
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

12. 4.
Ponedeljek Viktor, mučenec Župnišče 19.30 + Marija Arh

13. 4.
Torek Ida, redovnica Župnišče 7.00 + Nuška Smukavec, p. n. Vazarjovih

14. 4.
Sreda Lidvina, devica Župnišče 19.30 + Jože Smukavec, p. n. Zg. Bovčovih z Gorjuš

15. 4.
Četrtek Helena, kneginja Župnišče 19.30 ++ Angela in Anton Sodja, J 22 A, 7. in 5 obl.

16. 4.
Petek Bernardka Lurška, red. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Marija Smukavec, Krucm., p. n. Bartavčovih

17. 4.
Sobota Robert, opat Žup. cerkev 19.30 + Martin Hribar, Č 31

18. 4.
NEDELJA

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

Evzebij, škof

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

+++ Ušinovi in Peter Loncnar
Za farane in dobrotnike
+ Cilka Sodja, p. n. Slavke
Popoldanska pobožnost

19. 4.
Ponedeljek Leon IX., papež Župnišče 19.30 + Marija Stare, Č 45, p. n. sestre Štefke

20. 4.
Torek Bernika, mučenka Župnišče 7.00 + Anton Zupanc

21. 4.
Sreda Anzelm, škof in c. u. Župnišče 19.30 +++ Vangosovi, SV 7

22. 4.
Četrtek Hugo, opat Župnišče 19.30 + Minka Odar, St 11, p. n. sestrične Minke

23. 4.
Petek Jurij, mučenec Župnišče 19.00

19.30 + Marija Mencinger, SF 204
24. 4.

Sobota Honorij, škof Žup. cerkev 19.30 +++ Neščnjekovi, SF 193

25. 4.
NEDELJA

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA

Marko, evangelist

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup.cerkev
Župnišče

6.30
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+++ Štefletovi, St 39
Ob slovesu Krucmanove Minke, p. n. Zg. Švicovih
Popoldanska pobožnost

26. 4.
Ponedeljek Mati dobrega sveta Župnišče 19.30 ++ Jože in Marjeta Arh, obl., SF 148

27. 4.
Torek Hozana, devica Župnišče 7.00 Za zdravje

28. 4.
Sreda Ludvik M. G. de M., r. u. Župnišče 19.30 ++ Marija in Angela Boltar, SF 203

29. 4.
Četrtek Katarina Sienska, d. c. u. Župnišče 19.30 + Nuška Smukavec, p. n. Ivanke Gašperin

30. 4.
Petek Pij V., papež Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+++ Joštovi, SF 183

1. 5.
Sobota Jožef Delavec Žup. cerkev

Podjelje
10.00
16.00

Po namenu
+ Marija Smukavec, Krucm., p. n. Bobnarjevih

2. 5.
NEDELJA

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA

Atanazij, škof in c. u.

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+++ Jože, Alojz in Jožica Sodja, Č 26
+ Anton Zupanc, 30. dan
Popoldanska pobožnost

ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS
Jn 20, 19-31

Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz strahu 
pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«  In ko je bil to rekel, jim 
je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda.  Tedaj jim je spet rekel: 
»Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje 
in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.«
   Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je Jezus 
prišel. Pripovedovali so mu torej drugi učenci: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Ako 
na njegovih rokah ne vidim znamenja žebljev in svojega prsta ne vtaknem v znamenja od žebljev 
in svoje roke ne položim v njegovo stran, ne bom veroval.«
    Čez osem dni so bili njegovi učenci zopet notri in Tomaž med njimi. Jezus pride pri zaprtih 
vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in 
poglej moje roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« 
Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj Bog!«  Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor 
tistim, ki niso videli in so verovali.«
Še mnogo drugih znamenj je storil Jezus vpričo svojih učencev, katera niso zapisana v tej knjigi. 
Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus – Kristus, božji Sin, in da bi po veri imeli življenje 
v njegovem imenu. 

VSTOPIL JE MEDNJE
Nekatera v evangelijih zapisana pričevan-

ja o srečanju z vstalim Gospodom nas gotovo 
presenetijo. Dajejo videz, kot bi šlo za povsem 
normalno, naravno dogajanje, čeprav se prej 
zavedamo, da vstajenje ne more pomeniti pre-
prosto naravno vračanje Vstalega v našo zemel-
jsko stvarnost. Vstajenje namreč pomeni preboj 
v tisto »drugačno« stvarnost, ki jo opisuje sv 
Pavel: »Tako je tudi z vstajenjem od mrtvih. 
Seje se v minljivosti, vstaja v neminljivosti. Kar 
sejemo v nečasti, vstaja v slavi. Kar sejemo v 

slabosti, vstaja v moči. Sejemo zemeljsko telo, 
vstaja duhovno telo. Če obstaja zemeljsko telo, 
obstaja tudi duhovno telo« (1 Kor 15,43-45).

   Če velja takšna različnost, zakaj potem 
evangelist Luka opisuje takšnega vstalega 
Gospoda, kakršen ustreza naši zemeljski telesni 
predstavi?

  Za učence je bilo pomembno tisto, kar je 
pomembno tudi za nas danes: vstali Gospod je 
prav tisti Jezus, ki je utelešen bival in deloval 
med nami: isti Jezus, ki je križan in umorjen 
prešel v Očetovo slavo. Kakor se ljudje med 

Sveti Martin! Prosi za nas! 
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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 23 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.

2. VELIKONOČNA NEDELJA - BOŽJEGA USMILJENJA:                                                       11. IV. 2021
 Še enkrat Bog povrni vsem, ki ste pomagali in sodelovali, da smo največji praznik 
naše vere lepo obhajali kljub spremenjenim okoliščinam. Hvala vsem, ki za našo župnijo 
molite in darujete svoje trpljenje in bolečino svoje osamljenosti ter drugih nevidnih 
križev življenja. Svetloba zmagoslavno vstalega Odrešenika naj vam prežene temine 
srca in duha!
 Hvala vsem, ki se tudi v teh neobičajnih okoliščinah trudite, da ohranjate duhovni 
red svetih časov in skrbite za svetost svojih src in src vseh, ki jih imate radi.
Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu.
 Z jutrišnjim dnem vstopi v veljavo odlok vlade RS in določilo SŠK, ki določa, da se 
zopet odpro naše cerkve. Še vedno pa velja odlok, da mora biti na 30 m2 en posameznik 
ali ena družina. Škofje pozivajo k spoštovanju in upoštevanju vladnih ukrepov. Svete 
maše bodo med tednom v župnišču. Prednost pri udeležbi imate tisti, ki ste darovali za 
mašni namen. Sobotne večerne in nedeljske sv. maše bodo v cerkvi. V cerkev pridite, 
prosim, 10 minut prej. Toplo se oblecite. Ob vstopu si razkužite roke in nosite zaščitno 
masko. Prosimo, pridite samo, če ste zdravi.
 Bodite pozorni na uro večerne svete maše!
 Bog povrni vsem, ki se me tudi v teh dneh spomnite. Hvala vsem, ki pokličete po 
telefonu in se lahko malo pogovorimo. Hvala vsem, ki darujete za mašne namene. Bog 
vam povrni za darove za naše svetišče ali zame osebno. Naj vsem in vsakemu posebej 
Bog povrne!
 Danes teden bomo obhajali 3. velikonočno nedeljo. Na ta dan začnemo z molitveno 
osmino za duhovne poklice.

 3. VELIKONOČNA NEDELJA:                                                                         18. IV. 2021
 Posebej se potrudimo, da ohranimo red duhovnega življenja. Okrepimo osebno 
molitev in molitev po družinah. Bog se bo gotovo ozrl na nas, če ga bomo goreče in 
vztrajno prosili.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in 
ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

4. VELIKONOČNA NEDELJA:                                 25. IV. 2021
 Posebej se potrudimo, da nas ne prevzame duhovna lenoba in brezbrižnost do Boga 
ter bližnjega. Udeležba pri sv. maši prek televizijskega zaslona ali radijskih valov je izjema 
in NE pravilo. Ko prenehajo izredne razmere, prenehajo tudi izjeme. Za duhovno moč 
svoje duše moramo skrbeti še bolj kot za kondicijo svojega telesa.
Ostanimo v duhu povezani med seboj in molimo drug za drugega. V hvaležnosti kličem 
na vse vas Božjega blagoslova in Marijinega varstva!
 Čeprav se določena oznanila oz. vzpodbude ponavljajo (kar naprej :), naj v sebi 
ohranijo svežino sporočila in nam pomagajo ohraniti zvestobo Gospodu in Njegovi 
sveti volji tudi v tem času in v okoliščinah, ki nas obdajajo.
 Glede šmarnične pobožnosti vam ta trenutek (10. aprila) ne morem še ničesar povedati. 
Prosim, spremljajte obvestila na naši spletni strani.
Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in 
ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

To je zares Gospodov dan,
ves svet in z lučjo obsijan,
saj Kristusova rešnja kri
izmila krivdo je sveta.
 
Zgubljenim vero obudi
in slepim spet odpre oči.
Kaj bali bi se še naprej,
celo razbojnik rešen je.
 
Mar more dati več nebo,
ko greh povrne z milostjo,
strah se v ljubezen spremeni,
življenje v smrti se rodi.

 Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,

naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 
Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj.
Amen.

VESELJE VÉLIKE NOČI

seboj srečujemo in prepoznavamo po tele-
snih lastnostih, tako naj učenci tudi Jezusa, ki 
sicer sedaj živi drugačno, novo življenje, pre-
poznavajo po enkratnih lastnostih in poseb-
nostih njegovega zemeljskega bivanja.

Zemeljsko, učlovečeno bivanje pa za Jezusa 
ni bilo zgolj lupina, ki bi jo ob smrti prepros-
to odvrgel. Jezus je z nami delil naše, meseno 
bivanje in v tej zaznamovanosti sedaj živi pri 
Bogu kot prvi med vstalimi. Jezusovo vstajen-
je zato pomeni začetek upanja za naše telo in 
svet, v katerem živimo. Vstajenje bi si sami na-
jlaže zamišljali kot dogodek odluščenja telesa 
in sveta, la z novim svetom vstajenja ne bi imel 

nikakršne povezanosti. Vendar pri vstajenju ni 
tako. Vstali Gospod nosi s seboj v novo življen-
je vse, kar je po njem kot človeku Bog sprejel. 
Meso in kri se bosta sicer spremenila, vendar ne 
bosta zavržena. V novo življenje smo poklicani 
kot ljudje iz mesa in krvi, ne kot duhovi. Kot 
taki smo zemljani povezani z vsem življenjem, 
kakor je ostal povezan tudi Vstali in tako post-
al upanje, za vse stvarstvo, ki ga ljudje lahko 
brezčutno uničujemo in zavračamo. »Krščan-
stvo je največja vera predvsem zato, ker ne spre-
jema smrti in izničenja, marveč išče vstajenje 
vsega obstoječega.« 

Nikolaj Berdjajev


