstni dan in god

11. 4.
NEDELJA

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA,
Stanislav, škof

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Anton Klemenčič, p. n. Božnarjevih
+++ Košmrljovi, Č 44
Popoldanska pobožnost

Našemu oltarnemu občestvu, vsem pri-
jateljem in dobrotnikom naše cerkve ter 
župnije, zlasti pa vsem bolnim, želim 
vere, upanja in ljubezni v povezanosti 
z ŽIVIM Odrešenikom ter med seboj.
  Vaš župnik

Gospod, naša srca pripravi na tisti 
dan, ki ne bo poznal konca.

Daj, da bomo že sedaj na sebi 
prepoznavali življenje, ki nam ga 

je prineslo tvoje vstajenje.
Daj, da nas nič ne odvrne od tega, 

da bi se tebe veselili.
Gospod, pritisni pečat tistega 

dne na naša srca, da jih ne bo več 
določal položaj sonca in njegov 

tek.
Gospod, naj bomo že zdaj vedno 

naravnani k tebi.
Efrem Sirski

Zunaj Jezusa 
Kristusa

ne vemo,
kaj je Bog,

kaj je 
življenje in

kaj smo
mi sami.

Blaise Pascal

Nujno 
potrebno je, 
da nastane nov 
rod apostolov, 
ki bodo 
zakoreninjeni 
v Kristusovi 
besedi, 
sposobni 
dati 
odgovore na 
izzive našega 
časa in bodo 

pripravljeni 
povsod 

oznanjati 
evangelij.

Benedikt XVI

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA

} Kraj blagoslova je odvisen od
aktualne situacije.

Lepo prosimo, spremljajte obvestila.



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 pokličite ali 
pišite po e-pošti.
5. POSTNA NEDELJA - TIHA:                                                              21. III. 2021

Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu.
S praznikom sv. Jožefa smo vstopili v TEDEN DRUŽINE. Povabljeni ste k molitvi v cerkvi in po domov-

ih. Velikokrat se pritožujemo, da je družina zelo ogrožena in z mnogih strani utesnjena. V tem tednu se 
nam ponuja lepa priložnost za poglobljeno družinsko molitev in graditev medsebojne povezanosti. Ne poz-
abimo na resničnost, ki jo Sveto pismo samo potrjuje, ko pravi: »Z lastno močjo ne pride človek do zmage.« 
Med tednom lepo vabljeni tudi k bogoslužju. Še posebej lepo v tem tednu povabljeni očetje in možje, da 
vi povabite domače k molitvi desetke rožnega venca ali običajne večerne molitve ter molitev tudi vodite.

V četrtek, 25. 3., bomo obhajali praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI. Sveta maše bodo 
po oznanjenem razporedu v cerkvi sv. Martina. Na ta praznik se spominjamo dogodka, ko je Božji sin po 
Mariji stopil v ta svet, da bi nas odrešil. Zato bomo še bolj hvaležni Bogu za dar odrešenja; hvaležni mora-
mo biti tudi Mariji, da je z odrešenjskim načrtom sodelovala in nam posredovala Odrešenika. Hvaležni pa 
bomo tudi našim zemeljskim materam in očetom. Po tem namenu se bomo zbrali k molitvi in sv. mašni 
daritvi. Med sveto mašo bo poseben blagoslov za vse mamice, ki so noseče in pod njihovimi srci raste novo 
življenje. Dodali pa bomo tudi blagoslov za matere in očete ter vse, ki poslanstvo darovanja za druge živijo 
na nekoliko drugačen način.

Blagoslov zelenja na cvetno nedeljo; zaradi zdravstvenega stanja sprevoda ne bo. Zelenje bomo bla-
goslovili  pred začetkom vsake sv. maše v cerkvi sv. Martina. Vsi se bomo potrudili in upoštevali predpise 
za varovanje osebnega zdravja in zdravja bližnjih.

V noči iz sobote na nedeljo bomo premaknili urine kazalce. Spremenil se bo urnik večernih sv. maš. 
Bodite, prosim, pozorni na spremembo!

Ostanimo povezani v molitvi!
6. POSTNA NEDELJA ‒ CVETNA           28. III. 2021

Danes se Cerkev spominja Kristusovega vhoda v Jeruzalem, kjer je dovršil svojo velikonočno skrivnost. 
V duhu se bomo pridružili Gospodu na poti trpljenja in našega odrešenja. Lepo prosim, da se pri obisku 
sv. maše porazdelite. Tisti, ki nimate težav z zgodnjimi urami, lepo vabljeni k sv. maši ob 7. uri in ob 8.30. 
Hvala že vnaprej.

V tem tednu so vse svete maše v večernih urah in v cerkvi sv. Martina. V prvih treh dneh bom od 16. 
ure do svete maše v spovednici. V svetem tridnevju pa ne več. Ne prezrite milosti, ki jih Gospod deli po 
zakramentu svete spovedi.

V sredo in četrtek dopoldne bom obiskal starejše, bolne in trpeče. Če bi se še kdo želel srečati z vstalim 
Zveličarjem, čeprav redno ne prihajam k njemu (ob prvih petkih), naj me za obisk, prosim, pokliče. Svojce 
in domače prosim, da starejšim in bolnim omogočite srečanje z vstalim Kristusom.

 SVETO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK: sveta maša ob 19. uri. Praznujemo postavitev evharistije in mašništva ter razglas-

itev nove zapovedi ljubezni. Pri maši boste lahko oddali POSTNO KUVERTO, DAROVE ZA UBOGE, ki 
ste jih zbirali ves postni čas. Med molitvijo »Slave« utihnejo orgle in se »zavežejo« zvonovi. Jezus se je po 
zadnji večerji umaknil na vrt Getsemani. V spomin na ta dogodek prenesemo Najsvetejše v tabernakelj na 
stranskem oltarju. V molitvi ostanemo še nekaj časa z Jezusom. Lepo povabljeni k bedenju z Gospodom.

VELIKI PETEK: Ta dan je strogi post. Vsaka zabava je na ta dan neprimerna. Ob 15. uri povabljeni v 
cerkev k molitvi križevega pota. Skupaj s to pobožnostjo bomo začeli tudi devetdnevnico Božjega usmiljen-
ja, ki traja od velikega petka do praznika Božjega usmiljenja, na belo nedeljo.

Obredi v spomin Jezusovega trpljenja se začnejo ob 19. uri v cerkvi sv. Martina. Ta dan ni svete maše. 

Cerkev nas vabi, da pri bogoslužju globlje premišljujemo skrivnost križa. Ne častimo lesene podobe križa, 
temveč Njega, ki je na križu za nas daroval svoje življenje. Na veliki petek tudi ne obhajamo Jezusovega 
pogreba, ampak Njegovo zveličavno trpljenje, ki prinaša zmago nad smrtjo in prižiga zarjo vstajenjskega 
jutra. Po končanih obredih povabljeni k molitvi ob Božjem grobu.

VELIKA SOBOTA: Zjutraj ob 7.00 uri bo blagoslov ognja. Ministrantje bodo po vaseh nosili blagoslovl-
jeni ogenj in vodo. V hiše ne bodo vstopali! Tako kot oni, morate tudi vi nositi zaščitne maske. Dan preživi-
mo v duhovni zbranosti. Če le moremo, obiščimo cerkev in pokleknimo k Božjemu grobu. Kar boste darov-
ali v puščico pri Božjem grobu, je namenjeno za Cerkev v Sveti deželi.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL je lepa slovenska šega. Brez nje si skoraj ne moremo predstavl-
jati velikonočnih praznikov. Ta šega je gotovo izraz globoke vere naših prednikov, ki so z blagoslovom jedil 
hoteli priklicati Božji blagoslov v svoje domove. Velikonočna jedila so podoba velikonočne večerje, ki jo 
je Jezus obhajal s svojimi učenci. Obenem je na nek način podoba svete maše ‒ velikonočne gostije. Vsi 
blagoslovi velikonočnih jedil bodo zaradi zdravstevene situacije in z njo povezanih predpisov v cerkvi sv. 
Martina. Lepo prosimo, da si pogledate, kdaj je prostor v cerkvi rezerviran za vas in za vaš kraj.

VELIKONOČNA VIGILIJA se začne ob 19. uri. Vigilija (bedenje) pomeni veselo pričakovanje Kris-
tusove vrnitve v molitvi in petju. To je noč vseh noči, pričakovanje jutra, ko je Kristus zdrobil verige smrti 
in vstal kot zmagovalec. Lepo je, če je v cerkvi temno, da pride luč velikonočne sveče bolj do izraza. S seboj 
prinesite svečke. Sveče bomo prižgali med slavjem luči in pri obnovitvi krstnih obljub. Bogoslužje na veliko 
soboto zvečer je najbogatejše, najlepše in najdaljše v vsem letu. Da bi mogli doživeti in razumeti skrivnost 
ter vsebino velike noči in pomembnost krsta, se udeležimo vigilije. Pri tej maši se spet oglasijo orgle in se 
odvežejo zvonovi, da veselo igrajo in potrkavajo v čast vstalemu Kristusu.

Danes teden je največji krščanski praznik, VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA. Pri vseh 
mašh je velikonočni ofer. Vaši darovi bodo namenjeni vzdrževanju našega svetišča. Bog povrni s svojim 
blagoslovom!

Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili
Ostanimo povezani v molitvi!

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA              4. IV. 2021
Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je bogoslužje v svetih dneh lepo potekalo in da je v 

cerkvi, v župnišču in okolici vse urejeno. Hvala vsem, ki ste polepšali te praznične dni s svojim sodelovan-
jem, prijazno mislijo, besedo ali molitvijo. Bog plačaj tudi za darove ob blagoslovih velikonočnih jedil in 
za darove pri Božjem grobu. Vstali Gospod naj vas nagradi z deležem pri svojem vstajenju tudi za postne 
darove, ki ste jih prinesli na veliki četrtek. Če je kdo zamudil ali pozabil, lahko prinese svoj dar do bele 
nedelje.

Popoldne ob 14. uri povabljeni v kapelo k protipotresni pobožnosti. (Ob mnogih pretresih pri nas in po 
svetu bomo še bolje razumeli, kako potrebna je molitev.) Po stari navadi se na sveti dan, kot je velika noč, 
ne hodi na obiske, da se v svetih čustvih in mislih ne bi raztresli. Zato pa se radi udeležimo popoldanske 
pobožnosti. Zmolili bomo rožni venec in litanije Matere božje. Marijini radosti, ki jo je bila deležna ob 
svojem vstalem Sinu, pridružujmo tudi mi svoje velikonočno veselje. Zato se v večjem številu zberimo k 
zahvalni in prošnji pobožnosti. 

Jutri je VELIKONOČNI PONEDELJEK. Ker je dela in pouka prost dan in še vedno praznik, nekakšna 
podaljšana velika noč, zato se bomo potrudili tudi za obisk svete maše. Red svetih maš je nedeljski.

Od torka so petka bo sveta maša v župnišču v kapeli.
V petek lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim! Ne pozabimo in večkrat se spomnimo, da samo mo-

litev spreminja srca. Spreminja naša srca in tudi srca vseh tistih, za katere molimo. Vstali Zveličar nam bo 
po molitvi pomagal razumeti skrivnosti življenja, trpljenja in vstajenja.

Ztarši ste vabljeni, da se z otroki udeležite bogoslužja velikonočnega praznika. Ves teden do bele nedelje 
se imenuje velikonočna osmina in je en sam praznik. Radi pridite k bogoslužju tudi zato, ker opravljamo 
devetdnevnico Božjega usmiljenja. Devetdnevnico lahko (seveda) opravljate tudi doma. Sveti Janez Pavel 
II. je namreč 2. velikonočno ‒ belo nedeljo razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja in pred to nedeljo naj bi 
opravljali devetdnevnico. Na nedeljo Božjega usmiljenja nam Cerkev naklanja popolni odpustek; seveda 
vsem, ki so duhovno ustrezno pripravljeni. Ne zamudimo trenutka srečanja z Gospodom.

Sledi darovanje, ofer. Vaši darovi bodo namenjeni potrebam naše božje hiše. Bog vam povrni!


