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VERA NA PREIZKUŠNJI
Spoštovani, tako sem vesel, da se lahko zopet vidimo v cerkvi. Da lahko kot živo 

občestvo obhajamo sveto mašo. Da se lahko srečamo, čeprav pod določenimi po-
goji. 

Naša vera je bila na preizkušnji, saj se je tradicionalno župnijsko življenje po-
polnoma ustavilo. Pokazalo se je, ali smo verni tudi od znotraj. Ali smo verni samo 
iz navade? Ali je za nas to samo folklorna šega? Kako vem, kam spadam?

Ali smo se v času koronavirusa tudi sami doma trudili za versko življenje? Ali ste 
starši sami poučevali otroke o veri in ste doma molili sami od sebe? Če ste doma 
brali božjo besedo in se hranili z duhovnimi mislimi, ki so nam jih posredovali ka-
toliški mediji, potem ste verni od znotraj. Če se je zaradi koronavirusa ustavilo tudi 
tvoje versko življenje, potem se za tvojo vero bojim. Tvoja vera ne sloni na ljubezni 
do Boga, ampak na nečem drugem. Želim, da bi tvoja vera slonela na ljubezni do 
Kristusa. 

Rastimo iz Njega, ki nam je pri krstu dal novo življenje in nas naredil za brate in 
sestre ter smrt spremenil v prehod. Rastimo iz Njega, ki so ga oznanjali naši pred-
niki, ki nam daje življenje in nas povezuje v občestvo. Rastimo iz Njega, ki se nam 
daje pri vsaki sveti maši. 

Pogumno pri vključevanju v župnijsko občestvo! 



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

SVETE MAŠE  
11. 5. Ponedeljek 19.00 žup. cerkev +  Valentin Smukavec, obl. (Č 82)
12. 5. Torek 19.00 žup. cerkev + Katja Gorjan, 1. obl.
13. 5. Sreda 19.00 žup. cerkev + Leopold Golja, st.  (30. dan)

+ Jože Vidic (po namenu Uskovničarjev)
14. 5. Četrtek 19.00 žup. cerkev V zahvalo( J 44a).

+ Ivan Videmšek
15. 5. Petek 19.00 žup. cerkev V zahvalo za božje varstvo.
16. 5. Sobota 19.00 žup. cerkev + Štefka Jazbar (SF 24)
17. 5. Nedelja 

6. velikonočna
7.00 žup. cerkev
10.00 žup. cerkev
19.00 žup. cerkev

Za farane.
+ Franc Baleharobl
+ Martin Konavec (SF 203)

18. 5. Ponedeljek 19.00 žup. cerkev Za vse + Zagorc iz Gabrovke in vse + 
Furlan.

19. 5. Torek 19.00 žup. cerkev + Marija Odar, Brdarjova (SF 95)
20. 5. Sreda 19.00 žup. cerkev + Justina in Štefan Felicijan iz Velenja, obl.
21. 5. Četrtek

VNEBOHOD
9.00 žup. cerkev
19.00 žup. cerkev

Še ni namena.
+ Marija Mikelj, 1. obl.

22. 5. Petek 19.00 žup. cerkev + Mirko in vsi + Medjovi (Č 46)
23. 5. Sobota 19.00 žup. cerkev Za vse + Slakar iz Ajdovščine in vse + 

Štokelj iz Žabelj.
24. 5. Nedelja

7. velikonočna
7.00 žup. cerkev
10.00 žup. cerkev
19.00 žup. cerkev 

Za farane.
+ Stanko Medja in njegova + družina (Č 
2a)
+ Malči Stare Cvetanovič

25. 5. Ponedeljek 19.00 žup. cerkev + Pečnikova: ata in mama (SF 209)
26. 5. Torek 19.00 žup. cerkev Za vse + Brdarjove (SF 95).

V zahvalo za družino Hrestak.
27. 5. Sreda 19.00 žup. cerkev + Jožefa Zupan (Č 82)
28. 5. Četrtek 19.00 žup. cerkev + Grega Katrašnik
29. 5. Petek 19.00žup. cerkev Angeli varuhi (SV 114a)
30. 5. Sobota 19.00 žup. cerkev + Gabrijela Erlah in Marija Preželj (SV 109)
31. 5. Nedelja

BINKOŠTI
7.00 žup. cerkev
10.00 žup. cerkev
19.00 žup. cerkev

Za farane.
+ Rebernikovi
Še ni namena.

SVETE MAŠE: Kot že veste, lahko skupaj darujemo sveto mašo. Zaradi varnosti 
bodo do nadaljnjega vse svete maše v župnijski cerkvi. Pred vhodom v cerkev je 
na voljo razkužilo za roke. Vsak obiskovalec mora imeti s seboj zaščitno masko. Na 
cerkvenih klopeh je z nalepkami označeno, kam se lahko usedete. Družina lahko 
sedi skupaj. Ves čas je treba paziti na razdaljo (1.5 m). Prejemanje obhajila bo samo 



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

na roke. Škofje dovoljujejo, da ste pri maši lahko enkrat na teden in ta obisk svete 
maše se bo štel kot nedeljski obisk. 
SPOVED: Vedno sem na voljo za spoved, vendar po predhodnem dogovoru. Spoved 
pa ne bo v spovednici ampak v cerkvi.
SVETI KRSTI: Svete krste lahko podeljujem, vendar ne sme biti prisotnih več kot 
15 oseb. 
PRVO SVETO OBHAJILO: Za prvo sveto obhajilo vam predlagam, da bi bilo izven 
rednih svetih maš zaradi omejitve števila ljudi v cerkvi. Predlagan vam tudi datum; 
to naj bi bila  sobota, 30. 5. ob 10.00. Prvoobhajancev je 10 in mislim, da ne bi smel 
biti problem. S starši prvoobhajancev bom še v stiku po elektronski pošti.
BIRMA: Prestavljena bo za nedoločen čas.
VEROUK IN ŠMARNICE: Zaenkrat ostaja nespremenjeno. Šmarnice lahko sprem-
ljate na mojem Facebook profilu.

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

Dedek v lekarni 
Dedek gre v lekarno po vitamine za 
svojega vnuka. Lekarnar ga vpraša: 
»Kateri vitamin: A, B ali C?« 

Dedek mu odgovori: »Vseeno, moj 
vnuk še ne pozna abecede.«

Krompir  
Dva krompirja hodita po cesti in prvega 
povozi avto. Drugi reče : »Pridi, greva 
naprej, pire krompir.«

Žlička 
Maja noče jesti. Njena mamica je 
že čisto obupana, zato jo pelje k 
zdravniku. Ta jo prijazno vpraša: »Maja, 
zakaj nočeš jesti, pa tako je dobro?!« 
Maja mu v solzah odgovori: »Če pa 
nimam žličke!« 



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


