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Spoštovani!

Čas, ki ga preživljamo, je res nekoliko drugačen in srčno upam, da ostajamo 
medsebojno povezani v duhu. Želim, da veste, da smo si blizu. Svete maše še vedno 
darujem v praznih cerkvah, vendar nikoli brez misli na vas. Upam, da ste veliko-
nočne praznike lepo preživeli in da ste v zraku čutili praznik in veselje, ker je naš 
Odrešenik Jezus Kristus premagal smrt in nas s tem naredil za odrešene ljudi. 

Pred vami je nova številka Martinovega zvona, kjer lahko vidite, za koga in v 
kakšne namene  bom daroval svete maše. Žal jih še vedno lahko spremljate le pre-
ko Facebooka, spremljajo pa jih lahko tudi uporabniki T-2. Veliko je vprašanj glede 
svete birme in svetega obhajila. Za zdaj še ničesar ne vem; najverjetneje pa bo vse 
prestavljeno na kasnejši čas. 

Spodbujam vas, da molite doma. Starši, ker ste sedaj že prevzeli vlogo učiteljev, 
vas prosim, prevzemite še vlogo domačih »župnikov«. Vse osamljene, starejše in 
vse, ki zaradi trenutnih razmer ne morete delati in delovati na različnih področjih, 
vabim k molitvi za vse potrebe. Zelo potrebujemo molitev, da se ne bi v naša srca 
naselila strah in panika. Molitev nas bo medsebojno povezala. 



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

Jezus je vstal od mrtvih. Tako bomo tudi mi. Držimo se skupaj, bodimo občestvo 
bratov in sester, ki se imamo med seboj radi. Naj nas to obdobje poučuje, kako drago-
ceno je to, da imamo drug drugega, da si lahko pomagamo, pa čeprav na varni razdalji. 

Naj vam spet povem, da vas pogrešam. Pogrešam živahne veroučne ure, pogre-
šam vas, starše, ki ste otroke vozili k verouku. Pogrešam vse, ki ste prihajali v cerkev: 
mežnarja, ministrantsko ekipo, pevce, pritrkovalce, mlade in stare. Vendar me tolaži 
upanje, da smo še vedno skupaj in da se bomo kmalu srečali v cerkvi, v župnišču in 
tudi drugje. Ostanimo v duhu in molitvi medsebojno povezani! 

SVETE MAŠE  
20. 4. Ponedeljek 19.00 župnišče + Joži Molnar

21. 4. Torek 19.00 župnišče Za srečo.
22. 4. Sreda 19.00 župnišče Za vse + sorodnike, brate in sestre.

+ Danica Harej
23. 4. Četrtek 19.00 St. Fužina + Marija in Angela Boltar (SF 203)
24. 4. Petek 19.00 župnišče +Bernikovi SV82
25. 4. Sobota 19.00 župnišče + Marko Frelih in + Marko Pikon

Za božje kraljestvo in pravičnost za vse nas.
26. 4. Nedelja 

3. 
velikonočna

7.00 župnišče
10.00 žup. 
cerkev

Za farane.
+ Bajtnjekovi, po namenu Mojce
+ Veronika Gogala
+ Žmitkovi (SF 85)

27. 4. Ponedeljek 19.00 župnišče + Klemen in Anton Mikelj (Č 98)
+ Jožef in Leopold Pivk

28. 4. Torek 19.00 župnišče + Alojz Zupan, obl. (Č 82) 
29. 4. Sreda 19.00 župnišče + Vangosovi (SV 7)
30. 4. Četrtek 19.00 župnišče Za Franca in Marijo Bočar ob diamantni poroki.
1. 5. Petek

Sv. Jožef 
delavec

19.00 župnišče + Joža Brdarjov, obl. (Č 66) 

2. 5. Sobota 19.00 župnišče Po namenu.
3. 5. Nedelja

4. 
velikonočna

10. žup. cerkev + Valentin in Antonija Hribar (J 42)

4. 5. Ponedeljek 19.00 župnišče + Matija Sodja, 14. obl. (SV 10)
Za vse gasilce in gasilke ter vsa prostovoljna 
gasilska društva.

5. 5. Torek 19.00 župnišče + Hegler in Medja
6. 5. Sreda 19.00 župnišče + Marjan Logar, 1. obl. (J 22a)
7. 5. Četrtek 19.00 župnišče + Andrejko in na čast sv. Duhu
8. 5. Petek 19.00 župnišče + Franc Grm, obl. (SV 17) 

9. 5. Sobota 19.00 župnišče + Marija Kocjanc, obl. (SV 56) 
10. 5. Nedelja

5. 
velikonočna

7.00 župnišče
10.00 žup. 
cerkev

Za farane.
+ Franc Sodja (SV 2)

SVETE MAŠE LAHKO SPREMLJATE NA  
www.facebook.com/Zupnikm/  

in uporabniki T2 na njihovem T2 INFO kanalu

ŠMARNICE. Do preklica javnih svetih maš bodo šmarnice redno vsak dan med 
sveto mašo. Veroučence, ki se jih bodo pridno udeleževali, bo čakalo presenečenje.
VEROUK. V času karantene še nismo imeli verouka. Vem, da imate sedaj veliko 
dela preko računalnika in da so otroci kar pridni za šolo. Zato naj bo za verouk 
trenutno to, da vsak dan spremljate sveto mašo in da se naučite molitve, ki so na 
koncu vašega veroučnega zvezka. In skupaj s starši vsak dan kaj zmolite. Če želite, 
imamo lahko tudi veroučno uro preko zooma.
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 upo-
rabnike. Najdete jo na Google play in Apple store. Naložite si jo in lahko takoj ko-
municirate z mano.😉Na aplikaciji so naložena tudi aktualna oznanila. 
OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE

Pridni krajani bodo skupaj s ključarjem Markom Odarjem nadaljevali obnovit-
vena dela v cerkvisvete 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!
SMEH PRIPOROČAM
Nove slovenske kletvice
Naj ti voda zalije vse zaloge sekret 
papirja.
Naj ti iskra zaneti ves tisti alkohol za 
razkuževanje.
Naj ti zelena plesen požre ves kvas,  
kar ga imaš.

Položnice
Koliko časa koronavirus preživi na 
položnicah? Jaz jih bom pustil kakšen 
mesec v karanteni za ziher.

Moj pes
Imam sosedo, ki se pogovarja s svojim 
mačkom, kot da bi jo ta razumel. Ko 
sem to povedal svojemu psu, sva umrla 
od smeha.

Dežurna gostilna
Če imamo že dežurne lekarne, trgovine, 
zobozdravnike, pasje trgovine itd., 
ZAKAJ NIMAMO DEŽURNE GOSTILNE?



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


