
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Pavel!

NEDELJA BINKOŠTI
Nedelja, 23. V. 2021Leto XXI. številka 14

24. 5.
Ponedeljek MARIJA POMOČNICA Sveti Duh

Jereka
10.00
19.30

V čast Svetemu Duhu
++ Franc in Marija Jerič, obl.

25. 5.
Torek Beda Častitljivi, redovnik Župnišče 19.30 Za vse +++ (Č 68)

26. 5.
Sreda Filip Neri, duhovnik Sveti Duh

Župnišče
10.00
19.30

V čast Svetemu Duhu za mir in edinost
+ Martin Konavec, SF 203

27. 5.
Četrtek Alojzij Grozde, mučenec St. Fužina 19.30 + Francka Cvetek, p. n. Ivanke Gašperin

28. 5.
Petek Anton Julijan, mučenec Župnišče

19.00
19.30

Češčenje sv. Rešnjega telesa
+++ Bernik, SV 82
+ Janko Jensterle in +++ Galetovi, SV 23

29. 5.
Sobota Maksim Emonski, škof Uskovnica

Žup. cerkev
15.00
19.30

Poročna maša
Za zdravje, p. n. Klemenčevih

30. 5.
NEDELJA

NEDELJA SVETE 
TROJICE

Kancijan, mučenec

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Justina Ceklin, p. n. Štefletovih in Matijovih
+ Pavla Žmitek, ob pogrebu
Popoldanska pobožnost

31. 5.
Ponedeljek

OBISKANJE DEVICE 
MARIJE Jereka 19.30 + Marija Mikelj, 2 obl., SV 19

1. 6.
Torek Justin, mučenec Župnišče 7.00 V dober namen

2. 6.
Sreda Erazem, škof in muč. Župnišče 19.30 + Anton Zupanc, SF 43

3. 6.
Četrtek

SVETO REŠNJE TELO 
IN KRI

Žup. cerkev
Žup. cerkev

10.00
19.00

Za farane in dobrotnike 
+ Matija Sodja, obl., SV 10

4. 6.
Petek Krista, mučenka Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Alojz in Pepca Zupan, Č 82

5. 6.
Sobota Igor, knez Žup. cerkev 19.30 ++ Anton in Florjana Ambrožič

ter +++ Oblakovi

6. 6.
NEDELJA

10. NEDELJA MED 
LETOM

Norbert, škof

Žup.cerkev
Žup.cerkev
Žup.cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00

14.00

V čast angelom varuhom, SV 114 A
Za farane in dobrotnike
+++ starši, bratje in sestre Kovačič, St 1
+ Stanko Stare, 30. dan
Popoldanska pobožnost

7. 6.
Ponedeljek Robert, opat Jereka 19.30 ++ Jože in Žan Kovačič

8. 6.
Torek Medard, škof Župnišče 7.00 Za stanovalce in zaposlene v ZSM

9. 6.
Sreda Efrem, diakon Župnišče 19.30 + Mojca Reis, St. Poelten

10. 6.
Četrtek Bogumil, škof St. Fužina 19.30 + Niko Mlakar, p. n. prijateljev iz Horjula

11. 6.
Petek SRCE JEZUSOVO Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Jože Smukavec, p. n. Ivanke Gašperin

12. 6.
Sobota SRCE MARIJINO Žup. cerkev 19.30 ++ Anton in Klemen Mikelj, Č 98

13. 6.
NEDELJA

11. NEDELJA MED 
LETOM

Anton Padovanski, red.

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
Za blagoslov v družini in za zdravje
+ Pavla Žmitek, p. n. sestre
Popoldanska pobožnost

prvi petek

prva sobota SVETI DUH NAM BIL JE DAN
Naša omejenost ni zmožna razumeti niti Očeta niti Sina. Zato dar Svetega Duha vz-

postavlja stik med nami in Bogom in tako razsvetljuje našo vero v težavni resnici bož-
jega učlovečenja.

Duha prejemamo torej zaradi spoznanja. Človeški čuti bi bili brez koristi za telo, če bi 
ne bilo dražljajev, ki jih spodbude k delovanju. Oči ne koristijo nič, če ni luči ali dneva. 
Ušesa ne morejo izvrševati svoje naloge, če ni besed ali zvoka. Nos bi ne vedel, čemu je, 
če bi ne izhajali razni vonji iz stvari. Vzrok za takšno stanje ni v tem, ker bi čuti ne imeli 
naravnih zmožnosti, marveč ker so za njihovo delovanje potrebne še druge prvine. Na 
podoben način ima človeška duša sicer tudi brez daru Svetega Duha naravno zmožnost 
spoznati Boga, toda manjkala bi ji luč, da bi ga res spoznala.

Dar, ki je v Kristusu, pa je ves dan vsem. Na razpolago nam je in daje se nam v takšni 
meri, v kakršni ga hočemo sprejeti. Prebival bo v nas v tisti meri, v kakršni ga bo vsak 
hotel zaslužiti. Ta dar ostane z

nami do konca sveta. Je tolažba v našem pričakovanju, je zagotovilo prihodnjega upa-
nja, ko se bodo uresničili njegovi darovi, je luč našega srca in sijaj naših duš.

Iz razprave sv. Hilarija, škofa, O sveti Trojici

DUH RESNICE VAS BO VODIL V VSO RESNICO
Jn 15,26-27;16,12-15

Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja 
od Očeta, bo on pričeval o meni. Pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni.

Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh 
resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč bo 
govoril, kar bo slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči. On bo poveličal mene, ker bo 
jemal iz mojega in oznanjal vam.

Vse, kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo jemal iz mojega in oznanjal vam.



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.

BINKOŠTI:                                                                                                                                        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 bo podaljšan odlok vlade RS in določilo SŠK, ki določa, da mora biti na 10 
m² en posameznik ali ena družina. Škofje pozivajo k spoštovanju in upoštevanju vladnih ukrepov. 
K službi Božji pridite, PROSIM, 10 MINUT PRED ZAČETKOM. Toplo se oblecite, ker je v cerkvah 
še vedno hladno. Ob vstopu si razkužite roke in nosite zaščitno masko. Prosimo, pridite samo, če 
ste zdravi.
 Ob 14. uri lepo vabljeni v župnišče k molitvi in prošnji za blagoslov. Molitev nas ohranja 
duhovno budne in čuječe po Jezusovem naročilu (Lk 21, 36).
 V ponedeljek, 24. maja, je praznik Marije Pomočnice oz. Marije Pomagaj, kot jo Slovenci radi 
kličemo. Lepo vabljeni k sveti maši v cerkev, ki je posvečena Svetemu Duhu. Marija deli darove 
Svetega Duha vsem, ki so ji posvečeni ali iskreno vdani.
 Zvečer, ob 20.30, se lahko pridružite branju Katekizma katoliške Cerkve in pogovoru ob 
prebranem. Rast v veri naj nam pomaga, da bomo bolj ljubili Boga in zaradi njega tudi bližnjega. 
Povezavo najdete na župnijski spletni strani - ZOOM soba, povsem spodaj na prvi strani.
 Binkoštna sreda nas vabi, da izpolnimo obljubo, ki so jo v uri stiske in nadloge, tudi za nas, 
izrekli naši predniki. Bogu dana beseda se ne sme prelomiti. Lepo vabljeni k molitvi in mašni 
daritvi. Sveta maša bo pri Svetem Duhu.
 Šmarnična pobožnost nas tudi v tem tednu 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!

 Na povezavi »zvon.si« najdete besedila pesmi, ki jih prepevamo pri bogoslužju. Našemu 
organistu g. Juriju se lepo, lepo zahvaljujemo za vložen trud in dano možnost. Bog povrni!
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi 
obvestili. Zato prosimo, spremljajte objave na naši spletni strani.
 
NEDELJA SVETE TROJICE:                                                                             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.
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti - k molitvi in prošnji za blagoslov. Ker se 
pripravljamo na praznik svetega Rešnjega telesa, bomo v molitvi prosili naj nas Gospod nauči 
ljubiti Njega in zaradi Njega tudi brate in sestre.
 V ponedeljek bomo zaključili šmarnično pobožnost. Lepo vabljeni k sv. maši, da se Mariji 
zahvalimo za čas milosti in se ji priporočimo v varstvo za dneve, ki prihajajo.
 Zvečer ste ob 20.30 lepo vabljeni v ZOOM sobo, kjer bomo skupaj brali KKC in se pogovarjali 
ob prebranem. Dobrodošli!
 V četrtek, 3. junija, bomo obhajali zapovedani ter slovesni praznik SVETEGA REŠNJEGA 
TELESA IN KRVI. Svete maše bodo po oznanjenem razporedu. Z udeležbo pri procesiji v čast 
svetemu Rešnjemu telesu tudi navzven pokažimo svojo vero v Jezusovo trajno navzočnost med 
nami v sveti evharistiji. Vabimo vas, da na oknih hiš, mimo katerih poteka procesija, prižgete 
svečke. To je lepo znamenje vaše vere. Praznik je zapovedan, to pomeni, da bomo ta dan skušali 
posvetiti, tako kot nedeljo, da se bomo izognili težjemu delu in da bomo šli k sveti maši. Povabljeni 
možje, žene, otroci, razne skupine, animatorji, deklice in dečki, da boste posipali cvetje pri postajah. 
Naše gasilce lepo prosim za pomoč pri urejanju prometa v času procesije. Prošnji oltarji bodo 
na običajnih lokacijah. Procesija je oblika prošnje pobožnosti. Ker je velikonočna letos zaradi 
razmer izostala, se bomo toliko bolj gotovo udeležili prošnje procesije za naš kraj in vse, ki v njem 
prebivamo. Fante lepo prosim, da bi nosili bandere. Vsaka vas naj poskrbi za svojo bandero.
 V dnevih meseca junija bomo obhajali junijsko pobožnost vrtnic in bomo brali vrtnice iz 
knjižice Slovenski pričevalci za vero.
 Prvi petek je v tem tednu. V sredo in petek bom obiskoval starejše in bolne. Če želite, da 
obiščem tudi vas ali koga od vaših, me, prosim, pokličite.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi 
obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

10. NEDELJA MED LETOM:                                    16. V. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti. Ves mesec junij nas vabi, da častimo in molimo Srce 
Jezusovo. Naj Ljubezen ne bo neljubljena.
 Lepo vabljeni k pobožnosti vrtnic, s katerimi častimo Jezusovo Božje srce, ki je bogato za vse, ki ga 
kličemo. Lepo in primerno je, da si vsaj enkrat med tednom vzamemo čas za Boga in si prizadevamo za 
to, kar je Njegovega.
 V ponedeljek, 7. Junija, bo srečanje ŽPS. Lepo vabljeni ob 20.30 v župnišče v kapelo.
 V petek je slovesni praznik Jezusovega Srca. To je praznik Božje ljubezni do vsakega človeka.
 V soboto je praznik Marijinega Srca. Praznik Marijine ljubezni do vsakega izmed nas. Njeno 
brezmadežno Srce je pot milosti in vzgibov Svetega Duha. Radi odgovorimo na njeno ljubezen s svojo 
molitvijo in posvetitvijo.
 Nedelja, ki je pred nami, je 11. med letom.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

Luč božanska, veličastna,
iz nebes poslani ogenj,
da učence razsvetliš.

 

Srca dvigaš, daš zgovornost,
vodiš misli in besede,

da edini bi bili.

Pridi, Tolažnik naš sveti,
spet ljubezen v nas zaneti,
misli zle, besede grenke,
pred teboj naj se zgubé.


