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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

EJ, A VEŠ, KAJ SE JE ZGODILO ?!
Saj poznamo to. Tako nam začne kdo pripovedovati kako novico o sosedu ali nekom iz sosed-

nje vasi. Kako je to prijetno poslušati, kaj se dogaja v določeni družini ali pri onem podjetniku itd. 
Kaj se je župniku zgodilo. Pogosto za prenašanje čenč krivimo nežnejši spol, pa vendar moški niso 
nič boljši pri tem. Prenašanje novic ima večinoma negativne posledice. Še posebno, če so to govo-
rice, ki delajo škodo, slabo ime, prenašajo sovraštva … Lepo pa je, če govorimo o lepih zgledih in 
podobno. Včasih pa je najbolje, 
da pustimo ljudi pri miru.

Vera prehaja na tak na-
čin, kot poslušamo novice. Pri 
veri moramo biti »opravljivci«. 
Opravljivci v smislu, da govori-
mo o delovanju Boga v našem 
življenju in o Bogu, ki ga doži-
vimo pri sveti maši. Govoriti o 
veri pomeni, da posredujemo 
tudi drugim, kako lepo je biti 
kristjan. Mirno lahko omenim moj tretji razred pri verouku. Njih bi si lahko vzeli za zgled. Sami 
pravijo, da je vera del življenja in da se o veri sme povsod govoriti.

No, novica, ki se je „zgodila“, ki je vrhunec naše vere, je prišla tudi med nas. Ali vam povem, kaj 
se je zgodilo?! Tistemu možu, ki je hodil po Judeji, je ime Jezus. To je tisti, ki je sin Jožefa in Marije. 
To je tisti, ki je govoril o ljubezni, ki nas je učil moliti, ki je delal tudi čudeže. Imel je neko posebno 
moč, da je ozdravljal ljudi, pa vodo spremenil v vino. Pa malo nor je bil, ko je govoril, da če te kdo 
udari, da mu nastavi še eno lice. Pa če te kdo ne mara, ga moraš imeti še bolj rad. No, tega so Judje 
ubili. Prav res! Ubili so ga! Celo toliko domišljije so imeli, da so za njegovo smrt izbrali najtežjo 
možno obliko, križanje! Ja, križali so ga, skupaj še z dvema, ki sta bila razbojnika. Eden je bil na levi 
in drugi na desni strani. Enemu je še rekel, da bo z njim v raju. Smo si mislili, o kakšnem raju sanja, 
ko pa je pribit na križu. No, nato so ga pokopali. V nov grob so ga položili. Jožef iz Arimateje ga je 
posodil. Dobesedno. Po treh dneh pa je nekaj žensk zagnalo vik in krik. Vse zmedene so vpile, da je 
Jezus vstal. Trdili so celo, da so ga videli. Pa ne kot duha, ampak kot pravega, da so se ga dotaknili, 
da so videli njegove prebodene roke in stran. Vsi sedaj o tem govorijo. En pameten judovski mož 
je rekel, da če so ga skrili, bodo govorice kmalu potihnile. Če se je to zares zgodilo, potem bo za 
to vedel cel svet.

In danes o tem še vedno govorimo. Jezus je vstal od mrtvih. Premagal je trpljenje in smrt. In živi. 
Stanuje! Pri veroučencih najbolj pogosto vprašanje: »Kje živi Jezus?« Rečem jim, da v srcu vsakega 
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človeka. Ampak najbolj ga vidimo v revežih, trpečih, osamljenih, bolnih, ostarelih ... Z njim se lahko sreča-
mo v cerkvi. Preko molitve pa se lahko z njim pogovarjamo. Drugo pogosto vprašanje je: »Zakaj je šel na 
križ?« Tu je otrokom težje odgovoriti; rečem jim, da nam je s tem pokazal, kako nas ima rad. Ne samo rad. 
Pokazal nam je, kako nas Bog ljubi. Pritegnil je našo pozornost z dejanjem ljubezni. Umreti za bližnjega. 
Na tabernaklju župnijske kapele je upodobljen pelikan, ki hrani svoje mladičke. Veste zakaj? Ker naj bi bil 
pelikan edina žival, ki je sposobna sebe žrtvovati in iz sebe hraniti svoj zarod, če nima hrane zanj. Nikjer 
ne moremo dobiti ljubezni do bližnjega, če se ne hranimo iz Božje ljubezni. Kako naj sonce pokaže, kako 
nas ima Bog rad? Kako naj drevo pokaže, da nas ima Bog rad?   Ampak to, da Bog daruje samega sebe na 
križu in da ob tem trpi kot človek, to je pa nekaj drugega. Tu se pa mora v človekovem srcu nekaj zgoditi.

Povejmo to naprej! Bodi velikonočni kristjan, ampak kristjan, ki živi za Jezusa in ni samo opazovalec. 
Kristjan, ki ni samo na papirju, ampak tudi v življenju. Kristjan, ki po padcu ne obupa, ampak išče naprej. 
Vse dobro vam želim za velikonočne praznike! Bodite taki kristjani!

SVETE MAŠE
26. 3. Ponedeljek 19.30 Jereka + Anton SMUKAVEC (Podjelje 11)
27. 3. Torek 19.30 St. Fužina + BABNIKOVI (SF 191)
28. 3. Sreda 19.30 župnišče + Frančiška PEKOVEC (SV 32), obl.
29. 3. Četrtek

VELIKI ČETRTEK
(nabirka za župnijo)

19.00 žup. c. + Martin HRIBAR (Č 31)

30. 3. Petek
VELIKI PETEK

15.00 žup. c.
19.00 žup. c.

Križev pot mladih (s sodelovanjem mladih).
Obredi velikega petka.

31. 3. Sobota
VELIKA SOBOTA
(nabirka za župnijo)

7.00 žup. c.
13.00 Dom
15.00 sv. Janez
15.30 sv. Pavel
16.00 sv. Marjeta
16.30 Podjelje
17.00 sv. Martin
19.00 žup. c.

Blagoslov ognja in vode.
Blagoslov velikonočnih jedil.
Blagoslov velikonočnih jedil.
Blagoslov velikonočnih jedil.
Blagoslov velikonočnih jedil.
Blagoslov velikonočnih jedil.
Blagoslov velikonočnih jedil.
+ Alojz CEKLIN in + ŠMONČOVI

1. 4. Nedelja
VELIKA NOČ
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
16.00 Dom
19.30 St. Fužina

+ Rozka FRELIH (Č 30)
+ Anica KOROŠEC (J 43)
Za farane.
+ ČRNETOVA mama in ata (SF 168)

2. 4. Ponedeljek
VELIKONOČNI  
PONEDELJEK
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 Jereka

+ DOLINARJEVI stari starši (SV 115)
+ Franc TANCAR in + starši (Studor 29)
V zahvalo za zdravje (Č 18).

3. 4. Torek 19.30 St. Fužina + Tomaž in Pavla ODAR (SF 130)
4. 4. Sreda 9.00 Sv. Duh

19.30 župnišče
Poljska sveta maša po namenu Stare Fužine.
+ Martin in vsi + BERNIKOVI (SV)

5. 4. Četrtek 7.00 župnišče V zahvalo svetemu Matiju.
6. 4. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Veronika ZALTA in + BLAŽOVI
+ Jože CVETEK, 30. dan

7. 4. Sobota 19.30 župnišče + Ivan in mama Frančiška ŽMITEK (Č 71)
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8. 4. Nedelja  
2.VELIKONOČNA 
NEDELJA
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

19.30 St. Fužina

Za farane.
+ PODRAVNJEKARJOVI (SV 43)
+ starši VIDMAR (Č 1)
+ družina ARH (SF 201)

9. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + Angela in Anton SODJA (J 22a), 4. in 2. obl.
10. 4. Torek 19.30 St. Fužina + Angela in Marija BOLTAR (SF 203)
11. 4. Sreda 19.30 župnišče + ŽVABOVI (SV 28)
12. 4. Četrtek 19.30 župnišče Zahvala svetemu Joahimu in Ani.
13. 4. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Ob slovesu g. Franca Perčiča, po namenu Marije Cvetek (SV 18).
+ Milena MLAKAR (Č 52)
+ Marjeta MLAKAR, 30. dan

14. 4. Sobota 19.30 župnišče + ŠESTOVI (Studor 36)
15. 4. Nedelja

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Janez ZUPANC (SV 41)
+ Erna GRUŠOVNIK; po namenu Žmitkovih
+ ŠTEFLETOVI (Studor 39)

SPOVEDOVANJE: Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. V njej sem na voljo 
vsako nedeljo od 9h do svete maše in po vsaki sveti maši. Lahko tudi po dogovoru.

Vsak petek ob 19.00 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili bomo za potrebe 
župnije, Cerkve in družin.

ČIŠČENJE CERKVE: 31. 3., Jereka; 7.4., Jereka; Srednja vas: 14. 4.  in 21. 4.
POSLOVILA STA SE: Marjeta MLAKAR iz Češnjice 16 in Jože CVETEK iz Srednje vasi 52. Gospod, daj 

jima večni mir in pokoj! Boglonaj tudi domačim, ki ste poklicali župnika in jima omogočili še zadnje 
zakramente.

DOGAJALO SE BO:
28. 3. (sreda): Po vsej župniji bom obiskal vse ostarele in onemogle pred praznikom velike noči. Če 

je med vami še kdo, ki bi za praznike rad prejel sveto obhajilo, spoved in maziljenje, naj pokliče župnika. 
Zvečer ob 19h bomo pol ure imeli molitveno uro za domovino.

29.3. (veliki četrtek): zvečer ob 19h začenjamo obhajanje velikega tridnevja. Ob 19h bomo imeli v 
župnijski cerkvi slovesno sveto mašo. Po maši bo še molitvena ura za duhovne poklice.

30. 3. (veliki petek):  spominjamo se Jezusove smrti. Ob 15h bomo imeli v župnijski cerkvi slovesen 
križev pot, ki ga bodo z živimi slikami igrali naši mladi. Tragedijo Jezusovega križevega pota bodo spre-
mljali trobentači. Zvečer pa bodo ob 19h obredi velikega petka.

31. 3. (velika sobota): ob 7h zjutraj bo na pokopališču blagoslov ognja in vode. Za  raznašanje bla-
goslovljenega ognja in vode predlagam ministrante in pevce otroškega pevskega zbora ter veroučence, 
ki so vsako nedeljo pri sveti maši. To opravilo naj bi bilo neke vrste nagrada za njihovo prizadevnost. 
Popoldne bo blagoslov jedil. Razpored si poglejte v tabeli za maše. Zvečer ob 19h bomo obhajali veli-
konočno vigilijo. Pri tej sveti maši bomo birmali štiri odrasle katehumene.

1. 4. (velika noč): ob 6.30 bomo pri božjem grobu zapeli velikonočno alelujo. Nato sledi velikonočna 
procesija in po njej slovesna sveta maša. Vsi darovi, ki jih boste dali za »ofer«, bodo za potrebe naše 
župnije. Vabim mlade fante, ki bi bili pripravljeni nositi bandere.

V tednu po veliki noči ne bomo imeli verouka.
2. april (velikonočni ponedeljek): svete maše so kot ponavadi ob nedeljah, le zvečer bo maša v 

Jereki namesto v Stari Fužini.



Župnija Srednja vas v Bohinju 
Srednja vas 33
4267 Srednja vas v Bohinju
TRR: 19170-5003343924 (DBS)

Župnik: Martin Golob
Tel.: 04/572 37 23, Mobitel: 041 393 689 
E-mail: srednja.vaszupnija@gmail.com
www. martinov.zvon.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 – 9.00 in 17.00 – 18.00
Četrtek: 17.00 – 18.00
Petek: 17.00 – 18.00

4. april (sreda): Ob 9h dopoldne bomo imeli v cerkvi Sv. Duha zaobljubljeno sveto mašo po namenu 
Stare Fužine.

9. april (ponedeljek): Srečanje vseh, ki v župniji krasite in čistite naša svetišča. Vabim tudi nove 
člane. Vsak, ki ima vsaj malo občutka za krašenje in čiščenje cerkva, je lepo povabljen, da se pridruži 
ekipi v vasi. Srečanje je ob 20.00 v župnišču.

10.april: ob 20h je srečanje za vse, ki boste v letošnjem letu botri. Birmanski ali krstni. Udeležba na 
tem srečanju je zelo priporočljiva, da boste sploh vedeli kaj pomeni biti boter. 

V letošnjem letu zbiramo darove za obnovo kapele ob stopnicah, ki vodijo v cerkev, in za oltar svete 
Uršule. Hvala za vaše darove!

POBARVANKA ZA TA PRIDNEVELIKONOČNO TRIDNEVJE
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v 

največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vsta-
jenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno 
tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in na ve-
liko soboto velikonočna vigilija, ki nas uvede v 
veliko noč. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporo-
čilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti 
in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter 
o postavitvi zakramentov svete evharistije in 
mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje 
Gospodovega trpljenja in vstajenja, ki se začne 
z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje sre-
dišče v velikonočni vigiliji in se konča z večer-
nicami nedelje Gospodovega vstajenja. Velike 
noči ne moremo obhajati brez velikega petka 
in ne brez velikega četrtka ali sobote. Zato vas 
vse prav lepo vabim, da po svojih najboljših 
močeh prihajate k obredom velikega tridnevja. 
Udeležba otrok pri obredih velikega tedna bo 
spodbuda vsem in lepo spričevalo za starše, 
ki prenašate sveta izročila vere na mlajši rod. 
Starši boste to najlepše opravili, če se boste 
skupaj z otroki udeležili obredov velikega te-
dna. Na veliki četrtek naj ministranti pridejo 
eno uro pred sveto mašo, ker bomo imeli vaje.

SMEH PRIPOROČAMO:
Ko je Jezus vstal od mrtvih, je rekel svojim učencem: 
»Prvi april!« 
Kaj so Jezusove zadnje besede, ko so povečerjali zadnjo 
večerjo: »Gremo skupaj da se slikamo«.


