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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

Velika noč nekoliko drugače
Podarjen nam je poseben čas, ki nas na poseben način poučuje. Mislim na korona virus in na karanteno. Prav dan nam je v samorefleksijo. Prepričan sem, da bo
svet drugačen po tej pandemiji. Gotovo bomo bolj cenili medsebojno druženje,
šolo, zdravje in zdravstvene delavce. Upam, da bomo tudi bolj cenili župnijsko občestvo. Iskreno lahko rečem: »Pogrešam svete maše z vami.« Pogrešam veroučence
in ministrante. Pogrešam župnijsko življenje. Upam, da tudi vi. Največji krščanski
praznik bomo obhajali doma. Zato vam pošiljam kratka navodila. Obrede boste
doma lahko spremljali po televiziji in preko računalnika. Jezus bo vstal od mrtvih,
prišel bo iz groba smrti in nam prinesel upanje.
Mi vsi smo v Njegovih rokah, zato se ne bojmo. Bodimo hvaležni drug za drugega!

SVETE MAŠE
30. 3. Ponedeljek

19.00 župnišče

+ Florjan Ambrožič in vsi + Oblakovi

31. 3. Torek
1. 4. Sreda
2. 4. Četrtek

19.00 župnišče
19.00 župnišče
19.00 St. Fužina

Za zdravje in priprošnjo sveti Ani.
+ Anton Smukavec (Podjelje 1)
+ Marija Kovačič, po namenu družine
Dolinšek
+ Ivan Žmitek in mama Frančiška (Č 71)
+ Anton in Angela Sodja (J 22a)
Za farane.
+ Frančiška in Franc Stare (Č 1)
+ Martin Žvan, Sajmančkov (SV 5)
+ Rozka Frelih, za 90 let
+ Janez Zupanc (SV 41)
+ Veronika Zalta in + Blažovi

Petek
19.00 župnišče
Sobota
19.00 župnišče
Nedelja CVETNA 7.00 župnišče
10.00 žup. cerkev
6. 4. Ponedeljek
19.00 župnišče
7. 4. Torek
19.00 župnišče
8. 4. Sreda
19.00 župnišče
9. 4. Četrtek
18.00 žup. cerkev
VELIKI ČETRTEK
10. 4. Petek
15.00 žup. cerkev
VELIKI PETEK
18.00 žup. cerkev
11. 4. Sobota
15.00 žup. cerkev
VELIKA SOBOTA 20.00 žup. cerkev
12. 4. Nedelja
7.00 žup. cerkev
VELIKA NOČ
10.00 žup. cerkev
3. 4.
4. 4.
5. 4.

Križev pot.
Obredi velikega petka.
Blagoslov jedil.
+ Franc Tancar, 7. obl. (Studor 29)
PROCESIJA
ZA ŽUPNIJO

13. 4. Ponedeljek
VELIKONOČNI
14. 4. Torek
15. 4. Sreda
GOSPODOVO
OZNANJENJE
16. 4. Četrtek
17. 4. Petek

19.00 župnišče

18.00 St. Fužina
19.00 župnišče

Še ni namena.
+ starši Cvetek (SV 43)

18. 4. Sobota
19. 4. Nedelja
Bela nedelja

19.00 župnišče
7.00 župnišče
10.00 žup. cerkev

+ Alojz Ribarič
Za farane.
+ Štefletovi

19.00 župnišče
10.00 žup. cerkev
18.00 župnišče

+ Angela Stare, 30. dan
+ Marjeta in Jože Arh, obl. (SF 148)
Še ni namena.
+ Veronika Zalta in + Blažovi

SVETE MAŠE LAHKO SPREMLJATE NA
www.facebook.com/Zupnikm/
OBVESTILO ŠKOFOV:
1. Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo
radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.
Cvetna nedelja:
2. Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo. Pri bogoslužju prebere
pasijon po Mateju. Župnik naj vernike povabi k spremljanju svete maše po TV SLO
2 ob 10.00, oziroma k spremljanju spletnega prenosa iz župnijske cerkve. Prenos iz
naše župnije bo na www.facebook.com/Zupnikm/
Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti
vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do
okužb, oziroma širjenja epidemije.
2. Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo
večerno sveto mašo ob 18.00 v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Umivanje nog,
že dano na izbiro, se opusti. Ob koncu svete maše se opusti procesijo z Najsvetejšim zakramentom. Najsvetejše se shrani v tabernakelj. Duhovniki, ki ne morejo obhajati svete maše, zmolijo večernice (prim. Liturgia Horarum). Župnik naj vernikom
sporoči, kdaj bo obhajal večerno mašo, in jih povabi, da se mu pridružijo v duhu in
zmolijo rožni venec za duhovne poklice, oziroma preberejo pasijon po Janezu.
3. Škofje prosijo Radio Ognjišče in TV Exodus, da v svojem programu, v času
svetega tridnevja, vernikom omogočita spremljanje neposrednega prenosa svete
maše iz ene izmed cerkva, kjer imajo že postavljeno tehnično opremo. Vabijo jih,
naj video oziroma avdio signal delijo z drugimi lokalnimi radii in televizijami, oziroma naj se lokalne televizijske in radijske postaje obrnejo na lokalne župnike
stolnic posameznih škofij za izvedbo prenosa bogoslužja.

Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni d

VELIKI PETEK
Župnik (duhovnik) opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki. Župnik naj
vernike obvesti, da bo obred velikega petka obhajal ob 18.00, in jih povabi, da se
mu v duhu pridružijo: www.facebook.com/Zupnikm/ in zmolijo žalostni del rožnega venca, oziroma molijo križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako jih
povabi, da zvečer spremljajo križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1). Ta dan naj
prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.
VELIKA SOBOTA
Blagoslov jedil bom opravil ob 13.00. Takrat bom v cerkvi zmolil molitev. Nato
bom blagoslovil po vaseh. Za navodila boste še izvedeli. Verniki lahko doma sami
spoštljivo blagoslovijo jedila.
7. Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20.00 sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah. Župnik naj vernike seznani, da bo ob 20.00 obhajal velikonočno vigilijo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo: www.facebook.com/Zupnikm/. Verniki
so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.
Župniki (duhovniki) naj vernike po elektronskih oznanilih in župnijskih spletnih
straneh povabijo k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV
SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).
Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.
VELIKA NOČ
Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo pri velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka
Znamenje križa.
Oče naš.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj
nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj
hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti
evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje
velikonočnega praznika.
Sveta maša iz naše župnijske cerkve bo ob 10.00 (prenos: www.facebook.com/
Zupnikm/).
4. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz
mariborske stolnice (TV SLO 2, ob 10.00). Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35).
Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo
prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon 041 393 689.

Dodatno:
1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi
izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo
iz vere« (KKC 1492). Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo, 20. marca 2020, v kapeli
doma sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, kadar vernik ne more
prejeti zakramenta svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi
se ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika,
spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame,
da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem.
Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej
mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem,
z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj
se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju,
kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena
molitev kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do
Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje
odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).
2. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave.
3. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.
4. V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti
podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe. (Jaz imam opremo.) 😉

MARTINOV ZVON

Naša župnija se lahko edina v Sloveniji pohvali s svojo aplikacijo. Aplikacija MARTINOV
ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost za dogajanje v župniji. Uporabniki pa
lahko tudi direktno komunicirajo z župnikom. Aplikacijo si lahko prenesete enostavno in
brezplačno. Uporabna je za vse android in IOS uporabnike. Najdete jo na Google play in
Apple store. Naložite si jo in lahko takoj komunicirate z mano.😉Na aplikaciji so naložena
tudi aktualna oznanila.

OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE

Pridni krajani bodo skupaj s ključarjem Markom Odarjem nadaljevali obnovitvena dela
v cerkvi svete Marjete. Cerkev bomo še prebelili, uredili elektrifikacijo in zakristijo. Priporočamo se tudi za darove v ta namen. V času obnavljanja cerkve bodo ob ponedeljkih svete
maše v župnišču. 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

