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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

PREJEMANJE ZAKRAMENTOV
V času, ko se je pandemija umaknila, nenehno podeljujem zakramente. Kar nekaj
je svetih krstov, za nami je podelitev prvega svetega obhajila, pred nami je še sveta
birma. Vse to ni samo sebi namen, ampak je veliko več. Vsako podeljevanje zakramentov je dogodek širše Cerkve. Kaj je zakrament? Je Jezusov osebni dotik. Zakramenti so nam dani kot pomoč ali sredstvo, da lahko v vsej polnosti živimo življenje
kristjana. Prejeti zakrament pomeni prejeti darilo od zgoraj. Nekatere zakramente
prejmemo samo enkrat v življenju in delujejo ter zaznamujejo celo življenje. To so:
sveti krst, sveta birma, sveti zakon, sveto mašniško posvečenje. Druge zakramente
pa lahko prejmemo večkrat, in sicer sveto spoved, sveto evharistijo (obhajilo, sveta
maša) in bolniško maziljenje. Kadar podeljujem zakramente otrokom ali odraslim
ter ostarelim, je to vedno dogodek občestva. Vsi se veselimo, da posameznik sme
prejeti Boga. Po drugi strani pa prejemanje zakramentov mora vsakega posameznika spomniti tudi, da se vpraša, kako živi. Ko smo imeli prvo sveto obhajilo, to
ni bil praznik zgolj otrok 3. razreda, ampak je vse nas pripravljal, da bi bili vredni
prejemati Jezusa v podobi kruha. Ko bomo imeli sveto birmo, ne bo to praznik zgolj
8. in 9. razreda, ampak bo to tudi dogodek vseh nas. To bo spraševanje za nas, kako
živimo darove svetega Duha, oz. bolje rečeno, ali jih v življenju uresničujemo.
Zakramenti nas vedno tudi povezujejo. Zato imamo zanje priprave, srečanja, molitve drug za drugega. Praznik svetega Rešnjega telesa in krvi nas spominja, kako
hoditi z Jezusom po svetu. Nikoli sam, ampak v procesiji z brati in sestrami, v procesiji župnijskega občestva.
Zato, dragi moji, četudi smo v obdobju omejitev in predpisov in mask,
ne pozabite na dneve, ko ste prejemali zakramente. Spomnite se svojega krsta, spomnite se, kako ste prvič
prejeli sveto obhajilo (lahko se tudi
vprašate, zakaj mi to nič več ne pomeni), spomnite se svoje svete birme.
Spomnite se veselja v vašem življenju,
ko ste stopili kot otroci v vrste odraslih in prejeli Boga v svoje srce. Oživite spomin in zahrepenite po zakramentih. Naj
se v vas zbudi veselje in želja po Bogu in našem občestvu. Pridite zraven in skupaj
se duhovno krepčajmo pri oltarju, ki stoji v naši lepi cerkvi svetega Martina. Pridi
zraven!

SVETE MAŠE
1. 6.

Ponedeljek
Binkoštni
ponedeljek

10.00 žup. cerkev Za vse pripravnike na sveto birmo.
19.00 žup. cerkev + Marija Arh in Jožefa Jordan (Studor)

2. 6.

Torek

7.00 žup. cerkev

3. 6.

Sreda

19.00 žup. cerkev + Franc Žmitek, 3. obl. (Studor)

4. 6.

Četrtek

19.00 žup. cerkev + Marija Torkar in Tišlarjovi

5. 6.

Petek

19.00 žup. cerkev + Janez Stare in starši (Č 22)

6. 6.

Sobota

19.00 žup. cerkev + Ferdo in Štefka Kemperle (SV 125)

7. 6.

Nedelja
SVETA TROJICA

7.00 žup. cerkev Za farane.
10.00 žup. cerkev + Rozalija in Jože Cerkovnik (SF 116)
19.00 žup. cerkev + Jože Arh, 4. obl. (SF 189)

8. 6.

Ponedeljek

19.00 žup. cerkev + Bregarjovi (J 19)

9. 6.

Torek

7.00 žup. cerkev

Za vse prijatelje.

Še ni namena.

10. 6. Sreda

19.00 žup. cerkev + Andrejovi (Studor)

11. 6. Četrtek
SVETO REŠNJE
TELO IN KRI

10.00 žup. cerkev + Franc Mlakar
18.00 žup. cerkev + Alojz Vončina (Č 28)

12. 6. Petek

19.00 žup. cerkev + Janez Gašperin, 30. dan

13. 6. Sobota

10.00 žup. cerkev Sv. birma
14.00 žup. cerkev Sv. birma
19.00 žup. cerkev Ata in mama Pečnik (SF 209)

14. 6. Nedelja
11. NEDELJA
MED LETOM

7.00 žup. cerkev
10.00 žup. cerkev
14.00 žup. cerkev
19.00 žup. cerkev

15. 6. Ponedeljek

19.00 žup. cerkev + Matilda Rozman (SF 161)

16. 6. Torek

7.00 žup. cerkev

17. 6. Sreda

19.00 žup. cerkev + Žvabova Minka (SV)

18. 6. Četrtek

19.00 žup. cerkev + Rozman Franc in starši, 2. obl. (J 20)

Za farane.
+ Ivana Cvetek, Švicova mama, obl. (SV 18)
Sv. birma
+ Rezka in Milan Hodnik, 2. obl. (SF 135)
+ Franc Mlakar, po namenu Šoštarjovih

19. 6. Petek
19.00 žup. cerkev + Andrej Hodnik in Cecilija (SV 71)
SRCE JEZUSOVO
20. 6. Sobota

19.00 žup. cerkev + Brdarjovi (SF 95)

21. 6. Nedelja
12. NEDELJA
MED LETOM

7.00 žup. cerkev Za farane.
10.00 žup. cerkev + Marjanca Robnik
19.00 žup. cerkev + Metka Strgar

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
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.
BIRMA: S strani nadškofije so mi sporočili, da imamo lahko slovesnost svete
birme. Sveta birma bo v treh terminih, in sicer v soboto, 13. 6. ob 10.00 dopoldne
in ob 14.00 popoldne. V nedeljo, 14. 6. pa ob 14.00 popoldne.
- Srečanje za bodoče birmance (8. in 9. razred) pa bo v ponedeljek, 1. 6. ob
16.00 v cerkvi.
- Srečanje za starše birmancev bo v sredo, 3. junija po večerni sveti maši ob
19.00 v župnijski cerkvi.
- Srečanje za botre birmancev bo v četrtek po večerni sveti maši ob 19.00 v
župnijski cerkvi.
11. 6.: praznik svetega Rešnjega telesa in krvi. Sveti maši sta ob 10.00 in ob
18.00. Po večerni sveti maši bo slovesna procesija po polju. Obvezna je za vse
birmance, starše in botre ter za vse ostale veroučence. Ključarje prosim, naj organizirajo nošnjo bander. Če nismo imeli velikonočne procesije, pa naj bo ta procesija
letos »enkrat za dvakrat«. Kako bom vesel, ko bom videl nepregledno množico
vernikov, ko bomo šli skozi vas.
MINISTRANTJE: Verouka in srečanja ministrantov do sedaj še nismo imeli, vendar so veroučenci in ministrantje lepo vabljeni k vsaki sveti maši. Res vas vljudno
vabim in prosim, da ne opustite verske prakse in obiskovanja svetih maš.

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 do nadaljnjega še v župnijski cerkvi. Hvala za
vaše darove!

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

SMEH PRIPOROČAM

Direktor kandidatki za tajnico: »Upam, da niste klepetulja in poslovnih skrivnosti
ne trosite okoli.«
»Bodite brez skrbi. Lahko vam povem, da imam na banki več kot 10.000 €, in to
samo zato, ker sem znala molčati.«
»Dobrodošla!« pozdravi Lojze svojo taščo pri vhodnih vratih. »Koliko časa boste
ostali pri nas?«
»Dokler vama ne bom šla na živce.«
»A samo tako na kratko ste se oglasili?«
Moški v trgovini jemlje v roke različne predmete in sprašuje za ceno. Vse se mu
zdi predrago. Končno vpraša prodajalko: »Kaj bi si želeli za rojstni dan, če bi bila moja
žena?«
»Drugega moža!«

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

