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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

VELIČASTVO IN VSAKDANJIK
Za nami so veličastni velikonočni prazniki. Čudovito obhajanje tridnevja, veliko ljudi pri 

procesiji, veličasten glas zvonov, petja in godbe. Vse nas je dvigalo praznično vzdušje. Čutil 
sem, kako smo vsi srečni, da je naš Odrešenik trpel tudi za ubogega Bohinjca in mu pokazal 
pot zmage in vstajenja. Slovesen blagoslov jedil, križev pot, blagoslov ognja in vode, … vse 
te lepe šege in navade! Res se mi zdi, da je bilo veličastno. Sprašujem se, ali znamo živeti 
po praznikih? Črpati iz doživetega in prenašati v življenje. Premakniti se od žarometov in se 
zadovoljiti z žarki vsakdanjika? Je to res samo običaj?

Prazniki, ki jih obhajamo v župniji, kot skupnost 
verujočih v Jezusa Kristusa, imajo širši namen, kot le 
»preživeti  jih« in ohranjati tradicijo. Velika noč nima 
samo namena, da osvežimo spomin, ampak da ga spet 
zaživimo. Nima namena, da se spomnimo, kaj je bilo, 
ampak da nas spomni, kaj moramo. Nima namena 
samo »opraviti«, ampak še bolj zagreto »nadaljevati«. 
Iz tega doživetega moramo sedaj zaživeti. Tako bomo 
potem velikonočni kristjani. Zavedam se in na lastni 
koži je preizkušeno, da je »pretvoriti« teorijo v prakso 
najbolj zahteven del življenja. Pa se vsaj trudimo?

Velikonočni kristjan je tisti, ki veliko noč živi. Da 
sprejemaš vsakdanje preizkušnje, da živiš svoj sivi vsakdan in da vztrajaš. Veličina človeka 
je, da najde veselje v navadnih stvareh. Ko je Jezus vstal od mrtvih, ni iz tega naredil velike-
ga pompa. Ni se šel pokazat Pilatu, vélikim duhovnikom, kralju Herodu in se jim hvalil, češ 
»dobro sem vas«. Pokazal se je svojim, v strahu zaprtim prijateljem, in jim dal upanja, moči, 
svetega Duha. Vstali Zveličar je nekaj v »vsakdanjiku«. V veličastju se razodene, a s teboj hodi 
v »vsakdanjiku«. 

Ne malo ljudi srečamo, ki utrujeno in žalostno hodijo po naših cestah. Po večini utrujeni, 
zaskrbljeni, prezaposleni, mnogokrat naveličani. Časa ni, nič novega ni, služba, otroci, družina 
… To je vsakdanjik. Pa vendar v tem vsakdanjiku ni samo to. Je tudi priložnost, da ga osmisli-
mo. Je priložnost, da črpam iz moči praznika, veličastva in vlagam v sivi vsakdan. Ne misliti za 
mano je, ampak sedaj bom z Jezusom vstajal. 

Jezusovo vstajenje ima praktični značaj. Niso prividi. ampak uči nas stvari videti od zgoraj, 
kar pomeni, da na stvari gledamo v luči Vstalega. Pogumno, dragi bralec, videl boš, kako se v 
Bogu najde smisel! Ni nekaj naučenega, je nekaj, kar se doživi! 
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Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

SVETE MAŠE
16. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + Franc in Ivana ROZMAN (J 20)
17. 4. Torek 19.30 St. Fužina + Jože in Marjeta ARH, obl. (SF 148)
18. 4. Sreda 19.30 župnišče + VANGOSOVI (SV 7)
19. 4. Četrtek 7.00 župnišče V zahvalo Bogu.
20. 4. Petek 19.30 župnišče + Franc FRELIH (Č 47), 2. obl.
21. 4. Sobota 19.30 župnišče + starši in stari starši RESMAN (Studor 14)
22. 4. Nedelja – 

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
(Nabirko
bomo oddali.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc TANCAR. 5 obl. In  + starši (Studor 29)
+ ŽMITKOVI (SF 89)

23. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + ČUDNOVI (Češnjica)
24. 4. Torek 19.30 St. Fužina + NEŠČNJEKOVI (SF 193)
25. 4. Sreda 19.30 župnišče + MRUŽOVI (SV 12), po namenu Andreje in Joža
26. 4. Četrtek 7.00 župnišče Za zdravje.
27. 4. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Ivana SMUKAVEC, obl. Po namenu Košmrljovih (Č 44)

28. 4. Sobota 19.30 župnišče + Klemen in Anton MIKELJ (Č 98)
29. 4. Nedelja ‒  

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA
(Nabirka  
za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
15.00 Janez Krst.

19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Rozka in Jože ZUPAN (Č 50)
+ LANGUSOVI (Rib. Laz 132)
Za vse turistične delavce in blagoslovljeno poletno sezono.
+ ŽMITKOVI (SF 85)

30. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + Jožef ČUDEN (Č 36)
1. 5. Torek 10.00 žup. c.

16.00 Podjelje
19.30 St. Fužina

+ Stanislav MIKELJ, po namenu sosedov
+ Jože SODJA (Č 66), 4. obl
+ Luka KOVAČIČ

2. 5. Sreda 19.00 župnišče Za družino OBLAK.
3. 5. Četrtek 19.00 župnišče Za zdravje (SF 161).
4. 5. Petek 10.00 Dom

19.00 župnišče
Po namenu.
+ Matija SODJA ,12. obl.  (SV 10)

5. 5. Sobota 19.00 župnišče + Stanislav ODAR, po namenu Studor 10b
6. 5. Nedelja

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA
(Nabirka  
za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Valentin HRIBAR
+ Jože TANCAR (SF 123)
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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: Srednja vas: 21. 4.; Stara Fužina : 28.4.; Stara Fužina: 5.5.
BOŽJI OTROK JE POSTALA: Gaja ŠPORAR iz Češnjice 48. Bog blagoslovi njo in 

njeno družino.

DOGAJALO SE BO:
16. 4. ob 20h v župnišču: srečanje za starše tretjega razreda (prvo obhajilo).
17. 4. ob 20h v župnišču: srečanje za starše 8. in 9. razreda (sveta birma).
28. 4. ob 10h v župnijski cerkvi:  prva sveta spoved za naše prvoobhajance. 
29. 4. (nedelja): Po 10. sveti maši bomo imeli prvi blagoslov traktorjev in kme-

tijske mehanizacije. Vabimo vse kmete, da se zberete in svoje stroje parkirate na 
župnijskem parkirišču. Po maši jih bomo blagoslovili. Sledi druženje. 

29. 4. (nedelja) vsi vabljeni ob 15h k blagoslovu obnovitvenih del v cerkvi sve-
tega Janeza Krstnika. Blagoslov in sveto mašo bo ob somaševanju vodil ljubljanski 
škof Anton Jamnik. Pri tej sveti maši bo tudi posebni blagoslov vseh, ki se v Bohinju 
ukvarjate s turizmom in gosti. Vljudno vabljeni!

1. 5. (torek): praznik svetega Jožefa. Pri 10. sveti maši bo blagoslov vseh delav-
cev in možakarjev. Svete maše bodo: ob 10 h v župnijski cerkvi, ob 16 h v Podjelju 
in zvečer v Stari Fužini.

ŠMARNICE V MESECU MAJU: Vsak dan od prvega do zadnjega maja bomo pri 
svetih mašah imeli šmarnično pobožnost. Vabljeni vsi, še posebno vsi moji verou-
čenci. Najbolj pridni boste šli lahko z menoj kot družina na nagradni izlet, ki bo 3. 
6.; ob 12h odhod izpred župnišča.

2. in 4. maj (sreda in petek): Po vsej župniji bom obiskal vse ostarele in one-
mogle. Če je med vami še kdo, ki bi za praznike rad prejel sveto obhajilo, spoved in 
maziljenje, naj pokliče župnika.

5. maj (sobota) ob 20h koncert v cerkvi svetega Martina oktet Deseti brat in 
predstavitev slikarja Matija Koželja, ki je tudi avtor naših poslikav v cerkvi. Vabljeni

13. maj (nedelja): blagoslov obnovljenih lesenih kritin na cerkvi svetega Duha 
in svetega Pavla. Blagoslov bo vodil ljubljanski prošt g. Jožef Lap. Vabljeni vsi!

20. maj (nedelja): slovesnost svete birme
27. maj (nedelja): slovesnost prvega svetega obhajila
17. junij (nedelja): farni dan naše župnije. Med drugimi nastopajočimi pridejo 

tudi Čuki. Farni dan je obeležen z dogodkom ob 10 letnici delovanja našega doma 
svetega Martina. S prispevki pa bomo plačali obnovitvena dela v naši župniji. To sta 
kapelica v Srednji vasi in oltar svete Uršule. Več o tem v naslednji številki.

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



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
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»Kakšno se ti zdi moje vino?«
»Enkratno! Samo nekaj peres solate in malo 
olja še potrebuješ, pa ga lahko uporabiš 
namesto kisa.«

»Koliko sklonov pozna slovenščina?« je 
učiteljica vprašala učence. 
Janezek se oglasi: »Sedem!«
Učiteljica: »Janezek, si prepričan?« 

Janezek: »Seveda, sedmi je novi. Imenuje se 
podkupovalnik, vprašamo pa se: ‚Komu in 
koliko?‛«

Dve blondinki v avtu. Poči jima guma. Stopita 
ven, prva se skloni h gumi in reče: »Ojej, guma 
je spustila.« 
Druga blondinka: »A povsem?« 
Prva odgovori: »Ne, samo pri tleh.«


