
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Martin!
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3. 5.
Ponedeljek Filip in Jakob, apostola Jereka 19.30 + Marjan Logar, J 22 A, 2. obl.

4. 5.
Torek Florijan, mučenec Župnišče 19.30 V zahvalo

5. 5.
Sreda Angel, mučenec Župnišče 19.30 + Jože Smukavec, p. n. družine Mikelj, Č 96

6. 5.
Četrtek Dominik Savio, mladenič St. Fužina 19.30 + Franc Grm in +++ Švicovi, SV 17

7. 5.
Petek Gizela, opatinja Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Frančiška Kranjc, SV 37 in Cilka Sodja, SV 104

8. 5.
Sobota Viktor, mučenec Žup. cerkev 19.30 + Antonija Iskra, ob rojstnem dnevu

9. 5.
NEDELJA

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA

Pahomij, puščavnik

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Matilda Pekovec, SF 53 A
+ Peter Osolnik
Popoldanska pobožnost

10. 5.
Ponedeljek

Job, sp. mož
Prošnji dan Jereka 19.30 + Krucmanova Minka, p. n. Bobnarjevih

+ Žan Kovačič, 30. dan (oddan mašni n.)
11. 5.
Torek

Odo, opat
Prošnji dan St. Fužina 19.30 Za zdravje

12. 5.
Sreda

Leopold, redovnik
Prošnji dan Žup. cerkev 19.30 ++ Marija in Janez Kocjanc, Pdj 7

13. 5.
Četrtek

GOSP. VNEBOHOD
Fatimska Mati Božja

Žup. cerkev
St. Fužina

10.00
19.30

Po namenu
Za zdravje, p. n. Ivanke Gašperin

14. 5.
Petek Justina, mučenka Župnišče

19.00
19.30

Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Anton Preželj in ++ starši, RL 22
+ Stanko Medja in +++ Bertovi, Č 2 A

15. 5.
Sobota Zofija (Zofka), mučenka Žup. cerkev 19.30 Za zdravje

16. 5.
NEDELJA

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA

Janez Nepomuk, muč.

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup.cerkev
Župnišče

6.30
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Milena Medja, obl., Č 52
++ Antonija in Valentin Hribar, J 42, obl.
Popoldanska pobožnost

17. 5.
Ponedeljek Jošt, puščavnik Jereka 19.30 + Franc Hribar, J 1, 12. obl.

18. 5.
Torek Erik, kralj Župnišče 19.30 + Valentin Smukavec, Č 82, obl.

19. 5.
Sreda Bernardin, duhovnik Župnišče 19.30 + Cilka Sodja, SV 104, p. n. Johane

20. 5.
Četrtek Teodor,  škof St. Fužina 19.30 ++ Marija Preželj, SV 109 in Gabrijela 

Erlah, SV 133
21. 5.
Petek Mehiški mučenci Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
Za zdravje na duši in na telesu

22. 5.
Sobota Marjeta, redovnica Žup. cerkev 19.30 +++ Kojžarjovi, Č 43

23. 5.
NEDELJA

BINKOŠTI
Socerb, mučenec

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Justina Ceklin, ob pogrebu
+ Anton Zupanc, p. n. Ive Žvan
Popoldanska pobožnost

KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU
Jn 15,1-8

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. 
Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več 
sadu.

Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne 
more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, 
vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar 
storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo 
in vržejo v ogenj in zgorijo.

Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. 
V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«

prvi petek

MARIJA - KLJUČ DO ZAKLADA
Po Mariji je Kristus postal most med Božjimi in 

človeškimi rečmi.
Če bi Marijo, takšno, kakršna je, črtali iz naših misli, 

potem Bog ne bi mogel postati človek,  ali pa bi bil njen 
otrok samo človek in ne tudi Bog.

Brez Marija ne bi imeli našega Gospoda!
Če imamo skrinjico za dragocenosti, se zavedamo, da 

moramo paziti na njen ključ. Nikakor ne mislimo, da je 
naš zaklad ključ. Zavedamo se, da brez ključa ne moremo 
priti do zaklada.

Naša Gospa je kakor ključ: brez nje ne moremo do Gos-
poda, saj je po njej prišel k nam. Ne moremo je primerjati 
z njim, saj je tudi ona stvar, on pa Stvarnik. Toda če jo 
izgubimo ne moremo do njega.

Brez nje ne bi razumeli, kako se je razpel most med 
zemljo in nebesi ter zaradi tega uživa toliko naše pozor-

nosti.                                                                                            Fulton J. Sheen: Prva ljubezen sveta



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.

5. VELIKONOČNA NEDELJA:                                                                                                   2. V. 2021
 Hvala vsem, ki se tudi v teh nenavadnih okoliščinah trudite, da ohranjate duhovni red 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 se podaljša odlok vlade RS in določilo SŠK, ki določa, da mora biti na 30 m² 
en posameznik ali ena družina. Škofje pozivajo k spoštovanju in upoštevanju vladnih ukrepov. Ob 
ponedeljkih bo odslej sv. maša pri sv. Marjeti v Jereki. Ob četrtkih pa pri sv. Pavlu v Stari Fužini. 
Ostale dneve med tednom bodo sv. maše v župnišču. Sobotne večerne in nedeljske sv. maše bodo 
v župnijski cerkvi. K službi Božji pridite, PROSIM, 10 MINUT PREJ. Toplo se oblecite. Ob vstopu 
si razkužite roke in nosite zaščitno masko. Prosimo, pridite samo, če ste zdravi.
 Šmarnična pobožnost nas vabi, da se zatečemo k Mariji. Če se te pobožnosti ne morete udeležiti 
iz takšnih in drugačnih vzrokov, si pomagajte s pobožnostjo, ki je Mariji v čast pripravljena po 
radijskih valovih ali internetnih povezavah. Mariji pa boste največje veselje pripravili s tem, da 
se boste kot družina zbrali k molitvi in prepevanju Njenih pesmi. Ne spreglejte časa milosti!
 V ponedeljek, 3. maja, naj bi se ob 20.30 srečali na ZOOM povezavi, da se dogovorimo, kako 
bi oblikovali srečanja za rast v veri. Lepo vabljeni vsi, ki razumete, da je potrebno s strahom in 
trepetom delati za lastno zveličanje (prim. Apd 14,22).

 V torek, 4. maja, goduje sveti Florijan, ki je zavetnik gasilcev. Pri sv. maši se bomo spomnili 
vseh živih in pokojnih gasilcev iz naših krajev. Sv. maša prav zanje in z njimi pa bo ob prvi ugodni 
priložnosti.
 Prvi petek je v tem tednu. V četrtek in petek bom obiskoval starejše in bolne. Če želite, da 
obiščem tudi vas ali koga od vaših, me, prosim, pokličite.
 Danes teden bomo obhajali 6. velikonočno nedeljo, ki napoveduje prošnje dneve pred 
praznikom Gospodovega vnebohoda.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi 
obvestili. Zato prosimo, spremljajte objave na naši spletni strani.
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA:                                                                             9. V. 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.
 Potrudimo se za šmarnično pobožnost! Marija nas pričakuje vsak dan.
 Spomladi (pred Jezusovim vnebohodom) se darujejo po podružnicah in župnijskih cerkvah 
svete maše za blagoslov pri delu in za odvrnitev neurij in drugih nesreč, ki ogrožajo našo domovino, 
lastnino, domove, življenja in duše. Pridite, molimo! To so prošnji dnevi in prošnje maše. Če le 
morete, se udeležite vseh treh prošnjih maš, da bodo naše prošnje mogočnejše. V ponedeljek je 
sv. maša pri sv. Marjeti, v torek pri sv. Pavlu, v sredo pa pri sv. Martinu (v župnijski cerkvi).
 V četrtek, 13. maja, je praznik Jezusovega vnebohoda. Sv. maši bosta po oznanjenem razporedu. 
Jezus odhaja k Očetu, da nam pripravi prostor. K sveti maši povabljeni tudi zato, da v sebi utrdimo 
in okrepimo hrepenenje po nebeškem kraljestvu. Na ta dan se začne devetdnevnica pred praznikom 
Binkošti. Potrudimo se, da Sveti Duh za nas ne bo pozabljeni Bog.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi 
obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

4. VELIKONOČNA NEDELJA:                                    16. V. 2021
 Posebej se potrudimo, da nas ne prevzame duhovna lenoba in brezbrižnost do Boga ter bližnjega. 
Za duhovno moč svoje duše moramo skrbeti še bolj kot za kondicijo svojega telesa.
 Potrudimo, da bomo molili Mariji v čast! Ona je varna, lahka, popolna in najkrajša pot k 
Jezusu.
 Pri devetdnevnici se bomo z molitvijo k Svetemu Duhu pripravljali na binkoštni praznik. Naj 
nam molitev razvname darove, ki smo jih prejeli pri sveti birmi.
 Prosim, spremljajte obvestila na naši spletni strani.
 Prav in primerno je, da k sveti maši ne zamujamo. Kdor zamudi skupno kesanje, ne sme 
pristopiti k svetemu obhajilu. Pridite, prosim, v cerkev ali kapelo vsaj10 minut pred začetkom 
sv. maše. Vsaj nekoliko se pridružite skupni molitvi svetega rožnega venca ali pa se potrudite za 
osebno molitev.
Po skupni molitvi svetega rožnega venca do začetka sv. maše ohranimo tišino. Škoda bi bilo s 
pogovori, ki lahko počakajo, izgubiti z molitvijo pridobljeno zbranost in duhovno pripravo na 
srečanje z živim Bogom.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi 
obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

Že šmarnice bele cveto in vrtnice 
venec pleto, da krasnega maja, se slava 
obhaja cvetici Mariji lepo.

Spet kliče nas venčani maj, k Mariji 
v nadzemeljski raj. Cvetice dobrave si 
venčajo glave, raduje se polje in gaj.

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ

Drevesa po vrtih cveto, po vejah 
pa ptice pojo, nebeški kraljici, Mariji 
Devici pozdrav ino slavo dajo.


