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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

VELIKONOČNI KRISTJANI
Obhajali smo veliko noč. Zelo lepo je bilo; veliko župljanov je sodelovalo: 

od mladih do starejših. Tridnevnih in velikonočnih obredov se je udeležilo ve-
liko vernikov.. Procesija je bila čudovita; spremljalo jo je slovesno pritrkavanje, 
godba in petje. Tudi bandera so prispevala svoje. Res da je bila srenjska zadnja, 
a vaščani so jo bili veseli. Bogu hvala!

Kako pa sedaj naprej?! Smo velikonočni kristjani? Velikonočni kristjan je 
vernik, ki svetu oznanja Jezusovo zmago nad smrtjo. Velikonočni kristjan je 
nekdo, ki se ne boji, ker je pogumen in vesel. Ponosen je na svojega Odreše-
nika, na svojo vero in župnijo. Pomislite, kdo v vašem življenju bi lahko bil vaš 
velikonočni kristjan, ki bi ustrezal tej »karakteristiki«. Danes je idealen čas,  da 
pokažemo svoje velikonočno veselje. 

Letos bo čez dober teden dni po veliki noči že me-
sec maj. Maj šmarnične pobožnosti; Marijin mesec. Zato 
bomo premišljevali o devici Mariji. Šmarnice so ljudska 
pobožnost za vsak dan v Marijinem mesecu maju. 
Pobožnost te vrste poznajo tudi drugod po svetu, pri nas 
pa je leta 1855 dobila izvirno ime po cvetlici, ki ta mesec 
cvete po naših gozdovih in vrtovih. Na Slovenskem se je 
šmarnična pobožnost začela med ljubljanskimi bogoslovci 
leta 1851 in se hitro razširila po vseh slovenskih župnijah. 
Dnevno obiskovanje šmarnic je za vsakega izmed nas 
lepa priložnost, da preko Božje matere Marije utrdimo 
prijateljske vezi z njenim Sinom. Po župnijskih cerkvah so šmarnice povezane 
s sveto mašo in jih vodi duhovnik, na podružnicah in pri kapelicah pa šmar-
nično pobožnost vodijo verniki. Pri ŠMARNICAH molimo ali pojemo Marijine 
litanije, druge molitve, pesmi, beremo pa tudi določeno izbrano branje. Knjige 
s šmarnično vsebino so začele pri nas izhajati že leta 1855. Pobožnost začne-
mo z Marijino pesmijo, sledi rožni venec, nato je šmarnično branje ustreznega 
dne, sledijo litanije Matere Božje. Pobožnost sklenemo z molitvijo Pod tvoje 
varstvo pribežimo in dodamo očenaš za nove duhovne poklice ter zaključimo s 
pesmijo. Naj Marija, Kraljica miru, pri Bogu posreduje za nas, da bomo prinašali 
mir v svoje okolje in da bo tudi zaradi naših molitev v Gospodovem vinogradu 
zopet več duhovnih poklicev! Prvi dan bodo otroci dobili plakat, naslednje 

dneve pa samolepilne listke, ki jih bodo vsak dan lepili na plakat. Dragi 
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starši, vabimo vas, da spodbudite svoje otroke k obisku šmarnic in jih spremljate v 
njihovih prizadevanjih.

SVETE MAŠE ‒ večerne maše ob 19.30 do konca aprila, v maju pa ob 19ʰ
29. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + Gašperjovi (Č 88)
30. 4. Torek 19.30 St. Fužina + Luka Kovačič, 2. obl.

+ Miha Mavrič, 7. dan
1. 5. Sreda 10.00 žup. c.

16.00 Podjelje
+ Ana Sodja, po namenu sestričen: Zorke, Anice in Magde
+ Jože Sodja in + Brdarjovi

2. 5. Četrtek 19.00 župnišče + Alojz Zupan in Jožefa, po namenu Mirka
3. 5. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Andrej Štros in vsi + Lipovčovi

4. 5. Sobota 19.00 Jereka Za vse žive in pokojne člane gasilskih društev.
5. 5. Nedelja 

3. velikonočna
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc Hribar, 10. obl. ( J 1)
+ Rudi Odar in Marija ter Janez Rozman (SF 158)

6. 5. Ponedeljek 19.00 Jereka + Anton Mikelj in Klemen (Č 98)
+ Antonija Hribar, 30. dan

7. 5. Torek 19.00 St. Fužina + Šestovi (Studor)
8. 5. Sreda 19.00 župnišče + Marija Kocjanc (SV 56)
9. 5. Četrtek 19.00 župnišče + Franca Stare (Č)
10. 5. Petek 19.00 župnišče + Branckovi (Č 76)
11. 5. Sobota 19.00 župnišče + Andrejovi  (Studor)
12. 5. Nedelja ‒  

4. velikonočna 
(Nabirka  
za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Martin Žvan, 30. dan
+ Janez Odar in vsi Primožkovi (SF 120) 

13. 5. Ponedeljek 19.00 Jereka + Bregarjovi (J 19)
14. 5. Torek 19.00 St. Fužina + Marija Pikon, po namenu sosedov
15. 5. Sreda 19.00 župnišče + Matija Sodja, 13. obl. (SV 10)
16. 5. Četrtek 19.00 župnišče + Franca Stare, po namenu (Č 1)
17. 5. Petek 10.00 Dom

19.00 župnišče
Po namenu.
+ Franc Grm in + Švicovi (SV 17)

18. 5. Sobota 19.00 župnišče + Kuščarjovi (SV 86)
19. 5. Nedelja

5. velikonočna
(Nabirka  
za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za župnijo.
+ Vida in Franc Žmitek (Studor 26)
+ Miha Mavrič, po namenu (Pintar)

Vsak petek ob 19ʰ imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.
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DOGODKI:

 V mesecu maju bomo imeli vsak dan večerno mašo ob 19ʰ. Pri vsaki sveti maši 
bo šmarnična pobožnost. Vsi zelo lepo vabljeni k tej pobožnosti. Za otroke in njiho-
ve starše bomo po zaključku šmarničnih pobožnosti imeli 2. junija nagradni  izlet. 
Za vsakega , ki bo zbral najmanj 24 nalepk, bo izlet  zastonj. J Izlet vam priporo-
čam, ker se bomo imeli zelo lepo.

1.  5. bo sveta maša ob 10ʰ v župnijski cerkvi in ob 16ʰ v Podjelju. Vabljeni na 
prvi šmarnični dan!

4. 5. ob 19ʰ bo sveta maša v Jereki.; ta je posvečena gasilcem, zato bomo molili 
za vse pokojne in žive gasilce. Letošnjo gasilsko mašo organizira PGD Srednja vas. 
Vnaprej hvala in dobrodošli!

11. 5. bomo imeli oratorij ob koncu poletja. Oratorij je zelo »dobra zadeva«, saj 
se med seboj povezujejo mladi z otroki. Lani smo imeli na oratoriju prijavljenih več 
kot 100 otrok. Za dobro organizacijo oratorija pa močno naprošam mlade, dijake in 
študente, pa tudi vse, ki ste letos bili na valeti, da se vključite v skupino animatorjev. 
Prvo spoznavno srečanje bomo imeli 11. 5. ob 20ʰ v župnišču. Zelo »računam« na 
našo mladino. J

19. 5.:  SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA. Otroci iz 3. razreda bodo to 
nedeljo prvikrat pristopili v vrste odraslih in prejeli Boga v svoje srce. Cel teden 
pred obhajilom bomo imeli duhovno pripravo za prvoobhajance. Srečanje za starše 
v zvezi s prvim obhajilom bo v petek, 3. 5. ob 20ʰ v župnišču.

SMEH PRIPOROČAM

Ali poznaš občutek, kadar si med gledanjem filma zaželiš sladoled? In potem 
greš v zamrzovalnik iskat banjico sladoleda ter jo odpreš, pa v njej najdeš »filano« 
papriko.

Zakaj Kitajci pokrivajo gnoj s polivinilom? Zato, da ga ne bi »posrale« muhe.
 
»Marko, zakaj si tako žalosten?«
 »Bral sem knjižico, ki ima žalosten konec.«
 »Katero knjižico?«
 »Hranilno!«

Kaj pomeni »vegetarijanec«? To je stara indijanska beseda za »slab lovec«.
Ježek gre po puščavi. Zaleti se v kaktus in vpraša: »Si ti, mama?«
Ko so otroci prvič zagledali ježa, so začeli vpiti: »Mama, pojdi gledat, krtača je 

shodila!«



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

POBARVANKA ZA TA PRIDNE


