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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

ČE NE BI BILO VELIKE NOČI …
Če velike noči ne bi bilo, potem bi bila naša vera prazna. Ne bi bilo smisla »ne 

živet ne umret«. Če ne bi bilo Jezusovega trpljenja, nam ne bi nihče pokazal, da 
je lahko tudi bolniška postelja oltar, kjer se bolnik daruje. Če ne bi bilo Jezusove 
smrti, potem smrt ne bi bila samo prehod. Če ne bi bilo njegovega vstajenja od 
mrtvih, ne bi imelo smisla ljubiti bližnjega. Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja 
od mrtvih, potem človek ne bi nikoli verjel, da dobro 
premaga slabo. Človek ne bi nikoli verjel, da življenje 
premaga smrt. Poglejmo okoli sebe: kjer je življenje, 
tam je veselje. Poglejte v družino, kjer se je rodil do-
jenček.  Ali se ni pri v družini spremenil tek življenja?  
Popolnoma! Kakšno veselje nad življenjem! 

Če Jezus ne bi vstal od mrtvih, bi bili apostoli še 
vedno zaprti v dvorani in bi se skrivali v strahu pred 
svetom.

Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja, ne bi bilo cele 
vojske svetnikov in svetnic, ki so spreminjali svet oko-
li sebe. 

Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja, bi bila Evropa 
brez svetega Benedikta in Frančiška Asiškega. Če ne bi bilo Jezusovega vstaje-
nja, danes ne bi praznovali božiča.

Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja, se ne bi srečevali drug z drugim v cerkvi, 
saj nas ne bi nihče povezoval.

Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja, bi bilo nesmiselno živeti kot duhovnik.
Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja, bi bila Cerkev eno samo društvo. Tako pa 

smo potujoče ljudstvo proti Bogu.

Ker pa je Jezus Kristus premagal smrt, imamo danes vse to, kar imamo. V 
imenu njegovega vstajenja, ki je resnično, ki je največji božji čudež, smemo reči 
drug drugemu brat in sestra. Veste kaj to pomeni? Nismo si več tujci, nismo več 
obsojeni na osamljenost, ampak smo del občestva.

Veruj, Jezus je vstal od mrtvih zame, zate in za cel svet!  Zato, da nas odreši 
in »potegne« k sebi!

Blagoslovljenje velikonočne praznike želim tebi in vsem tvojim!
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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 ‒ večerne maše ob 18ʰ, ob nedeljah in praznikih pa ob 18.30. 
8. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + Smukavec (J 24)

+ Antonija Hribar, 7. dan
9. 4. Torek 19.30 St. Fužina + Slavko in + Htorovi (SF 135)
10. 4. Sreda 19.30 župnišče + Lenka Hribar in  + Majda Hočevar (SV 90)
11. 4. Četrtek 7.00 župnišče Ni namena.
12. 4. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Milena Mlakar (Č 52)

13. 4. Sobota 19.30 župnišče + Minka in Julka Medja in vsi + iz družine: J  2a
14. 4. Nedelja 

6. postna
CVETNA NEDEL-
JA

7.00 župnišče
9.30 Plesmo
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
Blagoslov zelenja.
+ Franc Cvetek, ob 100. obletnici rojstva (SV 18)
+ družina Žmitek (SF 85)

15. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + Sodja Anton, 3 obl. in + Angela, 5. obl. (J 22a)
16. 4. Torek 19.30 St. Fužina +  Jože Arh in Marjeta, obletna
17. 4. Sreda 19.30 župnišče + Vangosovi (SV 7)
18. 4. Četrtek

VELIKI ČETRTEK
19.00 žup. c. + Marija Šetina, po namenu Franca in Cilka Sodja

19. 4. Petek
VELIKI PETEK

15.00 žup. c.
19.00 žup. c.

Igrani križev pot. 
Obredi velikega petka.

20. 4. Sobota
VELIKA SOBOTA

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.
+ Martin Hribar

21. 4. Nedelja ‒  
VELIKA NOČ
(Nabirka za župnijo.)

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

+ Marija Šetina, po namenu Marjana Mencingerja
+ Ana Sodja, po namenu Anice Pintar
+ Franca Stare
+ Marija Pikon, po namenu sosedov

22. 4. Ponedeljek
VELIKONOČNI

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 Jereka

+ Franca Stare, po namenu sosedov
+ Vobistova Minka 

+ Bvažkovi (Cilka in Jože Smukavec), Podjelje 4 
23. 4. Torek 19.30 St. Fužina + Antonija Hribar, po namenu (Iva z družino)
24. 4. Sreda 9.00 Sv. Duh

19.30 župnišče
Po namenu Stare Fužine.
+ Bernikovi (S 82)

25. 4. Četrtek 7.00 župnišče Še ni namena.
26. 4. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Alojz Ceklin in + Šmončovi (SF 205)

27. 4. Sobota 19.30 župnišče + Starši Cvetek (SV43)
28. 4. Nedelja

2. velikonočna – 
bela nedelja
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
11.00 župnišče
19.30 St. Fužina

Za župnijo.
+ Franca in Frančiška Stare, Č1 (Vidmarjovi)
Blagoslov traktorjev.
+ Žmitkovi (SF 85)



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

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

13. 4. NOČNI KRIŽEV POT NA KRES. Križev pot se bo začel ob 20ʰ pred župniš-
čem. Nato se bomo z baklami povzpeli do Kresa. Lepo vabljeni!

14. 4. Cvetna nedelja. Ob 9. 30 se dobimo pri kapelici na Plesmu. Letos bomo 
imeli tudi tekmovanje za največjo in najmanjšo hbanco. Posebna župnijska komisi-
ja bo ocenjevala vaše hbance.  Nagrajenca bosta dobila darilni bon za obisk parka 
WOOP.

15. 4. (ponedeljek): 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. 

VELIKO TRIDNJEVJE SE OBHAJA V PAKETU. KOT VAŠ ŽUPNIK VAM RES »POLAGAM 
NA SRCE«, POTRUDITE SE IN PRIDITE VSAK VEČER V NAŠE OBČESTVO.

18.4. Na 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. Ministrantje naj bodo v cerkvi eno uro pred mašo. 

19. 4. (veliki petek):  spominjamo se Jezusove smrti. Ob 15ʰ bomo imeli v župnij-
ski cerkvi slovesen križev pot, ki ga bodo z živimi slikami igrali naši mladi. Tragedijo 
Jezusovega križevega pota bodo spremljali trobentači. Zvečer pa bodo ob 19ʰ ob-
redi velikega petka. Ministrantske vaje so ob 17. 30.

20. 4. (velika sobota): ob 7ʰ zjutraj bo na pokopališču blagoslov ognja in vode. 
Za raznašanje blagoslovljenega ognja in vode predlagam ministrante in pevce 
otroškega pevskega zbora ter veroučence, ki so vsako nedeljo pri sveti maši. Mislim, 
da je pošteno! 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 velikonočno vigilijo. Pri tej sveti maši bomo  krstili dve katehumenki 
in z njima vred bodo trije prejeli zakrament sv. birme.

21. 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.
22. april (velikonočni ponedeljek): svete maše so kot ob nedeljah, le zvečer bo 

maša v Jereki namesto v Stari Fužini.
24. april (sreda): Ob 9ʰ dopoldne bomo imeli v cerkvi Sv. Duha zaobljubljeno 

sveto mašo po namenu Stare Fužine.
28 .4. bomo po 10. sveti maši imeli blagoslov traktorjev in traktoristov. Sezona 

se je že skoraj začela. Traktoristi boste prejeli tudi posebno nalepko za vaš traktor. 
Lepo vas vabim, dragi traktoristi! 

Darovi, ki ste jih dali za sedežnino smo porabili za plačilo obeh spovednic v 
župnijski cerkvi. 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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SMEH PRIPOROČAM
Kaj je lahko najhuje, kar se ti lahko zgodi pri 
blagoslovu jedil? Med prerivanjem, ko greš 
po svojo košaro, stopiš v neko drugo košaro in 
pomendraš vse pirhe.

Neka mama pride do župnišča in župnik ji 
odpre vrata. Vsa vesela mu ponudi sveža 
domača jajčka in pravi: »Nate, gospod župnik, 
malo jajc, ker vem, da jih nimate«.

Na velikonočno jutro je župnik po nesreči 
zaspal. Pevci so nervozno čakali pred božjim 
grobom. Ker so hoteli razbiti nerodno čakalno 
tišino, so začeli pet!: »KRISTUS JE VSTAL, NAŠ 
ŽUPNIK PA JE ZASPAL.«

Učitelj: »Voda ima veliko moč. Kdo lahko 
navede nekaj primerov?«
Janez: »Če moja mama joka, lahko dobi od 
očeta vse, kar hoče.«


